
١ 
 

 ١٩٨٧ نِيسان، ٤
 

 ؛كََّنريَح وُيَسي لَبِحاجٍة أَنْ َيسَتسِدَج نَّإِ ١يح،َجرٌِب َودي ُمتَعنَّ َجَسإِ... 
  

 ّب؟يا َر ،ةَسينُِد الكَقِصل َتَه
  

ي، هنِتِد كلّ كَيُب بَِتوحأَرغَ ؛يسِتينُب بَِتقْوَيِة كَة؛ فاسوال، أَرغََسيني هو الكََجسِد م، إنََّعَن
 نْ يتَِّحدوا َجميُعهم؛أَ نِةَهالكَ ة، علىَترايف ُمشتَِّخ الص؛ إنََّخيشِ َجيشٍ، كََجكَ
  

 مِالكاثوليك أَ ربِّي، ُدَتقِص ْنَمفَ ،ةاليونانيَّ – ِةكسيَّوذُرثُاُأل ِةيَسنُِت يف الكَْدمََّعا َتَنا أَيخِصإلَهي، َش 
 .ودوُجهذا َم ألنَّفَ ؤالُِت على السُّأْذا َتجّرى؟ إَِرْخيانات اُألالدِّ أَمِ ؟البَِدع مِت، أَستاْنالربوِت

  

ـ د؛ لَقد َخين واِحنَّنا اهللا إِأَ ؛دنا واِحا فاسوال، أَا فاسوال، َيآه َي  ي،دلقُْت َجميَع أَوالدي بَِي
 لٌَه واِحٌد وَيجُِبنا إِأَ ؛والديأُريُد أَنْ َيتَِّحَد أَ ،٢حَدةلَويف اتَّتون؟ أَرغَُب ُمَش أَوالِدي ملاذا كلُّ

 سـوعُ َيَو األزِليُّ واآلُب ،ُسُدالقُ وُحلرُّأَ! دلُّ يف واِحَس هو الكُقَدالوثَ اَألفَْهموا أَنَّ الثَّنْ َيأَ
 ي؛نِِّم يملََّعي، َتكي بِد؛ فاسوال، َتَمسَّواِحيف م ة ُهالثَبن، الثَّاِإل حِيساملَ
  

 ور؟النُّ نِهي، وماذا َعإلَ
  

  د؛ا واِحَنأَ ؛ورو النُّا ُهَنأَ
  

 ١٩٨٧يسان، نِ ٢٩
  

 .يَكلَنْ َيِصلَ صوُته إِن ُيسبَِّح العالَُم أَْجَمع اْسَمَك وأَى أَأَتمنَّ
  

   ي؛ينِِحبِّين؛ فاسوال، أَُدجُِّتَمَسةَ حَدلَوأَ ،يِتَسينكَ ةَ سُتثَبُِّتحَدالَو إنَّ
                                                           

 .أَلكَنِيَسة ١
 …تْمهِد فَقَلَ !!ات اهللاغَبهي َرلًنا ما أقولَ َع نْؤ أَجُرال أَ .ةحَدلَوأَ ٢



٢ 
  

 .ّبا َرد، َييرا ُتَمَك كَبَِّحن أُأَ ينْملَِّع
  

 ١٩٨٧ أيَّار، ٢
 

ـ ، إِةوَّي القُة ُتْعِطحَدلَوأَد؛ واِح ،اهللا ،اَننِي أًَدا، ألنَّوا واِحكوُنتَِّحدوا َوإِ! تَِّحدواإِ...   ؛دواتَِّح
 ي؛بُِّحي َوالِمذوَر َسُب عونََرْزني، َتِعارِيَّ الَبِعوا زارِكوُن
 ما هـو يف كَ سَيكونُ رضِلكوِتي على اَألَم ألنَّ ،رضَِسماًء على اَألُع ْصَنَتَسوًرا ذُُت ُبقْلََخ

نِـي  نَّكـان؛ إِ َم زِّعوها يف كلَِّوي، َوِمَدَرة بِهَّطَلبِي، املُة يف قَوَدوُجذوري املَُخذوا ُب ،السَّماء
   ...؛ةحَدلَووا ِلسَعإِوها؛ نالَُتوا يف قَلبِي ِلدخلُنْ َتأَيف ُب ْرغَِحبَّائي، وأَأَ ، ياورذُه الُبِذْحملُ َهأَ
  

 ١٩٨٧أيَّار، ٢٠
  
نهم الطَّهارة، أُريُد ِم ؛ركثَي أَونِبُّنْ ُيِحأَ يف مأَرغَُب ِمْنُه ؛ينِتَهيِد كلِّ كَوِحُب يف َتأَرغَ )...(

 ؛أَلَوحَدة ُتثَبُِّت احلُّب ،بَّي احلُوِّحدةَ ُتقَُب أَنْ يفهَم الكهنةُ أَنَّ الَوَيجِ ؛خالصاحلماَس واِإل
ـ َوُحبِّي ُي نَّإِ ؛ةحَدي الَوعنِحلبُّ َيهم؟ أَْيَناِخلالُف َب سوُدى سَيمَت ىلإِ ي يَسـتِ نِكَ نَّإِ ؛يحُِّدهم بِ
   ؛يِتيَسنِِحَد كَتَُّب يف أَنْ َتأَرغَ ؛ةحَدي هي الَوِتغَبَر بِ اختالفاِتهم إنََّبَسةٌ بِيفَِعَض
  

 ؟َكِلذَبِ مونَلَْعَيكيف َس. وجُد خالٌف، وعلى أحِدِهم الرُّضوخُي ُهّب، تقولُ أنَّن يا َرلِك
  

  ؛يلبِقوا ِمن قَلَيَّ ويسَتأتوا إِن َيب أََيجِ ؛رواوََّنَتَيوا ِللُّنْ ُيَصأَ جُِبَي
  

 ؟"مُه"قولُ سوع، عندما َتَي، ُدقِصَمن َت
  

ـ د َضُعفَْت كنيَسِتقَلَ ؛دوا ويكُونوا واحًداتَِّحرغَُب يف أَنْ َيأَ ؛يِتيَسنِكَ لُّكُ  ابِ هـذ َبي بَِس
 ؛كلٍ هاِئلَشد َضُعفَْت بِقَلَ ؛تَّفريقال
  

 . ةديَدَج سالٍةرِي هذا كَو ِلبُد، َيّبا َرَي
  



  

ـ    جـلِ ن أَِم

ُد أَنْ َيْعمـلَ  
َنفْـس   لـُه  

  ،يِتالَم َع

 ؟ريَخ الصَّحيح

 لِشاد يف الرَّساِئ

يُع اجلََسدِطَف َيسَت
ا؟ هل َستكونُ 

ي، ارمسي ِتبَنإِ؟ 

  ؛تَِّحًدابُّ ُمُحلْ

اريي التَّنْ تقولَ ِل

 

  ؛ل

مَّ اإلرشّب، ثُُحالْو

كيَف ؛يِتيَسنِكَ
قًازَّو ُمَمجروًحا أَ

فوه؟نْ هم أَضَعإِ

ΙΧθΥΣ 

الْ كانَ ؛ًدا واِح

يع أَنِْطسَتهل َت. ة
 .)منفَِصلة

 .)عيِد الفصح

 :ةحَدلِ الَو

  ه،
  َكسألََأل َك

٣

ليَف أَعَمكَ ،جييا

لسَّالم َوِل ،يَّةِسكَن

غبايت يف َتْوحيِد ك
َمج أَو شلوالًِه َم

إِ يعَملُ َجَسدي

Σ   

بُُّحالْ كانَ؛ ني

ِلفةَتُمْخ واريخَتحِ بِ
ُمنقٍة َرعلى َو إيَّاه 

عاريَخ الصَّحيَح ِل

جلن أَآلب ِمة ِل

ابَتا أََي
يَكي آٍت إلَنِّإِ

تدرجيي ، وأُريِك

ة الّنسخ الكجموَع

َرغَب ،آلنَ َرغَبايت
عضاِئِهثنان ِمن أَ

 يم؟ِلس
كيَف َسي ؛َسدي

ني األوَّلنييِّيِحملِس

لُ بِعيِد الفصحِ فَت
أَرجوَك أَعِطنِي إَّ( 

 إذًا؛ ةًقََرو

االتَّ سوُعي َيعطانِ

الةَص ؛صَّالةيف ال

يا فاسوال، ،ِكُري

 ...يميعِل َت

، 

مَّ َمجم، ثُيبدرِتَّل
 ؟ّبُحالَْو المِ

ا فاسوال، واآلَي 
و اثنكانَ واحٌد أَ

ٍد َسَسةُ َجوَّةُ وقُ
َجس َيِه يِتكنيَس

 

ة املالَمهذه َع ْت

فََتُيْح ُهنَُّم أَع، أعلَ
أَ( نا أَم تارخيُهم؟ 

ري َوحِضأَ ،وال

عطأَ(. سوعيا َي ،را

يف َدتَِّحَني اآلن ِل

نريسأُ
  

أوَّالً، 
 

أَجل
 
َّالمَّ ثُ 

السَّال
  

،مَعَن
إذا ك
قُدرةُ

ك نَّإِ
 

  

تكاَن
  

يسوع
تارخيُنا

  

فاسو
  

شكًرا
  

عالَيَت
  



  

ي غباِتكتُب َر

يُتِك إيَّاهـا،  

كسأَ أَيًضا، ِكاِت

  ؛يكنيسِتي 

الَِّتي أَعطَي يالمِت

 

  اَجَك،
  َدى َتجِ
  ،ةحَد يف الَو

  ؛

١٩٨٧ 

باغََر يباِتغَونَ َر

َسُتقوِّيحدةَ  الَو

١٩٨٧ 

مي عالارُسي َوت

ΙΧθΥΣ 

٤

نَري نعاأَنْ ُت
ىتَّها َحأَنِْر
بَّ ُحالْالسَّالَم َو

نيآِم

٧أيَّار، ٢٣

أَنْ تكو جُبَي ؛

إنَّ  ؛ديَسَج ى
   ؛بذَهَن، ِلذًا

٧أيَّار، ٢٥

يِتيَسنِحِّدي كََو 

Σ   

  !فاسوال

؛جديِلَم  ِلَيكُْن

  حدة؟َو

ُيقوَّىريُد أَنْ أُ ؛ي
إِذً يعالَضوري؟ َت

؛كةباَرأيَُّتها املُ 

ا فَي، يعاجِدي نِ

، لِكي، كلُّ عَم
   ؛ُدِك

صوصِ الَوهي بُِخ

يِتيَسنِة كَحَدَو 
ضُح َنكَّريذََتَتَس

ي،حبوبِتيا َم ،ي
  ِمي اآلن؛

                

  

دحَِّو
  

 
يِتبَنإِ
قوأََو
  

ل هَه
  

،مَعَن
سهل 

  

 
يلَِّص

أُرُسم
 

        



٥ 
  

ـ   أُريِكَس ،الرَّّب ،اَنأَ ةكَباَرة املُالَمالَع ِهِذبَِه ـ  ؛لَـيَّ ي إِدَِّؤالطَّريَق الَّـذي ُي ـ ينآِم   ين،، آِم
  ...،٣عيدي السَّالمُتزِهري ِل، أَبَّعيدي احلُري ِلُترين، أَزِهدي اآلَخساِعأَزِهري َو ؛ينآِم

 
 

 ١٩٨٧حَزيران،  ١
 

 جـدا  فتـوحٌ َمَمفتـوٌح،  ي ْنبَِجإِنَّ ، ايًضأَ رِجليَّيف كلتا يَديَّ جِراح، وكلتا فاسوال، يف 
  ؛ديدي ِمن َجصِلبوَننِم َيُهنَّإِ ؛يلبَِيكِشُف قَو
  

 ! ّبا َرَي
  

 ؛يِتنيَسكَون بِرُّهم ُيِضإنَّ
  

 ّد؟َحذا الْىل َهإِ ئذا سيِّّب، هل َهَرَيا 
  

ـ د َشوَّقَقني، لَلَْيسوا صاِد ؛أَلُْحبُّ َمفقُود ِفيما َبينهم ؛معماُهأَقَد رَّ الشَّ نَّعم، إَِن  ،يهوا كِلمِت
فوا قََّوأُريُدهم أنْ يَت !ضِفال َتَدعوها َت يِتُس عدالَْت كأَألامَت ِدقَلَ ؛يِدَسهوا َجوَّم َشُهنَّى إِتََّح

 ؛ةاَمالسِّهامِ السَّقِ بِراُشفوا عن التََّيتوقَّ أُريُدهم أَنْ ؛ُحّبسوع، هو الْا، َيَنأَ ؛َعن خنقِ َجسدي
هـذه  ملـاذا كـلُّ    ،ّرالصِّدَق سَيكِشُف الشَّو ؛ا ِمَن الضَّررُح ِقسًمُيصِلَسينهم الُحَم َبنَّ التَّإِ

ىل قـاوة، إِ إىل النَّ ي بِحاجٍةي؟ إّننِِل قدِّمونُهندهم ما ُييس ِعلَ ِةني يف احلقيقَفاالِت يف ِحاالحِت
 ؛ةداَسوالقَ عِواُضخالص، إىل التَّىل اِإلّب، إُِحالْ
 صـاِلحكم؛ صاِلحي ال َعـن مَ ن َماها؛ فتِّشوا َعكم إيَّمنُحنا أَي، وأَغبِتَركاملِ ن تِّشوا يفَّ َعفَ

 !يخوِتإِدي؛ َسي َجُتحيِ عاوِنوالتَّ بُِّحعمالَ الْنَّ أَإِ ،يكِفالكالَم ال َي نَّإِ ؛موينكرِّ، دوينَمجِّ
  !إلصالحيـر ِلِثندي الكَي ِعآه يا حمبوبِت ،عًضاعُضكم َبأَحبُّوا َب

  

                                                           
 .كُنُت كَئيَبة ٣



  

 

 ،

              

   َتلينوا؛

سَتقيَمةً،ت ُمَنكا
 ")نِ كلُّها؟

  ؛كَنيَسيت

  ؛ةيَسنُِس الكَ

                

وذَِلك بِأَن حنناِء

ك ؛يدِدن َحِم ٍن
ْم تْنَحنما لَ ،قي

ريُد أَنْ أَُوحَِّد ك

سا هو رأَْنة، أَيَس

 

 ١٩٨٧ 

 ،يِمرُس، أُ

        

  

حنم يف اِاللُّكُوا كُ

قضبان ٣ن َع ةًطَ
قلَتَتأَن  ٤ؤوُسهاُر 

أُ ؛ِكإلََه خُدمي

 ،١٩٨٧  

 ؛

يا هو الكنَِنأَ ،ي

  . نيملسؤوِلأَ 

٦

حَزيران، ٢

فاسُّوال ؛ةمهيديَّ

  

بوجِب أنْ َترغََي 

يطَِسَب حةًواِض ةً
َتسَتطيُع  كيَف"

أُخ ؛يِك واْسَمعينِ

حَزيران، ١٠

وال، تعالَي إلَيَّسُّ

 ؟

يحِدا َوَنيلَّ أَي إِ

  
؛طاتلُالسُّ ي أَيًضا

صائَح َتميِك َنِط

، 

 ا؛ تْنَحنوا َجميًع

رؤيةً سوُعي َيانِ
" ،قالَ. عض الَب

َعْن َمخاوِِفك يلِّ

؟ فاسُّيتيَسكنِيف 

د؟قِصٍة َتيَسنِةُ كَأيَّ

مينَتَتكلُّها ي،  ِل

                        
َتعنِي سهاوُؤُربِأَنَّ قًا 

وسأُعط اقًي الِح

،ضبانَالقُ َهِذه ي

نْ أَ جُِبَي حَّدوا

ْعطاأَ .هِْمتد فَ
عِضهان َبِم ةًريَب

ي، َتخلِّبيت، َتعالَ

يت يفَيْؤِلُر تأتَنيَس

أيَّ ،ّبيا َر ،ٍةكنيَس

هالُّكُ يسكناِئ ا

                         
قًالِح مُتهِفَ: وُسها

  

يينِواِف
  

يإحنِ

  

َتَتوحِل
  

قدلَ (
روقَ

  

حمبوب
  

  

ل سَه
  

ةُ كنأيَّ
  

هالُّكُ
  

       
ُرؤو ٤



٧ 
  

 َهكـذا فَهِْمـتُ   .دةدَّسوع، كأنَّما كنَت َتقِصُد كنيسةً ُمَحا َيَي ،ايهَت ِفْمكلَّالطَّريقِة الَّيت َتبِ لَِكن
 !وَسِمْعُت

  

 هانَّإِ؛ اآلخرين مثلَ قوِمي بِأَيِّ َتفريقٍال َت ،ٍةيَسنِِة كَيَّويف أَ يِّ َوقٍتلَيَّ يف أَي إِأِتيعني أَنْ َتِطسَتَت
ةُ حجاَر تلفَْتأَوه؛ لَقَد ضعفَأَقَد  جسٌدد، سٌد واِحي َجٌه واحٌد وِلـإل ناأَ ٥؛مي إيلَّنَتَت كلّها
 َجَسدي؛ ناملطاِح

  

 !!ًجاِعَزْنبدو ُمإلَهي، َت
 
 ة؟يَِّشْحملاذا، ملاذا تناَزعوين بَِو ،والًجا؟ آه يا فاسُِّعَزْنُم
  

. ليمَشوَريكلِ أُطاوالِت الصَّيارفِة يف َه َعما أَوقَنَدِع َكِلي ذَنَِركَّذَ .اًجا جدِعَزْنُم يسوُع كانَ (
 )!منزعًجا هكذا قَط َمسْعُهأو أَ م أَرُهلَ

  

 ا أنَت منزعج؟قًَّحأَ! ْر بَك قط منزعًجا هكذالَم أَشُع(...) 
  

  ؛قازَُّمَم د كانَقَلَ ؛ينِلُمْؤي ُيِدَسَج نَّإِ ؛ا هوَنأَ
  

 !ةعيفَ؟ أنا َضأفعلَستطيُع أَنْ ماذا أَ لَِكْن !إلَهي
  

ـ ابَنَيا ي نًِّدا ِمَبهاية؛ ال َتخايف أَى النِّتَُّمِك َحخِدسَتسأَ ا فاسوال؟َي ،ُف كلَّ هذاعرِال أَأَ  ي؛ إنَِّت
  ي؛حبوبِتَميا  ،عِكَم يدي؛ َسالِمُد جَسجُِّيَمي َسِتيَسيَد كنِوِحَت

  

  ١٩٨٧حَزيران،  ١٧  
  

   ٦!!ةحَدلَوأَ! يِتيَسِة يف كنِحَدالَويف ُب رغَأَيت، بَنإِ

                                                           
 .أَلكَنِيَسةُ لَم ُتقسِّم َنفَسها قَط َبلِ النَّاس قَسَُّموها َوقَسَُّموا أَنفَُسهم ٥



٨ 
  

  

   ١٩٨٧حَزيران،  ٣٠
 

ـ  َعُتنـزَ  أَنْ أُريُد ؛يهِف وما زالَ ،يلبِقَ ُقرِخَتَي ِةاحلرَب أُسَر قِ َجَسِدييف ُعم فاسوال،  ؛ةاحلرَب
  ؛ّباحلُحدةَ َووالَو ،السَّالَم نشاِئكمبإِ َجسدي َمجِّدوا

  

  ١٩٨٧َتمُّوز،  ٣
  

ريُد أُ ي؛نِعيتَبإِ ، فقطيعلُِّمِكنا َمن َسمامِك وأَنا أَأَ ي؟ِتحِّدين كنيَسَوُتهل َس ُحبا بِي،فاسوال، 
ة وَبساطَةَ ي املاضَيأَعماِل ذكََّرة أَن تَتي الكهنوتيَّفوِسأُريُد ِمن ُن ؛ةسي متَّحَدلُّ كناِئكونَ كُن َتأَ

ـ  غَقِ َرعَمن أَكشُف َععالَي، سأََت ؛ني األوَّلنيتواضَع وإخالَص املسيحيِّ ؛ُرُسلي  يبـاِت قلبِ
 ي؛غريِتَصيا  يِكلََشها َعنِقن أَي أَي ِلِحَماْس ،ةًيَّيِمِمرها َحكثَأََو
  

ة، اَبـيَّ كتيها علَمِلُي ،همَّةشياَء كثريٍة ُمُب يف أَأشعُر بأنَّ اَهللا يرغَ. اليأسعالً بِرُت ِفَعنا َشُه (
 يَفكَ لَِكن ،غيَّرَتيئًا ال َيُه بِما أنَّ َشُدريما ُي فعلُأنَّين ال أَ شعُرأَ .ةولَة، كاملشلَُسنا جاِلنا ُهوأَ
عزَّ أَوال أَعَمل يُع وال أِط ،يهأنَّين ال أُرِض شعُرأَ .هعرفَُي ِةيقَد يف احلِقَحال أَ ذا كانَإِر هذا غيََّتَيَس
 ).غباِتِهَر

 
 !كفيل، لَِكن هذا ال َيساِئذه الرَّن َهسخ َعهم نِنَدخصٍ ِعَش ن مائِةر ِمكثَسوع؟ أََي 
  

 ؛ليِكي َعبعِ كلماِتطَقط بِفاسوال، فََيا  ،يي ِلِحَمْسإِ ؛يِتنيَسكَ دُِّدَجأَُسالم؛ ي بَِسيِشنا هو؛ ِعأَ
ي، ِترسولَ  ُمجرََّدتكونَنيأَنِت َس ؛ليَمَعي هو ِتيَسنِيَد كََتوِح نَّإِ ؛يبِِّك ِلي بُِحَمجِّدينِ ،أُحبُِّك

 هذا ال يتوجَُّه ، يا فاسوال،يِتيَسنِي كَحِِّدو َوي أَأَحيِ :ما أَقولرق؟ حتَّى عنَدمني الفَفَهل َتَه
 عي؟ي َمعماِلعلَّمي جزًءا من أَألَم تَت ،إليِك مباشرةً؛ سَتَتعلّمني

  

                                                           
 .احَحلْوإِ ٍةقّوبِ ماتِله الكَِذَه سوُعَي قالَ ٦



٩ 
  

  ١٩٨٧َتمُّوز،  ٧
  

   َكُتعامل أولِئ يَفكََو ،يعماِلالمايت وأََع ُرهنوتيَّة ُتنِكفوسِ الكَالنُّ َنم ِمى كََرما أَنَدفاسوال، ِع
ـ ُي صٍدري قَن غَإنَّهم َع... ذَّبَعَتأَ ينهم،ين َبمي ألذكَِّر العالََم أَنَُّتهم نَِعالَّذين أعطَْي إىل  يئونَِس

  !ةَبْصي اخلَراِضلَ اَألَدحارى َبالصَّ عونَصَنَيفَ ،يعماِلأَ رفضونَنَّهم َيإِ ٧!PONO، يِدَسَج
  ،لِّيَصتعالَي ِلُن ،ِكبِ رََّفَصَتلَ وأَعَمة َألَريِغي َصْبقَإِ(...) 

  

  محة،الرَّ أََبيا "
  َوحِّد نـعاَجَك،

ـَمْع   يد،ِدهم ِمن َجإِْج
  َجفافَهم، كونَْعُهم ُيدرَِد
ـُهم إىللَغِفْر إِ   ـُهم، َحوِّلْ

  ،أَنْ َيكُونواما َتْرغَُب بِ
  ذَكِّْرُهم بِطُـُرِقَك،

  وسدُّاْسِمَك القُيف لُّ َمْجٍد ْن كُكَُيلَْو
  ،بدىل اَألاآلن وإِ َنِم

  ني؛آِم
  

  ١٩٨٧َتمُّوز،  ٢٢
  

أَنْ  َيجُِب كانَ ها؛ُيَجلْجِلَُو ماواتالسَّ لَّكُ ي ُيَزْعزُعراِخُص، َوٍةوَّقُصرُخ بِي أَنَّنِإِ ؛فاسوال... 
 يتوقَّعواي لَهم إنَّهم لَم قوِل ،يعونِسَميهم أَنْ َيلََع كانَ ؛فوُس الَّذين ُيِحّبوَنيني ُنراِخَع ُصَتسَم
السَّـالم  بِ، حدةالَواِلبوا بِأُريُدهم أَنْ يتَِّحدوا وُيط ؛يبسوع، ابن اهللا احلبَِي نا،نَّ هذا أَأَ ك؛ذل
نـدائي   إنَّ ؛حون كلَّ ما قد َتَهدََّم وَتشوَّهُيصِل ،داءالِف يشَِجوا كَهم أَنْ يكوُنأُريُد ؛ّبُحالَْو

 ؛ي اجلَرَحيةِسفْعماقِ َنَيخرُج ِمن أَ
                                                           

 . مُّلَأََتي أَنِنَّإِ :ةيَّانِيف اليوَن ٧



١٠ 
  

 
 
  

 ١٩٨٧أَيلول،  ٤
 

م كُنَّإ لَم أَقُلْذَبحي، أَا َمَي ،يتيَسنِحَِّد كََوني ِلماذا أَقَْمُتِك؟ لَقَد أَقَْمُتِك ُألِمفَهل َتي، َهِتبَنإِ... 
 عونَسـمَ َيَسلـُت أنَّ احلكمـاَء   كيم؟ لَقَد قُيس ِمن احلَفلِ ولَعون احلقيقةَ ِمن فمِ الطّْسَمسَت
وا آذاَنهم مَُّصَو ؛وا قلوَبهمسُّهم قَألنَّ ،رونال َيَو نظرونَوَي نظرونََيَسمون، فَهوال َي عونَسَمَيَو

 م؛يوَنهُعوأَغَمضوا 
  

 ١٩٨٧أَيلول،  ١٥
  

 !شواكهذه اَأل رعٍةإسَحْب بُِس. مرارسوع، ال أََتَحمَّلُ رؤَيَتهم َيجرحوَنَك باسِتَي
  

هذا أيًضـا   فاسوال، ة؛زالُ دائًما رأُس احلرَب، ال َيةيَّيمِمَحاألكثَر ِه ي ويف أعماِقلبِيف قَ(...) 
 !لَن أوفَِّرهمهذه املرَّة  ؛سأَقَتِلُعه يِتدَرقُبِ؛ سُيسَحُب

  "الرَّّب، أُبارِكُهم ،اَنأَ"ي نَّنِم إِي لَُهقوِلَو رايفي ِخحِِّدَو
                                 

  ١٩٨٧أَيلول،  ٢٤
  

  ؛َنحن واِحد !ياْحَتَس ةَيَسلكنِاإنَّ ... 
  

  ١٩٨٧أَيلول،  ٢٨
  

 ...؛يِععملي َمَترُتِك ِلقد اخَتلَ ؛يِتنيَسي كَي، سأُحيِِتنيَسُد كَدَِّجأُي َسنَّنِإِ... 
  

  ١٩٨٧تشرين األوَّل،  ١٠
  



١١ 
  

، مـَرية ميَسالقدِّ كرِّمونَال ُي ال ُيؤِمنونَ، أَقِصُد ونيُّيِحِسوجُد َمأنَّه ُي علَُمكُْن أَم أَسوع، لَا َيـَآه ي
ـ . نييِّيِحني املِسَبهكذا عة شاِس ُقوارُِد فَوَجأنَّه ُتلَم أَعرف قَط  .َرُهم جتاههاشاِعلُ َمجَهأَ كنُت م لَ

 .مرِة اَألعلُم بِخطوَركْن أَأَ
  

 !نينِّظُا َتآه يا فاسوال، إنَّه أسوأُ ِممَّ
  

 كذا ؟طري َهمر َخآه يا يسوع، ملاذا اَأل
  

 !ُمَوحًدا أُريُد َجسدي ؛ُممزَّق ،َجَسدي يا فاسوال ألنَّ
  

 نا املباركة إنْ اتََّحدوا ؟مون أمَّرِّكَُيل َسَه
  

 ؛طفليتيا  ،لونفَعَيَس
  

 ؟تحقَُّقَيَسهم َسَيفعلونَ، ذلَك أنَّبفهُم هل أَ" فَعلونََيَس"وِلَك قَبِ
  

 ها؛كرِّموَنُيَو يمِّأُ مونَرِحَتَيي ُركَبهم فَيهم، سأثنِأَْحنَِس
  

 .سوعا َيَي ،مَعَن
  

 ؛يِتأُْحيي كنيَسغرييت، َسَص
  عالَي؛ حنن؟َت
  

 .ّبا َرَي ،نعم
  

 ١٩٨٧تشرين األوَّل،  ١٣
  

َمـْن   ،لُْيكَفِّـرْ فَ ؛عمالُ تكفريٍ كَثريةنْ َتِتمَّ أَأَ َيجُِب ُحّب؛ىل الْي إِعوَد َخليقَِتنْ َتَمنَّى أََتأَ... 
ـ  ،يتُبَنيَّيا  ؛نْ َتَتبدَّلَي أََعلى َخليقَِت ؛باسِتطاَعِته التَّكفَري َعن اآلخرين نْ تـَتَعلََّم  ي أَعلى َخليقِت



١٢ 
  

نْ َعلى النُّفوسِ الكََهنوِتيَّة أَ ؛القُدَرة كُلِّيَّكَي نْ تقَْبلَنِي أَى َخليقَِتَعل ؛ي الرُّوِحيَّةعماِلُتؤِمُن بِأَو
 ؛ةي احلاِضَرم أنَّها ُمخِطئة بَِرفِضها ألْعماِلي كََتِع
  

 .ِكْن كَثريونَ ُهم الَّذيَن يقْبلُونلََو
  

 ؛ا إىل الَّـذيَن قَسَّـموا َجَسـدي   أَتَوجَُّه أَيًض ؛ُهناك الَّذيَن ال َيقْبلون وإنَّين إىل هؤالء أَتَوجَُّه
 اآلن؛ لَن أَُوفَِّرهم َبعَد ؛يت، لَقَد اْمتَألْت كأُس َعداليت ِمن َتمزيِقهِم ِلَجَسديُبَنيَّيا  ،َصدِّقيين

  

 ١٩٨٧تشرين األوَّل،  ١٦
  

 ؛يأَهداِف ًماين أبلُغُ داِئفاسوال، إنَّ
 َسـَتكونُ  ؛لى األرضِ كَما ُهو يف السَّـماء َعَيوًما ما  ٨يَملَكوِت َسَيكونُ: خبُِرِكأَُس ،يَتعالَ

 ،ُمَمجََّدةً بَِيدي ،َسَتَتوحَُّد كنيَسيت ؛َجميَع املؤِمنني سَيَتفاَهمون َدةً وُمباَركةً ألنَّي ُمَوحَّكَنيَسِت
  َوُمطَهََّرةً بَِدمي؛

  

الَّذيَن ُهم بِحاَجة ألنْ يفَْهمـوا  َنوِّرِ  -؛ ذلَكيف الكثريون ِمّنا َيرغَبون فَ .َرّب ، ياَكرغَباُت ْقِلَتَتحقَّ
 .رغباِتَك

  

 ١٩٨٧تشرين اَألوَّل،  ١٨
  

 ...حـرِّْرهم  ...ييت ما مَنْحَتُه ِلإلْخَو إْمَنْح ،وبِمَحبَِّتَك وبِقْدَرِتَك ،ْحَمِتَكَرهلي أْستحِلفَُك بِإِ... 
مثَّ َوحِّْد  .َتقَترُِب ِمنَك أنْ أفْرَح بِرؤيِة النُّفوَسأودُّ  .هشُعُر بِا أََنما أَِمثلَ ِلَيْشعروا بُِحبَِّك .إْرفَْعُهم إليَك

 .يسةاملَسيحيِّني والَّذيَن ُيْنِكرون أُمَّنا القدِّ كلَّ
  

 ،فاسوال، َسَيأيت الَيوُم، َوُهَو قَريٌب جدا، َحْيثُ لَْن َتَتكَلََّم فيِه كَنيَسيت ِسوى لُغٍَّة واِحَدٍة(...) 
َعةٌ، هي يف جزٍء ِمنـها بَِسـَبب غُـرورِ    ُمروَّ ثوراٌتيد َسَتحُدثُ ملَجِْن قَبلَ هذا الَيوم اِكولَ

                                                           
 .أَلكَنِيَسة ٨



١٣ 
  

 ،َدعيين أَقُلْ لِك َمرَّةً أُخـرى  ؛اِإلْنسان، واخلَطايا وُنقْصان احملبَّة، َوِمنها ألنَّ َجَسدي ُمَمزَّق
إبقَـي   ،كُْتيب َهذا أَيًضـا أُ ؛َزهَريت سُتَوحُِّدكُم املََحبَّةُ مجيَعكُم ؛إنَّين سأَُمجُِّد وأَُوحُِّد َجَسدي

َصغَرية َحَتى َتأيت كُلُّ ُسلطَة ِمّني؛ ِلَيعلَمِ اجلَميُع أنَّ َرغَبايت ال َتَتَزْعَزع، إنَّها ثابِتة أَكْثََر ِمْن أيِّ 
 َوقٍْت َمضى؛

   

 
 

  ١٩٨٧تشرين األوَّل،  ٢٣
  

 وحَِّد كنيَسيت، لَكنَّي آٍت ُألنِّإِ ،بَّةَحَمالَْو لسَّالمِي ِلي َمع رَِسالِتِل لَيوم أُرِسلُِك كََرسولٍةأَ... 
 هو كاألمس؛  الَيوَم

  

ـ ة، والصََّيخرِى ُمواجَهةَ كلّ الّنكران، والسُّي احلَبيب، أَحياًنا أْخَشبِهي وأَإلَ...  ي َمم والرَّفض ألنِّ
َك بَِرَمحِتـَك  لَو أنَّهم آَمنوا أنَّوا َسَيحصلونَ َعلَيه كاُن ةُ َسعاَدةأيَّ. ؤِمُن أنَّ هذا هو حقًّا أْنَتةً أُيقَِقَح

 ! وِلكي ُتحيَِي كَنيَسَتَك!! ناِلتخلَّص!! ناوِلتَوحَِّد ،نا ِمن َجديٍدينا لُتساِعَدلَتناهَيني نَزلَْت إَِوُحبَِّك الالُم
  

كُـلُّ   ؛ْنكرونا َمْن ُيَنفأَ ،إنْ أَْنكَروِك ؛ي َيْسَخروننْ َسِخروا ِمنِك، فَِمنِّخايف؛ إِ، ال َتَبِقيَِّتيا َي
 ...٩؛هي َيفَْعلوَنما َيفَعلوَنه بِِك، إنَّما بِ

  

  ١٩٨٧تشرين اَألوَّل،  ٢٧
  

حـدى  ُيجبُِرنا َعلى اخلُضـوعِ إىل إِ  اْن ُهناك نِظاًمولَِك ١٠ُسلْطَتَك ي، َنَعم َنْحُن كُلُّنا َتْحَتَربِّ... 
 .ياِت املَسيِحيَّة، هذا ما قالوُه ِليَّاجلَمِع

  

                                                           
 .ُيذَكُِّرنِي اُهللا بأَنَُّه ُيشارِكُنِي كُلَّ أَحزانِي َومآِسيَّ، َوَهذَا ُيَعزِّينِي ٩

 .كَونَ َيسوع رأَس الكَنِيَسة ١٠



١٤ 
  

لَقَـد   !يَمن جزَّأنِ أَنُتم ؛ن َيكونَ َجَسدي ُمْنقِسًمام أُرِْد َيوًما أَلَ اَنأَ ؛ها ُمماِثلَةٌ بَِنظَريها كُلَّنَّإِ
 ؛١١يقْعْدُتمونِأَلَقَد ! يعلى َجَسِد قَرَّرُتم

  

 …هليآه إِ
  

 ؟١٢يمِّموَعِك ُألري ُدنْ ُتَوفِّلَْم أقُلْ لَِك أَبَنيت أَإِ
  

 .رأنا لَْسُت ِسوى َبَش ؛ي ُمَتألًِّما جِداِل ّب، لَِكنََّك َبَدوَتَنَعم يا َر
  

ـ ي أَنِنَّي إِي الرَّسوِلي ِللكُرِسوِلة؛ قُي ُمرَّكأِس ؛ينا نَتشاَرُك يف كأِسفاسوال، ذلك ألنَّ ا َمـْن  َن
ِك وإنَّ ني إيلَِّك َتْنَتمي لَُهم إنَِّة َجمِعيٍَّة َتنَتمني، قُوِللوِك إىل أيَّذا سأَي، إِْسَمعينِإِ ؛لَيهمإِ ُيرِسلُِك

 ي؛َتحت ُسلطَِت
  

 .ورثوذكسيَّةأُفأَنا ورثوذكسيَّة؟ ي أُنُِهم إِنَّقولَ لَنْ أَيُع أَْستِطال أَبُّ اجملاَدلَة لَِكْن أَِحي، ال أُربِّ
  

 أنا! َنظَري يف واِحٌدأْنُتم كلّكم ! يلََّتْنَتمون إِ َجميُعكُم! بروتستانت! يككاثوِل! كسورثوذُأُ
لْن  فَهَو ،اينس الثَّولُا ُبوحنَّْحبويب البابا ُيري َمنْ َتي أَإسأِل ،ةَ َتفْرِقٍَة، ِممَّ إذًا َتخافنييَّال أُقيُم أَ

 :ي لَُه هذاُيقيَم أَّيةَ َتفْرِقٍَة؛ فاسوال، قُوِل
نْ إِ ،البـابَ  َهل َسَتفَتُح ؟َهل َسَتْسَمع نِدائي ،قْرُعوأَ ،أَِقُف على بابَِك ،الرَّّب ،اَنْحمبويب، أَ"

نْ َمُح لَـَك أَ ْسَسأَُمنَتِصًرا َو كُْن ؛ىل َجنبأُشارِكَُك طعاَمَك َجنًبا إِفَسأَْدُخلُ َبْيَتَك َو ،فََعلَت
  "؛لكناِئسِل وُحالرُّ قولُُهما َي ْعْسَمإِين، ْسَمْعإِ ؛يي يف َعرِششارِكَنُِت

  

  ١٩٨٧تشريَن األوَّل،  ٣٠
  

                                                           
  .ّيِة ألّنين ذَكَّرته بِكلِّ ذلكاملسؤوِللَقَد َشَعرُت بِ .يًناَوَحز ُمحَبطًاصوُت َيسوع  كانَولَقَد َحَدثَ ُهنا فَتَرةُ صمٍت  ١١
  .َحزيًنا أكثر مّني ِف َعّني ُحزَنُه، كانَصارِمة، لَم َيْخ ذلك بِلهَجٍة ي يسوُعِل َمع أَّنه قالَ ١٢



١٥ 
  

لَقَد أَوَجْدُت قّديسني ِلُيْعِلنوا َرغَبايت َولَِكن َهـل   ؛َحذَِّرهمعطَْيُت َخليقَيت َعالماٍت َجّمةً ُألأَ
 أَْصَغوا؟ َهل غيََّر هذا شيئًا؟

  

نَُّهم ُمْسَتِعّدون، إفَترِْض أنَُّهم قَرأوا وآَمنوا واتََّحـُدوا  ةَ، إفَْترِْض أَ، إفَْترِْض أنَّهم أَْصَغوا َهذه املرَّربِّي
، لَو أنَُّهم فَقَط آَمنوا يف هـذه  ُيفَتِّشوا َعْن َمصاِلِحهم اخلاصَّة هذه املرَّة َوَسعوا ِلَتْمجيِدَك ِعَوَض أنْ

 .الرِّسالَة
 

بِرِسالَيت وَيْعَترِفـون   يَن َسيؤِمنونََك الَِّذِئولَى أُكَثريون َسَيخافون، َحتَّ ،ا فاسوالفاسوال، آه َي
َشَرَف  مونَسُيقَدِّ كَثريونَ ؛همساِئَؤَخوفًا ِمن ُرَو ياِتخرِلَِكن َخوفًا ِمن السُّا، َوَنذا هو أََه نَّأَبِ
 ؛يي رِسالِتاْنشرَِو يكرِّمينِي؛ نِّي ِمأِتنساِن على الشَّرِف الَّذي َياِإل

  

 .واُنَحهم اْننَّرّبي، إفَْترْض أَ
  

ُمَعذِّبني  ،اَمةَهاَم السَّالسِّ وا َيَتقاذَفونَهم ما زالُلَِكنَّ ؛َعدالَيت الَّيت َتثقُلُ كثًريا َعلَيهم ِحيَنهاأَرفَُع 
 هم؛ْنقُُصَي بَّاحلُ دائًما َبينُهم ألنَّ تَّنافُُرَسَيسوُد ال ؛بِذلَك َجَسدي

نْ َيتَِّضعوا، لَسـاَد  أَووا َبعُضهم بعًضا كَما أنا أُِحّبهم بُّنْ ُيِحفاسوال، لَو أنَّهم اّتَبعوا َوِصيَّيت بأَ
أَلَـم   ١٣،َتواَضعوا َيوًما وغََسلوا أَْرُجلَ َبْعِضـهم الـَبعض  ُهم َهل انَّ َتوافُق؛وم يف َجَسدي الَي

  !نْ تتَِّحدواإْنَحنوا كي َتسَتطيعوا أَ! أعِطكم هذا كَقُدوة ِلكَي ُتعيُدوا ما فََعلْت؟ إْنَحنوا
ـ وحنَّالسَّاَعةُ َحيثُ َعلى خاِدمي احملبوب ُي ها النَّفس، لَقَد أَتِتأيَُّت  يف ؛ينْ َيْسـَمَعنِ ولس أَا ُب

 ،عَمجى ُصراُخه يف العالَمِ أَالسَّماوات، َوَدوَّ َصيحاُتُهَبلََغْت لقَد  َصيحاِته،لَقَد َسِمْعُت  ِةاحلقيقَ
  !لَقَد َبلَغَ ُصراُخُه أُذَُنيَّ

قوُد َجميَع سأَ ؛ُهناِلَك قَطيٌع واِحٌد َوراعٍ واِحٍد يف َوقٍت قَريبٍ َسَيكونُ ُهإنَّ :لَكُم قُلْي أََدعونِ
َسُيَوحُِّدكُم، لَِكن قَبلَ ذَِلـك، َسـَتْحُدثُ    بُُّحلْأَ ؛َحّتى الَّيت ليَسْت ِمن هذا القَطيع ،ِخرايف
   ١٤ميهمـَسلِّ ؛يِتبَنا ، َياظةًتيقِّي ُمكونِ !سرِهاأَ، َسَتْهتزُّ ِمنها السَّموات بِهولَةِمَحٌن م

                                                           
 .اه اُألخرىأَعَتِقُد ُهنا أَنَّ َيسوَع قَصَد أَن َهذه املبادَرة َيجُب أَن َتقوَم بِها إِحدى الكَناِئس جت ١٣
  .ِللكَنائس ١٤



١٦ 
  

  ...؛ساليت َسَتفَهمنيَتنقلني رِ ة؛ ِعندماَسيمايت، ألنَّها كُلَّها نابِعة ِمن كتابايت املقدَّعِلَت
 

  ١٩٨٧تشريَن الثَّانِي،  ٨
  

ن َيرعـى  ي ِمـن ُبطـرس أَ  ِسطلُب بَِنفْلَْم أَأَ ؛َتحَت ُسلطٍَة واِحَدة، واِحدة كَنيَسيتكونُ سَت
  :ألَْم أََتلفّظْ بَِنفْسي بَِهِذه الكَِلمات ،نِعاجي؟ ألَم أْخَتْره ِلَيرعى ِخرايف

  

  َهِذه الصَّخَرِة نَت الصَّخَرة َوعلىأَ"
  ؟"يِتيَسي كَنَِسأْبنِ

  

َبني الَبَشر؟ لَقَد اخَترُت ُبطـُرس، َرُجـالً    َعقيَمةُذه املؤاَمراُت الملاذا هذا الَتكَبُُّر َبَني اُألَمم، َه
  ...ي؟ُحكِْم ذًا ُتغيِّرونَي؛ ملاذا إِِتيَسي كَنِالَّيت َعلَيها سأَْبنِ ،الصَّخَرةَ ي، ِلَيكونَى قَلبِْرَضأَ
 

  ١٩٨٧تشريَن الثَّانِي،  ١٠
  

 َسأُسـاِعُدكُم يف كُـلِّ    ،يسـالتِ نقلـوا رِ أَ ؛ةثْرِ ُبذوري َبني الَبَشـرِيَّ َتِت السَّاَعةُ ِلَنلَقَد أَ"
؛ ي الكَبري، َوَعلى َرَمحـيت الالُمَتناِهيـة  ي على ُحبِّْف َخليقَِتِلَتَتعرَّ ،يْبِلغوا كَلماِتالِتزاماِتكُم، أَ

ًزا لَقَد اْخَتْرُت فاسوال ِلكَْونِها َشخًصا عاجِ ؛َوُحبٍّ وَوحَدة ،يت َملَكوَت َسالمٍَملَكو َسَيكونُ
ِة َمعرِفٍَة َجوهرِيٍَّة َعن يَّأَ َنَعم، ِمن دوِن ١٥؛يًضاأَ ،ي هذاأُكُتبِ؛ ه الَبالغةال َنفعٍ ولَْيَس لًَسا، بِوباِئ

 ي فَقَط، ِلَيكونَْعماِلنْ أَكُْتَب َعلَيها أَا بأََحيثُ أنا الرَّّب كُنُت حر ،ةي، قماَشة َجديَدكَنيسِت
 ؛هـا الِلِمـن خِ  ،يبِ َسَتِتمُّ األعمالِ كلَّ ؛ما هو َمكتوٌب ُهو آٍت ِمْن فَمي نَّ كلَّواِضًحا أَ

ي َعليها كَـي  ْعماِلبَِسكْبِ كُلّ أَ ،لَقَد ثقَّفُتها ُم ِمن ِخالِلها، َوسأَتَصرَُّف ِمن ِخالِلها؛كلََّتَسأَ
  ؛ي سُتْعَرفالَِّت ،َهذه الرِّسالَة جلِي َألبِح َرسولِتُتْص

سـوُع، ابـُن اهللا   َي ،نـا هذا أَ ،َتذَكَّروا ي؟جِلذَِلك َأل َتفْعلونَسرِسالَيت؟ َهل  َهل َسَتْنشرونَ
فْتم نَّين أُبارُك َمشاريَعكُم؛ إنْ صاَدإِ ؛ة، ألكَِلمةُ، الَّذي ُيبارِكُكمُص كُلّ الَبَشرِيَّيب، ُمَخلِّاحلبِ

                                                           
 .لَقَد َسِمعُتُه َيقولُ َما َيِلي فََنظَرُت إِلَيِه بِإِحراجٍ َوَتَردُّد ١٥



١٧ 
  

ًما أَمامكُم َألقوَدكُم؛ إنَّ َتوحيـَد  أَنا داِئ ؛َعوًنا لَكم سأَكونُ ني؛ِثقكونوا وا ،و آالًمافراًحا أَأَ
ـ   ى إىل ُعمقِ أَعماقِقوُدكُم َحتَّسأَ! ي َسوف ُيَمجُِّدينكَنيسِت ـ  ؛يحرَِجَسـدي اجلَ يكُم أُرَِس

  ؛شواكي، َسَتعرفوَنهاأَ
يـا  ، بُّ َيْسطُع َعلَيكمُحلْأَ ،عمايلوا أبًدا بأَال َتشكُّ ،وى جمديآخَر ِس اهِتماٌمال َيكُْن لَكُم 

  "...أََنا هو؛ كمجانبِبِفََتعالَوا،  ؛يرضاِئْسَعوا ِإلإِ ؛يِحّباِئأَ
 

  ١٩٨٧تشريَن الثَّانِي،  ١١
  

  :آلبلِّ ِلَصُنِل ١٦ي،ي َمَعكسالِم... 
  

  يب،بَِحالَْو ،ّقَحا الَْبا أََي"
  ،كًااْسُمَك ُمباَر ِليكُنِ
  مؤِمنيَك، َمجْع كُلَّإِ

  واُتاالسََّم عِِذِلُت
  ،برََّك

  لُتَسبِّْح كلُّ َشفَة
  ،وسبِال انِقطاعٍ اَمسَك القدُّ

  ،لُيبَعْد مكُْر الدَّّجالنيَو
  ري الرُّوح،ساِعْد ُمْنكِس

  ،أَْحيِهْم كَما وَعَدْت كَِلَمُتَك 
  أَلَوعد الَّذي قَطَعُتُه

  وأَُتمُِّمُه ِهسأَيف بِ

                                                           
 .هذاَنحوي َوَيقولُ  َيلَْتِفُت يسوُع ١٦



١٨ 
  

  ،جلِ كنائِسَكي ِمن أَين أَُصلِّإنَّ
  ، َيا أَبتاه،ِعها واِحَدةًَمْجأَِلَتكونَ بِ

  ؛ِلَتكونَ واِحَدةً فيَك
  "ني؛آِم

  

 .)ها كَِلماتهنَّإِ ،يَصلُِّأل ساَعَدنِي يسوُع (
 

  ١٩٨٧تشريَن الثَّانِي،  ١٨
  

ـ   ؛َوحايفَ القََدَمني ،ِضًعاي ُمَتواَسآِت ،نْ َيْنَحنوا ِلَيتَِّحدواأَ ١٧ي، َعلَيهما َصغريِتَي ،َعمَن ي لَـْن آِت
 ،َنـا أَ ؛ي ِخـرايف سأُوحُِّدُهم وبطرُس سُيغذِّ ؛سأُعيُد نِعاجي إىل ُبطرس ة؛َحاألْسِلُمدجًَّجا بِ

  ؛يقَلبِ كم َجميَعكم ِمن كُلِّأُِحبُّ ؛يِثقوا بِ ،ائيبَِّحأَ ؛قَد َتكَلَّمُت ،ّبالرَّ
    

  ١٩٨٧تشريَن الثَّانِي،  ٢١
  

  ! ّب، أَْضَمُن ذِلك لَكُم َجميًعاالرَّ ،اَنأَ ؛أُعيُد إىل ُبطرَس نِعاجي املُشّتتةَفاسوال، َس
  

وا مع َبعضهم َدتََّحا، َوَبْعَد قليلٍ آَخر يعا َعن نِعاجٍ ُمنَزوَِيٍة، وقَِطؤَيُر ي الرَّبُّفَجأَةً َمَنَحنِ (
 .)الَبعض

  

  !ي الكُربىِتي، َسَيْحدثُ هذا َبعَد َعالَمهرِتَز
  

  ١٩٨٧ريَن الثَّانِي، تش ٢٨
  

                                                           
  .الكناِئس املُخَتِلفة ١٧



١٩ 
  

ذا ى َهماذا ُهو َصعب َهكَذا الَتَوصُّل إلَّد؟ ِلَحأمر ُمعقَّد إىل هذا الْماذا الَتَوصُّل إىل قرارٍ هوَ هي، ِللَإِ
حبُّـوا َبعُضـهم   نْ ُيأَ ،ى َهذا احلدِّلََوُسنون؟ َهل َحقيقَةً هو أَمٌر ُمَعقَّد إِ ،ماذا َيلَزُمه شهوٌرالقَرار؟ ِل
ن ُنَضـحِّي  أَوَبعُضنا بعًضا  ن ُنِحبَّنا أَأن َيتَِّحدوا كَعائلة؟ أَلَيسوا ُهم أَنفُسهم الَّذيَن ُيعلِّموَنَبعًضا و

ة؟ ملاذا ل انَّهم ِفعالً حباجٍة ِلمشوراٍت والجِتماعاٍت خاصَّن ُنعطي؟ َهل َتلَزمنا َسنواٌت ِلنتَِّحَد؟ َهوأَ
ِليَتعاَونوا وُيعيدوا ِلبطرَس السُّلطةَ الَّيت َسَبَق وَمَنحَتُه إيَّاهـا   ،اال جيتِمعون َمّرةً واِحدةً اجِتماًعا حازًم

  َوَيجعلوَك َتبَتِسم؟ ،َكِسرُّوفَُي ،َمرَّة
  

  !يألوالد هم نقطة ُضعِفأَ ؛طَريقةُ َتفكريِِك هي صبيانيَّة ؛يِتطفلَ َيا كَم أُِحبُّ َبساطَتِك،
ي سآِت هو، ،سوَعَي ،اَنْنزِلُ ِمن َجديد ُألذكِّرهم كَيَف أَِلهذا السََّبب أ ،يا طفلِتَترين، َيأَ(...) 
ـ  ؛١٨هاأَغسلُامي َوُخدَّ قدامِأَركَُع لَدى أَي َويِتسأَدُخلُ إىل َب ،ًيا َوُمَتواِضًعاحاِف ـ  ،يال َتْبِك ا َي

 ن َينكروا أنَّيعوا أَن َيسَتِطة لَِك؛ هذه املرَّْعِملْْسَتي أََدعينِ ؛ي، كلُّ هذا ِمن أَجلِ الوِّحَدةفاسولِت
قَد َتَركُتِك َتقَرئني ُجـزًءا   وانه بِزمان؛قَبلَ أَ ١٩ين َتنّبأُت بَِهذا احلَدِثنَّأيسوع، بِما  ،اَنذا أََه
  ...،ينالعشرِث َواِلا الثَّنَّوَحا أََوَحيُت بِه ِلخادمي ُيِممَّ
  ي؛ ويف ُحبِّ ،ثوا يفَّمكُأُ ؛وع أُحبُّكم مجيًعاُسَي ،اَنأَ

  

  ١٩٨٧الثَّانِي، تشريَن  ٣٠
  

َمحبـوَبِتي،   وُمتَِّحـَدةً؛  ،ي َسَتكونُ واِحـَدةً نَّ كَنيَسِتأََجميَعكم بِكُم لَ أَضَمُنسوع، َي ،اَنأَ
 ؛ةِئنَّي ُمطَمونِكُِثقي بِي َو؛ أَْخِلصي ِلي

  

  ١٩٨٧كانونَ األوَّل،  ٦
 

  ...سطُرىل ُبن أُعيَد نِعاجي إِنوي أَأَ(...) 
 

 ١٩٨٧كانونَ األوَّل،  ٨
                                                           

  .يى َمجازِبِمعَن سوُعَي لَُّمكََتَي ١٨
 .ةالشَّديد ِللَوحَد إلنِدفاُعأَ ١٩



٢٠ 
  

 

ملـاذا غيَّـر ُرُسـلي     ،؟ ملاذا َتخلَّى عنِّي ُمْعظُمكماألبدىل كم إِنِّي قُلوَبغْلَقُْتم َعملاذا أَ(...)  
 ملاذا؟ ،زهاريم َيرُووا أَملاذا لَ ،يْهَملوا َحديقِتملاذا أً ،طَريقَهم

َك سأُسـاِعدُ  ؛َتْوحيـِدهم؟ تعـالَ  ْيَجـاِدهم وَ ساَعْدَتين يف إِ الَّس؟ َها ُبطُرْم ِخرايف َييَن ُهأَ
م يْبَق فر؛ لَس، لَن َتجَِد شيئًا يف َهذا القَا ُبطُرال َي ؛يهمإلْيجاِدهم، سأَْحِملُ لَُهم القُوَت وأُغذِّ

 ،اَنلَِكن أَ ؛على مدِّ النَّظَر ،ألنَّه لَم َيَتَبقَّ ِسوى القَفرِ ؛ي قد يبَِس اآلن وَتِلفلقليلُ الباِقأَ ؛يءَش
سأروي ؛ سأُغَذّي ِخرايف ؛حِتياطّي ُخبزي وَسأمُأل إْحِتياطَكم ِمن ثَمريالرََّب، سأُْحِضُر ِمن ا

 ؛يا فاسـولَيت  ؛ مًعا،كُم ِمن َجِديديَعكم َجِمأُوحُِّدَسي َوِثقوا بِ ؛يِحبَّائي ِثقوا بِأَ ؛َهذا القَفر
  ...؛ِكبُِّحاهللا، أُ ،اَنأَ ؛أْنوي إستخداَمِك ِلَمجد َجَسدي ؛َدَعهم َيدوسونِكن أَي، لَِتهَرَز
  

 ١٩٨٧كانونَ األوَّل،  ١٢
  

  :ةيَسّمِك القدَِّتذَكَّري كِلماِت أُ ؛يف مثلِ َهذا االْضِطرابقَط ي ِتيَسكَنِ لَم َتكُْن
  

نَّ إِ ؛مَضطَرَِبةٌ الَيوَم يُيظْهر كَم أنَّ كنيَسِت ،نَّ اإلْضِطراَب الَّذي َحَصلَ يف غََرَبْندال هو َمثلٌإِ"
  "؛سوُد فيهااإلضِطراَب َي

  

 .ّبا َرَي ،دازينةٌ جِدا، َحزينةٌ جِا َحَنهي أَلَإِ
  

ـ ي، َبدأِت َتعرِفيَنني ألنَِّك َتشعرين بِأنِت َتغَتمِّ ـ  َنيِكْبـَتهُِج ِعنـَدما ُتـدرِ   كَـم أَ  ؛ينِ   اَم
هم قاَدُهم ويف َعما ؛لَقَد أَْعماُهم ؛همَضلَّلَ ، لَِكنَّ الشَّيطان٢٠َيًضابُّهم أَا أُِحَنأَ ،فاسوال؛ ينِؤِلُمُي

يف طريقٍ أُخرى ويف ضالِلهم لَْيسوا فَقَط َيحَتِقرون أُّمي كََمِلكِة السَّماء، لكنَّهم َيحَتِقـرون  
يًضـا  أَ نَّهم َيْضطَهِدونَإِ ؛رايفِخكلِّ يَّاها َعلى ُه إَِمَنحُت يا َنفِْسَنأيًضا ُبطرسي والسُّلطةَ الَّيت أَ

 كُلّ َشيء؛ راِءَعلى اْزِد م الشَّيطانُُهلَقَد كيَّفَ ؛ةَريَّة احلاِضهِلَي اإلعماِللَّ أَكُ َيدينونَي َوزهارِأَ
ـ َو، َيا أَِحبَّـاِئي،  كمقَد َتسّرَبت َعقيدُتهم َبيَن ،ةيقَاحلِق دراَكْنهم إَِع اجًباح ؛مونَال َيفَْهفَ  مِه

                                                           
  .ههَوَي هوُدُش ٢٠



٢١ 
  

 ِمـْن أْعمـالِ  " ،دي؛ َيعتربون نَِعمي الَّـيت َمَنْحُتهـا ألوال  مِمنه ٢١نْ حذَّرُتكمَسَبَق أَ ذيَنالَّ
 ة؛يَسكم القدِّأُمَّ ، وَيْرفضونَ"الشَّيطان

ـ : "ي ِعَوض ذلكَتَعلَّمي أنْ تقوِل ،يهمتَّهِمن َتبًدا أَيِك أَفاسوال، ال َيعوُد إلَ  ًياِليكُن الرَّبُّ قاض
  "هم؛ُيصِلُحو

ـ أَ ؛وإْنـذاراتٍ يكُم عالماٍت ي سأُْعِطنِنَّقُلُْت إِ ؛نة قريَبةزِمي، نِهاية اَألِتحبوَبَمَيا  ـ ا أََن لَُّم أََت
هؤالء ُهم َنسلُ قايني  ؛َتهم اخلاصَّةيَدِقوال يتَّبِعون إالّ َع ٢٣َيْسَخرون ِمن مؤسَّسيت ٢٢ِلرؤَيِتهم

َمْشعلٌ ُمخـاِدٌع   ؛النُّموَّ يف َمنزيل واحلاجُِز يف َوْجِه الَّذين ُيريدونَ ؛يلهابِ بناِءاخلِطرون َعلى أَ
يُع أنْ أُقدَِّم لَُهم َمملَكَةً ِطسَتكَيَف أَ ؛يِتلقَد َتَمرَّدوا َعلى مؤسََّس ؛ةٌ ُمتصلِّبةَشعيب، َصْخر لُلُِّيَض

  ن قايني؟ي ِمأِتَت قائَدع بلواقَعماِقهم يف أَأَنَّهم  يف حنيِرض، على اَأل
رض، برٍ على اَأللَْسُتم ِسوى ِظلٍّ عا !َبني ِذراعيَّ ؛يلَّنفُْسكُم إَِسَتعوُد أَوِت َوأُقيُمكُم ِمن املََس

نَّ يف بـأَ : هذه الكَِلماتسي قُل بَِنفْلَم أَأَ ؛رطَوَّل قَطَْرِة َمَمع أَ ُمَجرَِّد ذَرَِّة غبارٍ َصغريٍة َتزولُ
ـ يلَّ أَنا؟ إِأَ كونَُحْيثُ أَ ،كَي َتكونوا ،ًدالَكُم واِح ئُيِّي َمنازِلَ كَثريةٌ وأنَّين سأَُهبِيِت أََب ا، يف َن

؛ لون اقِتالَع َمملكـيت ُيحاوِ ؛سَّسيتَؤضدَّ ُم رونَتآَمفاسوال، إنَّهم َي !٢٤لنُّفوسي اتأِتمنزيل َس
  ؛يتهَرَز، َيا يال َتبِك ؛بُِّكأُِح

  

 .)يًضاا أََنأَ ْحَزنُا، أَسوع َحزيًنَيبِ ِعنَدما أْشعُر (
  

، اجتماًعا ِتلَو اآلخر ضدَّ َمنزيل رونَتآَمإنَّهم َي؛ هماحلرَبة َبيَنَو... ييلَ َشوِككِلأََضُع َعليِك إَِس
  !ِللقَضاِء على ُبطرس

  

                                                           
  .يانات اخلاِطئةلدِّأَ ٢١
  .هشهود َيهو ٢٢
  .كنيسة روما ٢٣
هوه، أنَّ املرَء َيستطيُع أنْ َيعيَش إىل األَبِد يف اجلّنِة على األرضِ، وإنَّ َنفْسنا َتموُت مع َي يف ضالِلهم َيْعتِقُد ُشهوُد ٢٤

  .َجَسِدنا



٢٢ 
  

 !ّبَر اال َي! أهللا الا َيآه 
  

ـ  ،ِمن َجِديد عالوا سوياَت ،ائيبَِّحا أََي ،دواإتَِّح ؛يِتيَسنِدَعموا كَإِ ؛ائيِحبَّا أََي ،َتَجمَّعوا وا كوُن
  ...َيِقظَة، بقَيإِ ي،زهرِت واحًدا؛

  

  ١٩٨٧كانونَ األوَّل،  ٢٢
  

أَِعيدوا بِنـاَء  ووا ائي، َهلمُِّحبَّأَ يا اتَِّحدوا ُمَجدًَّدا ؛يِتلَقَد حانَ الَوقُت ِلَتْوِحيِد كَنيَسفاسوال، 
 ،اَنكَرِّموا أُمِّي كَما أَ ؛سَّْسُتها بَِيديى الَّيت أَي األولَمؤسَّسِت يدوا بِناَءأَِع ،ِدْيَمةَهِذه األنقاض القَ

أَال أَْرغَُب إذًا منكُم يا َمن لَْسُتم ِسوى رمـاٍد   ؛أُكرُِّمها ،ءالكَِلَمةَ والَّذي ُهو فَوَق كلِّ شي
وأنْ ُتكرِّموها؟ إنَّ ألَمي الَيوَم هو أنْ أرى كَـم أنَّ   ،وغبار يف أنْ تْعَترِفوا بِها َمِلكةً للسَّماِء

الَّـذين َعَزلـوا   و "لُوِثْر"هم َتحت اسمِ  الَّذيَنأُولَئَك  ؛ إنََّخليقيت ال َتعرِف ِكفايةً أَهمِّيَتها
  ؛طرَسىل ُبإِ واودُعَيجِب أنْ َي ،أَنفَُسُهم َتماًما

  

  !ونُيصَدُم وَفَس! يبَِّر
  

 ؛الَّـذي َيـَتكلَّم   ،الـرَّبُّ  ،نـا هذا أَ ؛على ُركَبِهم ِلُيكرِّموا أُمِّي فاسوال سأْجَعلُُهم َيجثونَ
 ،َسـأُقوِّي ُجـذُوَعكُم   ؛ُضـهم ُق بِنوري َعلَـيهم وأُْنهِ شرِسأُ ،ِعنَدما َيْنَحنونو! أَْحنيهمَس

 ...؛يسأُعيُد بِناَء مؤسَّسِت ؛وَسُتصبِحون كََحديقٍة َمْرويَّة، كََنبعٍ ال َتْنُضب مياُهه أبًدا
  

  ١٩٨٧كانونَ األوَّل،  ٢٣
  

  !إهلي، َسُيْصَدم الربوتستانت
 

 )...م أسَتِطْع َتقَبُّل األمرلَ  (
  

  ؛باِتيغََر نَأَُدوِّ نْرا بِأَي اآلن ُحَدعينِ ؛كَي َيَتغيَّروا طويلَةً َنينِانَتظَرُتهم ِس ِدقَفاسوال، لَ
  

  !ُيصَدمونم َسنَُّهِكلَ



٢٣ 
  

  

ا نَّ َمَيُصمُّ آذاَنه ِعنَدما َيرى أَ ي فَقَط ِعنَدما يؤاتيه هذا، مثََّحٌد أنْ َيْسمَعنِْسَتطيُع أَي؛ هل َيصِغأَ
  ه؟ه ال ُيناِسُبقولُأَ
  

  .َسَيزَعمون بأنَّ هذا لَيَس أنَت. بِما أنَّهم عاجِزونَ َعن اْنِتقاِء أْجزاء! يءَش كلَّإذًا سَيرِفضون َتماًما 
  

  ؛هملَ ذًا َسَيْنِكروَنين كإلٍهك، إِِلنْ ُهم فََعلوا ذَإِ
  

نكرونَك، فَُهم على كـلِّ حـالٍ   ّبي، هل أَتجّرأُ وأَقولُ إِنَّ هذا صعٌب َعلَيهم؟ لْن َيشعروا أنَّهم َيَر
  .ّبا َر، َيحقًادونَك ُيحّبونَك وَيعب

  

  نِدائي؟أَيٌّ ِمن َتالِميِذي  فُضرل َيَهَو؛ يَعكمكُم َجِمَتْيُت ُألوحَِّدأَ فاسوال، لَقَد
  

  .ّبا َرَي ،َنينْ كانوا ُمخلِصليَس إِ ،كال
  

 ؛ْسَمعونَي وَففََس" ...صنيوا ُمخِلنْ كاُنإِ": لَّ ما ُيمِكن قَولَهكُ ،ذاِك َهولُقَ خُِّصُيلَ
 ، يـا فاسـوال،  لَِكـن  أَسَتطيَع أَن أَُوحَِّدكُم؛كُم كي وأُنَري ايكُم َجميًعَق َعلَشرِي ُألي آِتنَّنِإِ
سَيرفضون  ،ألنَّ أْعمالَهم سيِّئة الشَّديد َسَيكونُ هناك َمن سُيفضِّلُ الظُّلَمةَ على النُّورِ ُحزنِيوِل
بِـإخالصٍ   ْعَترفـونَ َي الَّـذينَ يَّ َونِؤِمُمأْعمالُهم، لكنَّ  ي َمخافةَ أنْ ُتفَْضَحأتوا إىل نورِن َيأَ
نَّ أَ ال َخوٍف، ألنَّهم سُيظهِرونَم بُِهْعمالَأَ َيعرضونََو ،يورِىل ُنإِ أتونََيي َسنَِيْتبعوَني َوعماِلأَبِ
  ؛همَهلَا إَِني أَفعلوَنه َيفْعلوَنه ِمن خالِلا َيَم

سَتعرِفون احلقَّ  ؛فسَتكونون حقًّا تالميذي ،كمًنا لَذا َجَعلُتم ِمن كَِلميت َمْسِكلَقَد قُلُْت إنَّكم إِ
 ؛يالميـذِ َت حقًّـا م وم، كُنُتالَي ِتيإذا وِثقُْتم بكلم: كم هذاأقولُ لَ ،واآلن ؛واحلقَّ ُيَحرِّركُم

ـ واحلقُّ ُيحرِّركُم وَيْجعلُكُـم قـاِدرين أَ   يف احلقِّ خالَصاِإل َتَتعلَّمونَ ـ الْدوا بِنْ تتَِّح بِّ ُح
  ؛ينِوُتمجِّدو

ِمـن نِـدائي    الّرغمِعلى ُألقدِّمه لَكُم، لَِكن  ،حامالً قليب بَِيدي ،ي آٍت إلَيكُم َجميِعكُمإنَّنِ
ـ لو أنَّهم أَح ؛جَّروُيْنِكرونين كإلٍه لَهم ألنَّ قَلَْبهم قد َتَح ،َسَيْرفُضين الكَثريون ي لَكـانوا  ونِبُّ

 ؛د أَْعَمْتهم ِحكَْمُتهمقَلَ ؛والٍد يل فَقَْدُتهم كأَألنَّين ذلَكن َرفَضوا َسماعي، فَإِ ؛يداِئَسِمعوا نِ



٢٤ 
  

ْن يعرِفـوا َصـويت   لَ لَّذيَنأَ ؛يَسَتعرُِف َصوِت الَّيت َتنَتِمي إِلَيَّ عاَجنِّالكم، إنَّ احلقَّ أقولُ لَ نِِكلَ
  ؛نون بِجربويتؤِملَيسوا نِعاجي، ألنَّهم ال ُي

ل َتْعلَمون ملاذا َيسوُد َعَدُم االنسـجامِ يف  َه ؟ُمشوٌَّهدي ل تْعلَمون ملاذا ِخرايف ُمشتَّتةٌ وَجَسَه
ور نا الَّذي هو النُّأَ إِلَتِمسونِي ؛قوُدهمورٍ َيّي ُنكنيسيت؟ ألنَّهم كانوا َيسريون يف اللَّيلِ دون أَ

َوَدعوا حوا قلوَبكم فَتإِ ؛نيِعكونوا لُطفاَء وُمَتواِض ؛ألْقوا َعْنكم ُخْبثَكُم وَتَصلَّبكُم ،وسأقوُدكُم
  ...؛ُيحبُّكم يكُُم الصَّاِلُح الَّذيا راِعَنأَ ؛كمُنْسغي َيْمْأل

  

١٩٨٨كانونَ الثَّانِي،  ١٢  
 

  .هيلَإِأيُّها الرَّبُّ، 
  

  والّصلَبِة؟ ؟ العاموديَّةالثالثِة لقضباِنُرؤيا ا َهل َتذْكُريَن ؛ِكفاسوال، َدعيين أُساِعْد
 .أَذكُر .ّبا َرَي ،نعم

  

م أقُلْ قط أَنَّ اْنِحناَء اثَْنني فَقَطْ لَ ؛ي ثَالثُتهانْ َتْنَحنِنْ َتتَّحَد َعلَيها أَي َتْسَتطيَع أَكَفَِل َحَسًنا إِذًا،
  يِدكُم؟ ماًما على َتوِحُمصمٌِّم َت إهلكم، ،اَنين أَنَّفاسوال، هل َتِعني بأَ ؛َيكْفي

  

 .كَْيِفّية َرسمِ الصَّليب َك َعن رِسالِة األْمس، بُِخصوصِلَسأَأَ نْأَ َيجولُ يف فكرِي
  

نْ َتنَحنـوا  ُألوحَِّدكم، علَـيكُم أَ "،يت، ِلذَِلَك أُريُدِك أنْ َتفَْهمي ماذا أقِصُد بـُبَنيَّا ْعرِف َيأَ
  ِحدوا؛ كُم كي تتَّآيت ُألساِعَد ،أُحبُّكُم مجيًعا وبِرمحيت الالُمتناهية ؛"مجيًعا

 ذَكّري طُُرقـي ِلكـي  َت ؛ا َوديٌع وُمتواضٌعَنأَ ؛ُه ُحّبلَا إَِنأَ ؛فاسوال، فَّتشي َعّني بَِبساطِة قَلبٍ
أْنُتم َمن أَْولَْيُتكُم كَِلَميت  ،إعرفوا َصويت ؛ةََنواياكُم األنانيَّ إطَْرحوا َعنكُم ؛َتتَِّحدوا َتسَتِطيعوا أَنْ

شـون َعـن   ملـاذا ُتفتِّ  ،قَطيعي أَسياَدنُتكُم ْعلََمْن أَ ،أَنُتم ؛وَمن َعَهْدُت إلَْيكم أُلوَف النُّفوس
  ...تةتةٌ، ُمشتَِّخرايف ُمَشتَّ َمصاِلِحكُم ولَيس عن َمصاِلحي؟ إنَّ

ـ فأُوحِّد ُنفوِس ،مجَع األمَما َزهَريت، أَنزِلُ ِمن ِخالِلِك َألَيأََنا هو،  ُدكُم ةَ وأُجـدِّ ي الكهنوتيَّ
  ؛بُِحّبي

  



٢٥ 
  

  ون ؟و سُيِقرُّأَنوبِهم ذُبِ صي، كيف َسَيْعلمونَّبي وُمخلَِّر
  

ي ِتعمالِ ِعنـايَ أَآِمنوا بِ ؛يروا بِرمحِتفكِّ ؛وبوا؛ ُتيِتن إراَدَعّتشوا نْ ُيفَوَبُهم َعليهم أَُنِلَيعرِفوا ذُ
ـ صـاِلحي وَ ن َمتِّشوا َعفَ ؛خالصإِ ي بِكُلِّأُعُبدونِ ؛وهانْ َتدوُسِة ِعَوَض أَيَّانِبَّالرَّ ـ لَ ن يس َع

 ؛َمصاِلِحكُم
  

نَّ كلَّ مـا  أَ: َتعنِي" َمصاِلح"ل َه ."حمصاِل"ّنين عاجِزةٌ عن فَهمِ ما تقِصُد بـ أل ، َيا َرّب،يِل أُغفُْر
 يَعَك املُشتََّت حاِليا؟ِطقَ َتجَمَع نّْب، ُهَو أَا َرَتْرغَب فيه، َي

  

نـَدما  ِع ؛يهْرغَُب ِفا أَهذا كُلَّ َم لَيَس ِكْنبِاألكثر، لَ يِهِف ْرغَُبهِْمِت ما أَنِت فَى أَحمبوبيت، حتَّ
 ؛ا فاسوالسُتعيدين ِقراءةَ هذا الَوحي َسَتفَهمني، َي

  

  ....ّبا َرم، َيَعَن
  

  
 ١٩٨٨كانونَ الثَّانِي،  ١٣

  

ملاذا، ملاذا ! سطُرُب! سطُرُب؛ خاَصماُت، واملَصاِلُح الشَّخِصّيةُ، َوالنِّفاُقاملُي الَبلَْبلةُ، َوسوُد بيِتَت
 ل؛َزخي، أُحبَُّك منذُ اَألدََّسْتُه َيِدي، يا أَ؟ يا َمن قَيف َعداَوة تََّت ُرُسليَشَت
خاصَّيت الَّـيت أُِحبُّهـا؛    ؛ي األقَدَس َجريٌح، َجريٌح بِاألشواِك الَّيت غََرَسْتها فيه خاصَّيتنّ قَلبِإِ

ـ نَّإِ ؛َدمي َيَتدفَّقو ؛َس ِمن َجديدي املُقَدَّقَلبِ ُهم َيطَعنونَنَّإِ ؛سأُريَك قَليب اجلَريح ي نِلبوَنُهم َيْص
ْت َشـفتاَي  لقَد َجفَّ ؛ُحّبَجَسدي َيتألَّم ِمن ُنقْصاِن الْ نَّإِ ؛َوُهم لَيسوا ُمْخِلصني ؛ِمن َجديد

  ي؛وبِحُبَم ، َياا َعطشانَنأَ ؛ُحّبِمن ُنقصاِن الْ
ِمـنكُم هـو   كلُّ ما أطلُُبُه  ؛ُحّبالَْوديٌع وُمْمتِلئٌ بِ ،لَقَد َنَسوا طُُرقي، لَقَد َنَسوا أّنين ُمتواِضٌع

ملاذا اِخلالُف يف كَنيسيت؟ ملاذا َهذه اخلصوماُت  ؛كُما أُِحبَُّنا أََمعًضا كَعُضكم َبوا َبِحبُّأَ ؛ُحّبالْ
 ؟ملاذا َهذه الكَراهيَّةُ؟ ملاذا كلُّ هذه املُبادالِت الّساّمِة؟ أين ِهَي إذًا قداسـُتهم  ،يف ُحضوري

ـ َوى َضقٍت َميِّ َون أَكثََر ِمِخرايف أَ ُهم ُيشتِّتونَنَّملاذا ُيهِملون ُبستاين؟ إِ ِمـَن  ي القَليلُ املُتبقِّ
  ُهم َهَجروُهم؛َسيزولُ ألنَّالقَِطيعِ 
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لَقَد َجَعلوا أَراِضيَّ قَفًْرا َولَيس لََديهم مـا   ؛طرس، إنَّ َعْيَنيَّ َملَّت ِمن ُرؤيِتهِم َيَتباَدلون التَُّهمُب
وا َيحكُم نًْدا أََبم أُعلِّْمُهم أَلَ ؛الًماَسلقد َمَنْحُتُهم ُحبا َو ؛طُُرقَهم إنَّين أَْرفُض ؛يراِفِخِل ُهُيقدِّموَن
  ؛ريعلى الَغ

ُهم َيسَتفزُّونين؟ أَلَم أقُلْ إِنّ  ؛ ملاذاقزََّس َينزُف َوَيتَمدَّي املقَقَلبِ نَّإِ ؛كُم بَِصالحٍا أَْحَنفاسوال، أَ
خاه، إنَّما هو يف الظُّلَمة؟ هل فَهِموا ِفعالً ماذا كُْنـُت  كلَّ َمن َيدَّعي أّنه يف ُنوري وَيكَْره أَ

 ،ذا كُْنَت ُتقرُِّب قُْرباَنَك َعلى املَذَبحِ وذَكْرَت ُهناك أنَّ ألخيَك َعلْيَك شـْيئًا إِفَ"، أقِصُد بِهذا
  "َك؛دِّْم قُرباَنيٍّ وقَِقَنُعْد بِقَلبٍ  ثُمَّ خاَكالً فَصاِلْح أَوَّفَدْع قُرباَنَك ُهناك ِعْند املَذَبح، واذَهْب أَ

 ؛ن ُيِحبُّوا َبعضُهم بعًضـا أَر َوفاُق الواِحٍد َمع اآلَخنْ َيكونَ اتِّأَ َيجُِب كَيَف ،قََصْدُت بِذِلَك
ا َولَـدي، لَـم   َي؛ ينزِليَنكُم يف َمرابِي قََتصالَحوا قَبلَ أنْ ُتقَدِّموا ِل ؛ِفيما َبيَنكُم وا السَّالَمِحلُّأَ

  ...؛وًماَي بُِّحىل الْليب وال قَلُب ُرُسلي اَألوائلِ إِقَ َيفَتِقْر
  

  ١٩٨٨كانونَ الثَّانِي،  ١٨
  

 ،ألّنَك أَرْدَت ذِلك َسيكونُ ،إرادِتَك وَمهما َسَيحُدثُ كُلُّ َشيٍء َيحُدثُ بَِحَسبِ ذا كَانَّب، إِا َرَي
 ل الَّذين َتَبلّغوها َيقَبلوَنها، بِما أّنَكـ َتجَعنْ ُتقَبلَ رِسالُتَك، الأَ ا ُدمَت ُتريُدِلماذا، َم فهُمفإّني ال أَ

  ملاذا ال ُتنُريهم؟ .َترغَُب يف ذِلَك
  

َعـن   أُفَـتِّشُ  ،الرَّّب ،اَنأَ ؛األمانةَ َتْنقُُصُهم لَن أُنَري احلُكَماَء ألنَّ ؛ي أُنُري املُخِلِصنينِنَّإِ(...) 
ما كُنُتم كُلَّ ؛ْت َعظََميت حنَوكُم ِلَتْبلَُغكُم وَترفََعكُماجنَذَب ،ما َصِغرُتمكُلَّ ؛املَُتواضعني واملَساكني

  هل َتَرين؟! فاسوال ؛سِصغاًرا وَمْمحوِّين، َسُهلَ َعليكُم الدُّخولُ يف قَليب املُقدَّ
  

لََمحُت ِمن خالل فُُتَحاٍت صغريٍة نوًرا  .وًدا بَِصْخرٍة كبريةسُديف ُرْؤيا رواقًا َم سوُعرانِي َيأَ (
 .)الصَّْخرةَ كاَنْت َتْمَنُعُه ِمن دخولِ الرواق كنَّلَ ،ساِطًعا

  

 ُيفَتِّشـونَ  الَّـذينَ  وَر َعن كُلِّهم النَُّتْحجُب َضخامُت، َويَّلَريَق إِي َتقطُع الطَُّهم الصَّخرةُ الَِّتنَّإِ
لَقَد امتَألْت  ؛ضجُِريننَّ ُعْجَبُهم ُيإِ ،ن أَْحَتِملَ عظمَتكُملَ: قولأَ ،بُّالرَّ ،اَنىل َهؤالء، أَإِ ؛ينَِّع
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أَلَويلُ ِللَْخَونة، فََعلَيهم ؛ كأسي؛ ِعْندما ستأيت السَّاَعةُ، سأَْدعوُهم الواحَد ِتلَو اآلخر إىل التَّوَبة
  ؛اَنُمواَجَهيت أَ

  ...ينكُم؛ي وبِّري َتنزِلُ اآلن َبالمي وَرمحيت، ُحبِّالَةُ َسرَس(...) 
  

  ١٩٨٨شباط،  ٣
  

 ).مرَية َميَسلقدِّأَ (
ال َتنَسوا كيف سَتْشفي رِسالَُتُه جسـَدُه   ؛ةزِمَناَأل ةَال َتنَسوا نِهاَي ؛ميًعاينكُم َجكوُت اهللا َبلََم
رسالةُ سالِمِه وُحبِّـِه   ؛فوساليَني النُّشروَع اِهللا اخلالصي سُيَخلُِّص َمَم روا أنَّكَّذََت ؛ُتَوحُِّدُهَو

 ؛ُحّبخبَزه هو ثَمرةُ الْ إنَّ ،هم حاملا َيذوقون خْبَزهحوِّلُإنَّ َيسوع ُي ؛أوالَدنا إىل احلُّب َسُتعيُد
َتعالَوا، يا  ؛املُناِفقة الشَّيطاِن من ِشباِك محةُوالرَّ بُُّحالْ كُُمُصسُيَخلِّ ،ميًعابُّ َجُحكُم الْسُيَجدُِّد

  ...؛يكَّرُتمونِذَذ َتاركُتكُم إِلَقد َب ؛كمربِبِقُ ًماا داِئَنأَ ؛ي، واعَملوا َمشيئةَ اهللااِئِحبَّأَ
  

  ١٩٨٨شباط،  ٢٠
  

ـ التَّي بِينِْرِضإِ ؛ليبمَّلي ُمَخلَِّصِك على الصَّأَعالَي وَتعَدها َتكرَمي ِمَحين، َبمي َتعلََّت(...)   ،لِأمُّ
هم َعن سـاعِة  واكُشفي لَ ؛َعن َزَمنِ آالمي أُكُْشفي ِللَجميعِ ؛يراحاِتي يف جِيِشِع ؛ومالصََّو

 ِلَيِحلَّ السَّالُم بينكُم؛ ؛ْحديِدي بالتََّصلبِ
  

 قوميِيف التَّ "األْرثوذُكس"ما يعَتِمُدُه كَ: ْحديداريَخ بِالتَّي َيسوُع التَّْعطانِة، أََيلسنةَ املاِضأَ (
 ).يكِسوذُرثُاُأل

  

  ...؛اآلن َتعلَمون َجميُعكُم َبينكم؛الُم ِليكنِ السَّ
  

 ١٩٨٨آذار،  ٣
  



٢٨ 
  

ال َتْنظُـري   ؛ِك رِسالَيتَعْحِملي َمإِ ٢٥؛ي حاِفَيةَ القدَمْيني َبالِطِلأُْدُخ ،يِتيَسنِفاسوال َزيِّنيي كَ
 ...عيريي َمِس ،ساًرا وال َيميًناَي
 ،اَنا سأَُحرِّرُهم من الشِّرير وأََنأََو ،ي وَسَتْجَمعينهم يف َمْنزِلِ أبيِك، وُتبارِكينُهمْحيا كنيَسِتَتَس
اشَبعوا َو بوا من إِهلكُم أنُتُم الَّذين تْرغبون يفَّتقرَّ ي؛بِفِم ونَُمتكَلََّتوس ،كونُ بيَنكُمسأَ ،ّيِلالَع

  ؛يا َمْن ُتِحبُّوَنين واتَبعوا طُُرقي ،تعالَوا ٢٦؛ِمْن ِثماري
عالَوا واشَبعوا؛ كُلوا ِمن ِثماري وَسَتْرغَبون يف املَزيد؛ تعالَوا أيُّها الِعطاُش مجيُعكُم، إشَربوين َت

 ،يغبِتَر كلُّ َمن َيعَمل بَِحسبِ ؛ن َيْخَجلَ أبًداي لَكلُّ َمن ُيطبِّق فَضائِل ؛وسَتْرغَبون يف املَزيد
  ...؛يَسُيمجُِّدنِ

  

  ١٩٨٨آذار،  ٨
  

 حّتى الَّـذين لَيسـوا ِمـن     ،سأَُوحُِّد ِخرايف ؛ديَجَس َمجِّْد ؛ْبوابَِك اآلنا على أََنأَ! ُبطُْرس
ْصَبَح َمجيئي قريًبا أو لّساعاُت َتُمرُّأَ ؛وِت الّراعيوَسَيَتعرَّفون إىل َص ،إنَّين أُنادي ؛هذا القَطيع

 ألنَّ ؛ي على األرضِ كما هو يف السَّماءَسَيكونُ َملَكوِتا َوقًُّحبُّ ُحبا َحَسَيعوُد إلَيكم الْ ؛جِدا
 !أَيَُّتها اخلليقة ،لْيِكَع سَتنَسِكُب ِمن السَّماِء السَّالَمَو ُحبَّالَْو ،العدالةَ

 
  

  ١٩٨٨ آذار، ٩
  

كَيَف أَسَتطيُع رؤَية ِخرايف ُمشّتتةً؟ لَقَـد   ،ال َتَخْف ؛ى الالُمتناهيي الِغَننِنَّالرَّبُّ، إِ ،اَنأَ(...) 
ـ ي، أَأََتيُت ُألَزيَِّن حديقِت ،أَتْيُت ألمجَعهم وأُغَذَّيهم  ال َتـُدسْ  ؛ذه الصَّـحراء َتيُت ألروي َه

أُِحبُّكُم بِال ُحدوٍد وِلهذا السَّببِ أَتْيُت  ؛ْيطانَصْوِت الشَّ ال ُتْصغِ إىل ؛َوُتْب يلَّتعالَ إِ ،هريتَز
عي وال َتْركلي قراميدي الَّيت راَجَتَهِك، ال َتلَا إَِنِسريي َمعي أَ! ةليقَاخل أيَُّتها ،ميًعاألَوِحدَّكُم َج

 ! الرَّّب َنا،هذا أَ انَّأَبِي أبًدا ي، هذا البْيَت املَُهّدَم الَيوم؛ ال َتُشكُِّترمِّم بْيِت
 

                                                           
 .هذا َيعنِي بِتواُضع، وبُِروحٍ فَِقري ٢٥
 .َهِذه الرَّساِئل ٢٦



٢٩ 
  

  ١٩٨٨آذار،  ١٣
  

ـ إىل ُي وحـيَ أَرْدُت أن أُ ، يا طفلِتي؛يآِمنِ ؛يِكلََي إِن أُوِحد أَرْدُت أَقَفاسوال، لَ...   ٢٧اوَحنَّ
هذا الَوحي َيْنزِلُ ِمَن اِحلكمِة، والَعنَصرةُ  إنَّ ؛ديدٍةرٍة َجنَصَع ن ُيَصلَّي ألجلِأَخاصَِّتي وأَسألُُه 

رِعايِة  حَتَتوسأَُوحُِّدكُم مجيُعكُم  ؛سأُْنِشئُها على أُُسسِ ُمَؤسََّسيت َنفِْسها ،رَّبُّال ،اَناجلديدةُ أَ
ـ السَّالُم والَْبيِتي  َسَيسوُد ؛لكويتيقة، وسأُْنِشئُ ُهنا َمأيَُّتها اخلِل ،عنيجمََّتراعٍ واحٍد سَت بُّ ُح

الكبَري،  هذا اجمليَء كونَُيَس ؛ْبثدون ُخ ،أبرياَء ،كأَطفالٍ وتعوُد ،وَستولَُد خليقَيت من جديٍد
ا يف الَبدء ِعندما كاَنِت املسـيحّيةُ يف  ، الَعنصرةَ اجلديدةَ، كَمنداَء الّراعيالوِالدةَ من جديٍد، 

ـ   !ةآه أّيُتها اخلليقَ ؛َبريئًا، جمرَّدةً ِمن أيَّة مناِفَع خاّصٍة ،ها األوىل، ِطفْالًمراحِل ط انَتِظـري فقَ
  ...؛وَسَتَرْين

  

  ١٩٨٨آذار،  ١٩
  

ي صالةَ ي وانقُِلأَفرحينِ ؛غًدا َسأَُوحُِّدكُم وأُثَقِّفُكُم ِمن أْسراري ؛يُت ِخرايف اجلاِئعةوَم أُِقلَيأَ... 
  ؛يُيِحبُّوَنين ويْشَهدون ِل ة املُقّدسة إىل مجيعِ الَّذيَنالوْرِديَّ

  

 ني؟املسيحيِّ َجميعِل هذا َيعنِي إىل َه
  

ـ ن َتْنقُلي وُتظهِري ِليِك أَلََع ؛ا أُكَرُِّمهاَنيكم أن ُتكَرِّموا أُّمي كما أَعلَ ؛ا َمْحبوَبيتم، َيَعَن  لِّكُ
  ؛ِكبَّي َرالَّيت ُترِض بالطَريقِة يي، كيف َيِتمُّ درُب َصليبَِيْشَهدون ِل الَّذيَن

  

  ّب؟ا َرني، َييِّيِحاملِس ميعِإىل َج
  

ـ َألَسوَف،  ؛ييَسِتنِانِقسامٍ يف كَ يَّريُد أَبُّ، ال أُالرَّ ،اَنأَ ؛م، ِلجميعِ الَّذين ُيِحّبوَنينَعَن ي، جِل
ا َنا أََمون َبْعُضكُم َبْعًضا كَسُتِحبُّ ؛يوَتتَبعوَنين وَتْشَهدون ِل ،يُتِحّبوَننِ يِموَتحَت اْستتَِّحدون 

                                                           
 .الثاِلث والِعشرينوحنَّا ألبابا ي ٢٧



٣٠ 
  

ـ لَ ،كُممـيعُ كما َتعلَمون َج ٢٨؛يًعا واِحًدا ِلراعٍ واِحٍدِطقَ سَتتَِّحدون وُتصبِحونَ ؛أُِحبُّكُم  ِدقَ
فـاتيَح ملكـوِت   ْيُتُه َمْعطَد أَقَلَ ،يُعكُمِمَج ما َتعلَمونَكَ ؛وأَْعطَْيُتُه السُّلْطانَ ،ْرُت ُبطُْرَساخَت
ا هو َمن َمَنَح هذا َنأَ ؛ْحفَظَهان َيوأَ ،ن َيرعى ِخرايف ونِعاجيأَلُْت ُبطُْرَس أَد َسقَلَ ؛ماواتالسَّ
  ؛يِترغَب واُتَغيِّر نْيُد أَرِنُت أُما كُ ؛لْطانَالسُّ

ن َع يَسي ولَفَتِّشوا َعن مصاِلِح ؛برغَا أَفَتِّشوا يفَّ عمَّ ؛ييَسِتنِي، ِلُتقَوُّوا كَاِئأَِحبََّتَجمَّعوا، َيا 
ـ  ؛َمجِّدوين بِوِْحَدِتكُم يا خليقَيت ،إسَعوا ِلَتمجيدي ؛مصاِلِحكُم ِحـبُّكُم  أُ ؛ديأَنِعشوا جَس

  ...!ييبِلى َصِلن َعي ِمعوا ُصراِخَماْسكم وحوا آذاَنفَتإِمجيًعا؛ 
  

 ١٩٨٨آذار،  ٢٣
  

ـ اِمالدَّ ِةه الظُّلَمِذنزِلُ يف َهأَ ة؛ليقَ، أيَُّتها اخليِكلَنزِلُ َعور، أَالنُّوص، املَُخلِّوالرَّّب  ،اَنأَ...   ِةَس
ـ  ؛يَء َعلَيكُمِضي، ألَخلَِّصكُم وأَي بِيِدكُم قلبِلَ َمقدُِّأل ـ آِت ة ديـدَ م الَعطايـاكُ َخ لَي ألغِس

 ،اَنن أََمَركُم ِلكِّذَي ُألآِت ،يِتيَسنِكَ َدي ألَوحِّآِت ؛يَّلَإِ ِةوَددعَوكُم إىل الَعي َألآِت ،يوإهاناِتكُم ِل
كَرِّموا أميَّ ن ُتَمكُم مجيًعا أَي ألَعلِّآِت ؛ماواتلكوت السَّفاتيَح َمعطَْيُت السُّلطانَ وَمأَ ،الرَّبَّ
 ...كلّلْتها وهي ملكةَ السَّماء؛ َيديَّ ألنَّ ،هاماَمكم أَوا ركَبَتحُن نْوأَ
 

  ١٩٨٨آذار،  ٢٩
  

  ؛ي هناَك رأُس احلربةى يف َوَسِط قَلبِي، حتَّي ُيْؤِلُمنَِجَسِد نَّإِ(...) 
  

 دي؟يِّا َس، َييَنأَ
  

 ،همزاعي أُحاولُ َتحـذيرَ يف نِ ؛س َينزُفي األقَدي َنفِْسه ويف أَعماقِ مؤّسَسيت، قَلبِيف َهيكَِل
 ؛ي غارٌِق يف الظُّلَمِة ِمن َجّراِء اجلحـوِد والظُّلـم  يِتَب ؛يِكبِحاجٍة إلَ ةُلكنيَسأَ! ُبنيَّيت إْنَهضي يا

أَتْيـُت   ٢٩!!طرسا ُبآه َي ،يصُرُخ ِمن على َصليبِم أَكَ؛ ييِعَت قَِطد َتَشتَّقَ ،وبَِسَببِ َخطاياهم
                                                           

 .ألَباَبا ٢٨
  .لقد لفظَ اسَم ُبطرس بأّنٍة طويلٍة ٢٩



٣١ 
  

ـ أُنظُْر إِىل  ،سطُرا ُبَي ٣٠آه ؛ييَت ُمخِلًصا ِليد الَّذي َبِقِحإليَك ألّنَك الَو ـ إِ ...يقَلبِ  يَمِعْس
ُهم نَّإِ ؛نيايِقَ بناِءال القَداسةَ يف أََو ،ةَبََّحَمالْ جُِدأَ ال ،الرَّّب ،اَنأَ ؛ةتها النَّفس احملبوَبيَّأَ ،يصراخاِت

ارغةٌ؟ لَيس لَُهم مـا  ِممَّ يتغذَّ ِخرايف بِما أنَّ أَيدَيهم ف ؛ي َصحراَءد َجَعلوا ِمن َبيِتديدون، لقََع
َك ِلتـرى  نا سـأرفعُ طرس، وأَا ُبَي ،صلِّ؛ ي صحراَءِتَسهم َجَعلوا من مؤسَّنَّأَ ذْيقدِّمونه لَهم إِ

ـ  ؛عيناَك ِمن علُ هذه الصَّحراء وسأُْدِخلَُك يف جرحِ قليب قلَبـَك   إنَّ ،ةوأُريَك رأَس احلرَب
الَّـيت أنـَت    جاعةَوالشَّ ةََك القوَّي أمنُحس، إنُِّرطا ُبة؛ َياحلرَب ما َترى رأَسَسَيصرُخ ألًَما عنَد

  ٣١؛قَتِلَعهان َتطيَع أَيهما ِلَتْسَتبِحاجٍة إلَ
  

  ١٩٨٨آذار،  ٣١
  

ذ إِ احلقيقـةَ  فَأَفَسـَدتِ  ،يهاِف ةُقَاهلرطَ د َتَغلَغلَِتقَلَ ؛يِتيَسنِأنَ كَْرفََع َشن أَأَيف ُب رغَأَ(...) 
 ؛ةاحلقيقَ نِأَبَعَدْتكم ِع ؛يما َبينكمَخلَقَْت انِقساماٍت ِف

واملطارَِنِة والكَراِدلَِة الَّذين ال  ،هؤالِء الكَهِنِة وا ألجلَِصلُّ ؛إىل أن َتْنَتِعَش ي بِحاجٍةنَّ كنيسِتإِ
كانوا وال َيزالون عاطلني َعن  ؛ألنَّ هذه هي َنتيَجةُ ابِتعاِدهم ،َيمِلكون شيئًا ُيقَدِّموَنُه ِلخرايف

د َجَعلوا يف داِخِلهم َصحراَء قَلَ ؛ي َبل َعن َمصاِلِحهمِحم َيبَحثوا قَطُّ َعن َمصاِلم لَألنَّه ،الَعَمل
ن َتضـلَّ  ِمـن الطَّبيعـي أَ   ؛روفّي َخأَ اجِتذاَب والصَّحراء ال َتسَتطيُع ؛وُهم َيعلَمون ذلَك
  ؛هاوُيغذَِّي ، لَيحمَيهاهاُيحبَِّل ؛ها ِلَيحفَظَهاالَّيت ال راعٍ لَ ،وَتَتشتََّت النِعاُج

ي عمـالِ َيرفُض أَ َمبِما أنَّ العالَ ،يحبوبِتَم ؛آياٍت كثريةً منذ بدِء األزمنة مِلعالَد كََشفُْت ِلقَلَ
 ؛ي َيضطَرُم على هؤالء الرُّعـاة ي هكذا جانًبا، فإنَّ غََضبِكم كلَّ رجاٍء وَيَضُعنَِيسلُبو ،ةيَّهِاإللَ

                                                           
  .ملَّنِة أَن أَر ِمكثَأَ كانَ هذا ٣٠
َنَهضُت، ُمعَتِقَدةً أَنَّ  )بِضَعة ُخطوٍط إِىل الَوراء" (كُونِي انِعكاِسي"ِعنَدما قالَ َيسوُع  .كانَ َيسوُع يف نِزاعٍ َمريرٍ ٣١

.  َسَيأِتيهار قَِد انَتَهْت؛ لَِكْن َبعَد دقاِئق قَِليلٍَة َتلَقَّيُت هذه الّرغبة املُِلحَّة إِذ أَنَّ النِّداُء أَصَبَح ُهنا أَم أنَُّهرِسالَة ذلَك النَّ
عُت ُبكاَء نِزاعِه َسِم. َعرفُت باَنَّ ما َشَعرُت بِِه كانَ منُه، َألنَّه مرَّ بَِجَسِدي، وَعكََسُه عليَّ. بدأُت أَشُعُر بِنِزاعِ اهللا يفَّ

ُيؤِلُمه أَن َيقولَ . كانَ َيسوُع ُيعانِي، كانَ َيتألَّم. فانَدفَعُت إىل الَوراء، بِالكاِد أَرى ِمن ِخاللِ الدُّموع الَِّتي َتمُأل َعيَنيَّ
 .َوَيكتَب َهذا



٣٢ 
  

م أنَّهم ة ِلَيعوا كَيَمة عِظعالَم ،ةطِة عالَمواِسي بِهم َمجِدظهُر لَد اقَتَرَبِت الّساَعةُ الَّيت فيها أُقَلَ
ـ  اعةَوا، ألنَّ السَّلُّص ةُ كَي يؤمَن الكَثريون؛ُح لَكُم َهذه العالَمسُتمَن ئوا؛ِطَخ وا لُّقد أََتت، َص

 ُحّب؛والْ لسَّالمِِلربى الكُ ِةَعوَدال على نيَِّة
  

 ١٩٨٨نِيسان،  ٥
  

 ؛جـدرانِها  بَِتجديِد ،ن ُتعيدوا بِناَء هذه املؤَسَسة القدْيَمة الَّيت هي مؤسَّسيتَعلَيكم أَ !فاسوال
قوَّيت سُتعيدون بناَء هذه األنقاضِ القَدْيَمِة وُتَزيِّنـون  ا هو الرَّّب وبَِنأَ ؛يقداِسأَ دَسَجدِّدوا قُ

 ؛هاوأُقيُم ،ذه اجلثَثَه سأُوِقظُ ؛وسأُحيي كلَّ األموات ،جدِّدوا جدراَنها ؛مؤسَّسيت القَدْيمة
ِك، أيَّتـها  ىل احلياة، ألنَّ َنداي الَبهِيَّ سُيزيُِّنالكَبري، الَعودة الكَبرية إِ جوُعالرُّ هكذا سيكونُ

 !كلُّ السَّماء ي وسَتبَتهُِجسأُوسُِّع ملكوِت! ةيقَاخلَِل
وال أَحتملُ رؤيـةَ األشـواِك    أُحبُّكم بشدَّة ا،الرَّبَّ حارَِسه ،اَني، لَِكن أَديقِتد أمهَلُتم َحقَلَ

 ،العلَّيقئصالِ هذه اَألشواك َواسِتبِ ،طهريحانَ وقُت التَّ ؛ن األزهاري ِمبقَّى ِلوالعلَّْيق َتخنُق ما َت
  ؛يوُتَزيَِّن حديقِت ،ن تتفتََّحراعمي أَكي َتستطيَع َب

 ،عالَواَت ؛ُد إيلَّ الصَّادقون، وَيتوبونَسَيعو ؛ن ُيصاِلحوينأَبِ مسُحالرَّّب، سأَ ،اَنأَ ؛َسَتنَتِصر لعدالةُأَ
َترغَبون بِِشدٍَّة يف َمعرفِة طُرقِ كمايل، وَسَتسَمعون توسُّـاليت  ي َونَِّع كم يا َمن َتبَحثونََجميُع

افَتحـي قَلَبـِك    ،أيَّتها اخلليقة ؛ٍة إىل احلُّب، إىل احلُّب، إىل احلُّبا بِحاَجأََن ؛ِمن على صلييب
  يِك؛وسأَشفيِك وأُعزِّ

غذِّ  ،إنَّين أُنادي ِمن على َصلييب ؛يإجَتِذْبهم إىل قَلبِ ،كلَّ اُألمم ،ُسطُرا ُبَي ،َمجْعإِ! سطُرا ُبَي
كُنـَت   نْأَُتحبُّين أكثر ِمن هؤالء؟ إِ: ، َيا ُبطُرسس؛ أَسأَلَُك ِمن َجديدطُرُبَيا  ،يَجميَع نِعاجِ
َسَيطلبون ِمنَك َوفـَق قـوانَني َتبـدو     ؛إبَق ثابًتا ،فال َتَدْع َنسلَ قايني ُيقنِعك ،ُتِحبُّين أكثر

هذه القوانني عيُنها هي ِمن ُصنعِ  ؛همن ُتعاِملَ كلَّ نفسٍ كما َيحلو لَأَبَِصحيَحةً يف ظاِهرِها، 
كُـْن   ؛ديـٌع َوُمَتواضـع  َوهو؛ أَنا الرَّّب،  ،اَنَتذَكَّْر كَيَف أَ ؛الَبشر، ال َتَدعهم يقنِعوَك بِها

  ؛يصورِت
 ١٩٨٨نِيسان،  ١٨

  

  !يَّراَعيدةً بني ِذِدوًسا َعفُيُد ُنُتِعفَ ،يَدةً بِي واِحَدة، ُمَجدَّيَسِتنِكونُ كََتَس... 



٣٣ 
  

َتكُم وشـتَّ  ،قَكُموفـرَّ  ،َمكُمكم، فقَسَّغضَبُه بيَن يطانُقد أَنزلَ الشَّلُّها، لَي كُْت نِعاجِد َضلَّقَلَ
ل ُيْعقَلُ أنَّ معظََمكم ال َيسَتطيُع َه ،ةْف إىل نِهايِة األزمَنطرس َتَعرَّا ُبَي! طرسا ُبَي... وَبلَْبلَكُم

ي، ِدُخذ َي !احلقيقة نِد أبعَدكُم الشَّيطانُ َعقَلَ ،د غَطَّاكُُم الشَّيطانُ بِجناَحْيِهقََمعرِفةَ األزِمنة؟ لَ
قاَبلَيت َتحت َسـقف  َمسْع ندائي، إْجَمع اخَوَتَك الشَّرقّيني، أْدعُهم ِلُمإِ قوُدَك؛أَسس، وطُرا ُبَي
ـ ! ةحـدَ ُب يف هذه الَورغَكم أَ ؛يلَّناِدِهم إِ ؛ْجَمع اخوَتَك الشَّرقّيني يف مؤسَّسيتإِ ؛يبيِت ا َي
 ،سأُقَدُِّسـها  ؛كلَّ اُألَممِ َتحـت َسـقفي   ُعمَِّجسأُف ُتصغي إيلَّ نْ كنَتس، إِطُرا ُبس؟ َيطُرُب

ـ  ،َندى اسِتقاَميت مثلَ املطر فَتَتزيَّن حديقَيتسأَْسكُب ِمن السَّماواِت  ؛وأَُجدُِّدها مجيَعها ن ِم
إنَّ  ؛إنَّ ملكويت هو هنا عند أبوابِـكَ  ؛يس، أصغِ إىل صوتِِطُرُب ؛ْمُأل احِتياطَكماحِتياطي سأَ
  يه؟لَفوا إِعرََّتم َتُيْعقَلُ أنَّكم لَ كيَف ،ينكمملكويت َب

ي يِتد انقََسَم َبقَلَ ؛مارالدَّيها بِلَعلى ذاِتها ُيْحكَُم َع ِسُمة َتنقَكَملََم لَّكُ نَّأَ ُمعلَنَت َتس، أَطُرا ُبَي
   ُبطُرس، ؛يالِصَخي الْوِعشُرىل َمرِّفْهم إِي، َعحبوبِا َمَي راب؛هو الَيوم يف حالَِة َخَو
   ؛يوالِدأَ رِّْرَح
  ؛يعكمِمكم َجَعَم لسَّالُمأَ
  

  ّب؟ا َرل هو َمن ُتريُد َيكس؟ َهرثوذُيرَك اُألطرِي َبل ُتناِدَه ،هيلَإِ سوع،َي
 
م، ِمن الَغربِ إىل الشَّرق، ِمن الشَّمال إىل اجلنوب لَّ اُألَمنْ أَُوحَِّد كَُمشروعي هو أَ نَّم، إَِعَن
حـت  َت واحٍديف قطيعٍ  ُمتَِّحدةً مجيعها ؛ْجنَِحيتحت أَي َتورُِن حَتميَعها مًعا َتنْ أقوَدها َجوأَ

  ؛ِقٍظَي واحٍدِحماَييت برعايِة راعٍ 
  

  !أجملد هللا
  !الرَّبُّ ُمباركًا نِِليكُ

  .ِليأِت ملكوُتَك
 

 ١٩٨٨نِيسان،  ١٩
  

  اه، ِلَنتَِّحَدَتَبأَ
  بإيِماٍن واحٍد ومعمودّيٍة واحدٍة
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  ؛باِمسَك القّدوس
  واحًدا فيَك ِلنكونَ

  ،سوعا َيَي ،نَتَك أَأنَّاَ َمكَ
  ،اآلب َعٌد َمواِح

  اِمسَك،إْحفَظْنا بِ
  .َمَنحَتنا إّياهاإلسمِ الَّذي 
  .آمني

  

ما َستْجَتِمعون َحول مذَبحٍ واحٍد وُتَسبِّحوَنين حـولَ هـذا   نَدفََرحي ِع م َسَيكونُكَ ،يِلأمََّت
َبعُضكم  ونَوُتِحبُّ كمي لَبني على َتَمرُِّدكم ُمَتذَكّرين ُحبُِّمعَترِفني بِذُنوبِكم، تاِئ ؛املَذَبح َنفِْسه

 ؛ا أُِحبُّكمَنا أََمعًضا كََب
 !نيوا كاِمِلي، كوُنوالِدا أََي
 

  ١٩٨٨أَيَّار،  ٧
 

ـ ألجلِ النُّ ؛ةوا ألجلِ هذه الَوحَدَصلُّ ؛ةَراِهةُ الطََّسةُ املقدََّدةُ الواِحيَسا الكنَِنأَ) .(.. ي فوسِ الَِّت
  ؛تنُبذُكُم

ـ َتعـالَوا إِ  ؛٣٢لّ الوقِتا َمَعكم كَُنأَ ؛ِحبُّكمأُ ـ  ِعنـَدما تغـَتمُّ قُ   يَّلَ  ئابِالـذِّ ن لـوُبكم ِم
  ...؛لَيَّإِ واأصغ ؛املُفَْترسِة

 ي َبينكم؛َملَكوِت نَّإِ
ـ طـرُ ُب: هه لَالَّذي أَعطَيُت سِذا هو اإلسم املقدََّه ؛يراِفس ِخطُرا ُبَيي، لبِس قَطُرا ُبَي ي س راِع

ـ أَ ؛وَسَرقوا اإلكليلَ الَّذي كرَّمُتُه بِه ،قايني عَزلوه عن عرِشِه لَِكنَّ َنْسلَ ِخرايف،  ،الـرَّبّ  ،اَن
  وق؛ُرْسهذا اإلكليلَ املَ يِهلَإِأُعيُد َس ؛يِسفْيب َنبِه هو َحألنَّ ،أُِحبُُّه
ها؛ وبِنوري ي ال ُجذور لَوالَِّت ،فَْسَدْت َجَسدي، املماِلَك الكاِذبةَي أَأَُدمُِّر املماِلَك الباِطلةَ الَِّتَس

 ؛على عرِشِه ُهَيِتِه، سأُْجِلُسكرسيَّه بكُلِّ، طرَسلُب ،سأُعيُدو ،ِمْشَعلٍكَ ،ييِقي احلِقَملَكوِت ،سأُقيُم
                                                           

  .سوع عذًبا ومحيًماَي وُتَص صبَحأَهنا،  ٣٢
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سـأَُجمُِّع   ؛يف َيِده وبِواسطَِتِه سأَمَنُحُه القُدرةَ ِلَيْمِلَك كـراعٍ  أََضُع َصولَجاًنا ِمن َحديٍدسو
ـ ال أَ !دَحسأُحوِّطُ هذا القَطيع بِذراعيَّ وال أَ ،لُ هذافَعوِعنَدما أَ ٣٣،ةَتِخرايف املَُشتَّ وال  !دَح

هم َسـأَغمرُ  ،ذا القَطيـع؛ بِِمْعطَفـي  زاعِ َخروٍف واِحٍد ِمن َهير َسَيَتَمكَُّن ِمن إنِترِّى الشِّحتَّ
اه ِعنَدما كنـُت علـى   يهم؛ سأُعيُد ِلُبطرس ما كنُت قد أْعطَْيُتُه إيَِّموأَْح ،ييهم يف ِدفِْئوآوِ

ِمـن   يَسن ُصْنِعكُم، ولَهو ِم اآلن لَوْضَعا نَّإِراَديت، فن ُيخاِلَف أيُّ َبَشرٍ إِلَ؛ دَسَجالْبِ األرضِ
  ؛يَّلََع نفُُر ِمن الفَوضى والَتَمرُِّدا أََنأَ ُصْنعي؛

الَّـذي   ،هـو الـرَّبُّ   ،اَنأَ؛ ا الرَّّب، أُبارُِك كالًّ ِمن ُخطواتكمَنأَ! ْخَويتإِ! يِتيَبِطَخ! اسوالف 
ـ  ل َسَتفَتحونََه ،قرُعى أَبوابِكم وأَا واقٌف علَنأَ ؛ِصلُ فجأةً إىل هيكَلينه سأَُتفَتِّشون َع ي؟ ِل

ـ لَْيْعلَمِ اجلميُع أنَّفَ ؛يقطبِهو جاهٌز للتَّي َولَقَد كَتْبُت َملَفِّ ؛ِمحلُ َمعي َمشروعي اخلالِصيأَ ي نِ
ن أَ َيجـبُ  َس كما كانَطُري ُبرِسي ِلَتكرميِ كُالمي وُحبَِّسوالصي َعدُت َوضَع َمشروع َخأَ

ـ إِ ...ُسطُرا ُبقَترِْب َيإِ ؛ُهي الَّذي َيخصُّاِعي ُألعيَد ِلُبطرَس إكليلَ الرَِّتي آنِنَّإِ ؛ُيكَّرَم ا قَترِْب َي
  ...؛ن ربَِّكقَترِْب ِمإِ ...سطُرُب
  

  ١٩٨٨أيَّار،  ١٦
 

  سوع؟َي
  

فسـَري  س والَّيت ُتسيُء َتم َتفَهْم َبعُد الكتاَب املُقدَّفوس الَّيت لَه النُِّذَه جلِا هو؛ َصلِّي ِمن أََنأَ
ةً َتسـَتطيُع  يَّنِاسِتطاعِتها إناَرَتكُم، وَتقَتلُع عناصَر غَُتزيلُ مقاِطَع كاِملَةً بِ ؛قاِطِعِهالَعديِد ِمن َم

 :ن َتفَهميي أَْسَمعي وحاوِلنويَركم؛ إَِت
أَفَضـلِ   علـى  وَيحصلَ زورٍ ِلَيْزَرَعهالَ ُبختاَر أَفَضإِ ؛الً كبًرياقْأَ َحيَّد َهٌع قَزارِ نالَكُه كانَ"
ماعةَ غربان وُُّه َجُدلَ َعرَسأَ ،فريٍ كانصاٍد َويَّ ِحَوقُت احلصاد، وأَ ِعنَدما حانَواآلن، ! حٍْمقَ

 ،ضـِحياتٍ تَّوال ُحبِّالْ َنكثريٍ ِمحروث واملَُحضَّر بَِمالْ ،قلَحهذا الْ ؛قلَحفوَق هذا الْ ُتَحلُِّق
لَِكن، أََخذَْت هذِه  ؛ن َيْبقى أحٌد جائًعاأَ دونَ ،لٍحصاٌد جاهٌز ووافٌر َيسَتطيُع َتغِذيةَ بلٍد كاِم

                                                           
  .يعِطمًعا يف القَ ن ترفَع اخلراَفُتحاولُ أَ ْتالئكة كاَنحصلُت على رؤيا داِخلّية، َم ٣٣
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ـ لََو؛ وهناك، َتنهُب وُتتِلُف ما َتسَتطيع َتلتقطُ وَتنقُر ِمن هنا، ها َعدوُّهرَسلَالَّيت أَ ربانُالغُّ م و لَ
  "؛بكاِمِلِه احلصاَد أَتلَفَِت كاَنْتكلَّ هذا َخَدَمُه لَيطردوا الغربان لَ ؤَيِتهُر نَدارُع ِعُيرِسلُ الزَّ

  

  أنْ تشرَح يلَ اآلن؟ ي، هل ُتريُدربِّ"
  

الغربـان هـي   و ؛يطانُدوُّ هو الشَّالَعَو ٣٤،يلَمِتاحلصاُد هو كَ ،الرَّّب ،اَنلزَّارُِع هو أَعالَي، أََت
ن آلخر عناصَر ُمهّمةً ِم قٍتن َومُِّر ِمَدي طوالَ سنَني عديدٍة، ُتفوُس املُتأثرةُ بالشَّيطان، والَِّتالنُّ

؛ ةَصاِقالعناصَر النَّ لَكم ِتلَكُ ى مراًرا ُألعيَدجلََّتأَسوع املسيح، الرَّّب، َسَي ،اَنأَ ،ْنِككلمايت؛ لَ
 ها؛أُصِلُحوي ِتكنيَس أُزيُِّنَس
ا ي َسَتسـَتعيدوَنه ر الَِّتناِصالَع لَكسُتَزيُِّنها ِت ؛ي بكاِمِلهاِتُد كنيَسسَتَتَجدَّ ة؛ليقَأيَُّتها اخلَ ،ِحبُِّكأُ
ذا االسَم عطَْيُته َهد أَقَلَ ؛ِخرايف -َسطُرَس، ُبطُرأَُتوُِّج ُبلَِكن قبالً َس ،ةًلَها كاِمجعلُسُتَزيُِّنها وَتو

  الَّذي َسَيحَتِفظُ به؛
ي كـلَّ  ماِلحزامِ كَضرُب بِرض وسأَلُْت ِعنَدما كْنُت على اَألَعما فَماًما كَي َتدُخلُ َهيكِلسأَ

  ؛موالِي اَألِديَع عابِِمطرُح َجأٍَة وَسوَّقُلُ بِدُخسأَ ؛نياِلجَّهؤالء الدَّ
سأَُحطُِّم هذه الصُّخوَر وسأَفَتُح  ؛وريِة ُنؤَيُرةُ بِيُم اجلديَدِلَشوَرأُ كي َتبدأَ" يَمِلَشأوَر"دُخلُ سأَ
  ؛يِتِمحنٍة ِلكنيَس رِكَبُتعَرُف هذه كأََس ،يفاسولِت ؛ريقالطَّ

ا ذين ال َيعلَمون وَمىل الَّوإِ ؛بِِه نِعاجي َيحفَظُ جاًنا ِمن َحديٍدولََصَس طُريف َيِد ُب ئٍذيَنسأََضُع ِح
ِمْعُتم قـط  يُتم أو َسل رأََه: قولُ لَكُم هذاأَ" ٌد؟نا قاِئلَ ن يكونَأَ ملاذا َيجُِب"وا َيَتساءلون الَُز

  بِقَطيعٍ دون راعٍ؟
، ةيَّلُتُه املسـؤولِ مَّد َحقَلَ ؛يِتوَدى َعتَّ َحَيْرعى ِخرايفَس ِلطُراخَتْرُت ُب ِدي وقَهِيكم اإللَا راِعَنأَ

  ة؟يَّْجِدَمريِ الِْلماذا كلُّ هذه املُجادالت غَ ،ذًا كلُّ هذه اخلصوماتِلماذا إِ
املُقَدَّس، فََتجِـدوَنها يف   وها يف الكتابِقرأُقولُ إِالَّذين ما زالوا َيجهلون كَِلمايت، أَ ىل كلِّوإِ

كم ألنَّ ؛طيعٍ واحٍديف قَ كم بِذراَعيَّأُحوِّطَُسي َوِتنيَسذًا كََوحُِّد إِسأُ ٣٥؛يِذيلِما، ِتنَّوَحُي شهادِة
                                                           

  .الكتاب املقّدس ٣٤
  .١٧-٢١/١٥يوحّنا  ٣٥



٣٧ 
  

واإلنِقسـامات؛ لَقَـد    َري ِمن اجلماعاِتِثكِّلون الكَيًعا ُمشتَّتون ُتَشِمم َجنُتوَم أَِفكم الَيْصيف َو
  ؛ميًعاكم َجسأَُوحُِّد ٣٦!ثَحُدن َيال ُيعقَل أَوهذا مزَّقُتم َجَسدي 

  

يًضا أَ ْنِكالربوتستانت، ولََو واُألرثُوذُكس ،نييِّومانِيك الرُّوِليَد الكاثَُتوِح قصُد يسوُعا، َيَنُه (
. ينالَي إِيأِت وَفَس َسطُرنَّ ُبأَ ،وأَ ،سطُرُب ِةئاَسرِبِ بُّنا الرَُّدوحُِّيَس .ى البَِدعِوحتَّ ،خرىأُ ماعاٍتَج
 ).)َوحَدة يف القَلب(

  

سـراري  ن أَِم ريِِثةَ، سأُطِْلُعُه على الكَيَِّفَخري الْناِصَع يِهسأُرِ ؛ُس َسَنعَملُ مًعاطُرُبا َوَنها أَعَدَب
؛ يـدةً ِدرًضا َجةً وأَيَدِدماًء َجَس رْونَيم سَتعاِلي وبِهذه التَّوالِدن ُيَعلَِّمها َألًرا أََح قاِدكي ُيصبِ

 ...؛يكَليدرانَ َهسأَُجدُِّد ُج ،الرَّبُّ ،اَنأَ
 

  ١٩٨٨ حَزيران، ٣
 

  ي؟ربِّ
  

 ،وُيْنِكـُر ُبطـرس   ،يإزاَء كنيسِت انقسامٍراحٍة َعن َصَوْحًيا ُيَعبُِّر بِ قرأيَنما َتا ُبنيَّيت، ِعنَدَي... 
ي الَّذي َيظَهُر وَينَتِحلُ وُِّدل ِمن َعَب ،هِكلَإِ ،الرَّّب ،ينِّْيَس ِمذا لََه نَّي أَعلَِمإِ ،ةيَسوأُمَّكُم القدِّ

ال  ،الرَّّب ،اَني أَنِنَّي أَإْعلَِم ؛كثَر ما ُيمِكنيِقكم أَىل َتفرِي َتهدُف إِطاِتِه الَِّتَم ُمَخطَّي ِلُيَتمُِّصوَرِت
س، َجميًعـا يف قَطيـعٍ   طُرِة ُبئاَسرِ حَتَت أُريُدكُم مَوحَّديَن ؛تنيِخرايف ُمَشتَّ كونَن َيريُد أَأُ

ـ  َي ،اَنُمجدًَّدا أَنَّين أَ أُكَرُِّر ؛ميَعكم ُمْجَتِمعني مًعاريُدكُم َجأُ ؛دواِح يح، الـرَّّب،  سـوُع املِس
س الَّذي طُرُب ؛ِخرايف ونِعاجي إىل حنيِ َعوَديت َي وَيحفَظَِلُيغذِّ ساخَتْرُت ُبطُر ِدُصكُم، قَُمَخلِّ

 ؛ِللكَنائس وُحالرُّ ُهإْسَمعوا ما يقولُ ؛اينس الثَّولُُب انَّوَحهو حاِليا ُي
  

  ١٩٨٨حَزيران،  ٤
 

 ي؟بَِّر
                                                           

  .جازًما  يسوُع نا كانَُه ٣٦



٣٨ 
  

  

ـ الفَ لـى ر عكثَسأُطِلُعِك أَ ؛بًدان أَخذلَِك أَلَ ؛ا هوَنأَ ن جَتهِـدي يف أَ إِ ؛يَسـيت ى يف كنِوَض
ـ  لي بِها بُِعيوِنمَّي بِاألسرار، تأَشُعرِأُ ؛ةَساملُقدَّ ةَي الَورديَّلِّي وُتَصينِن ُترِضأََو ،يَتسَمعينِ ِك أُمِّ

ين نَّعُد أَموا َبم َيفَهقالنِيا؛ يا ُبنيَّيت، لَن ُيفَسَِّرها َعْصُرِك أََع ي ُيحاولُسرار الَِّته اَألِذَه ؛ةيَسدِّالِق
 ؛إمياِن أَطفالأُريُدهم كاألطفال، أَبرِياء، بِ

ها، سرارِأَبِ ةٌيَّنِها غَإنَّ ؛َمًما كاِملةأُ ،ةيَدِدفوًسا َعَي ُنجد، ُألغَذَِّمالَْو الكُنوزِبِ ،يُت كنيَسِتَمْأل
ي الَيـوم هـو   َشعبِ إنَّ ما َينقُُص ؛سراري كثريون ِمن بينِكم ال َيقبلوَنها كأَِتسرار الَّه اَألِذَه

ـ ة، َينقُُصوالَبساطَ ،التَّواضُع ى ه َنقاوةُ اإلميان، ُيحاولُ َعصُرِك الَيوَم أَن ُيَعقلَن كلَّ شيء، حتَّ
َهُهـم؟ إنَّهـم   إلَ ،ناي أَبَِمقْدورِهم أَن َيكِشفونِ نَّقوا أَن ُيَصدِّهم أَكيف ُيمِكُن!! ٣٧أَسراري

  ُيحاولون َوصَف أَسراري عقالنِيا؛
 ارعِاه َعن الـزَّ يَّالَّذي َمَنحُتِك إِ لَِسَبَق وأخَبرُتِك َعنها باملَثَ الَِّتي "الُغْربان"ُهم  هؤالء ،ُبنيَّيت

ع َم ِلَتَتوافَق ِةها اخلاصَّاِتيَّرِظََن يف َتقدميِ هُدجَتَت ،الَّيت فَقََدْت إْيماَنها ،الغربانُ لَكِت ٣٨؛والغربان
ي؛ إنَّ هذا َيعوُد ِلَعدم إْيمانِهم بِ ،ِةيف احلقيقَ ،ْنلَِك ؛من ُترضَي العالَي، ُمحاوِلةً أَها الَبشرِذكاِئ
ـ  خطاَءهاأَ" الغربانُ" لَكَنشَرْت ِت؛ وُتحفَظَ َنقيَّة سراري ثابِتةًن َتبقى أَأَ ُبَيجِ  ،يِتيف كنيَس
  ؛ةن َتْبقى كَِلَميت وأَسراري ُمَربَمأَ جُبي؛ َيي الَغنِوكَِلَميت، حصاَد آياِت ،ةيقَةً احلِقَدُمفِس

لَِت العديـَد  دسي، وضلَّقْإىل َم خلَِت اهلرطقةُقد َدلَ ؛راباالضِطي الَيوم الظُّلمةُ َوِتَيعمُّ كنيَس
اذيـب، َصـحِّحوا   بِطلـوا األك أَ: َجميِعها سِي وَيقولُ ِللكَناِئُيناِد الروَح نَّإِ ي؛نِتَهن كَِم

النَّاُس لقَد أَتى الَيوُم؛ فَ ٣٩،التَّعليم ن افَْعلوا ذلك بِصربٍ وبِقَصِدة، لَِكاَعاألخطاء، نادوا إىل الطَّ
سـون  َتعليمٍ آخـَر َجديـٍد وُيكَدِّ   َخلَف ل َيسعونََب ٤٠التَّعليَم السَّليم،لَم َيعودوا َيحَتِملونَ 

  ،ِلما فيهم ِمن ِحكٍَّة يف آذانِهم فَُيَحوِّلونَ َسمَعهم َعن احلقِّ ،همِتُمعلِّمَني ألنفُِسهِم َوفَْق َشَهواالْ

                                                           
  .)ِمن محاقتنا( َمذهوالًبدا اهللا  ٣٧
  .١٦/٥/١٩٨٨رسالة  ٣٨
   .٣-٤/٢طيم ٢ ٣٩
 .عطَلََب ِمنِّي يسوع أَنْ أَفَْتَح الِكتاَب املقدَّس وأنْ أَكُتَب َهذا املَقْطَ ٤٠



٣٩ 
  

 يمه؟يل وَتقِسجِْنة اِإلئََتجزِ نِِكْمُمل ِمن الْا فاسوال، َهَي ،يي ِلقوِل ٤١؛وعلى اخلرافاِت ُيقبِلون
  

  .يلِحي، هذا ُمْسَتبِّ، يا َركالَّ
  

ـ َمع ذَ ؛ن ُيقَسَّمأَ يًضا ال ُيمكُنَسدي أَفَجْيًضا؛ ي أَكََمثَلٍ َعن َجَسِد َكِلِلَيكُن ذَ فَقـد   ،َكِل
الشَّيطان، يف  ُهأَدَخلَ ،ٌد داِخِليٌّالً َتمرُّوَّأَ ،ي َنفِْسهِتيَسُد إىل قلبِ كنِمرُّد َتَسلَّلَ التَّقَلَ ...قَسَّموه

ناَحيه، فََسقطوا بَِج انُالشَّيط هملَلَّقَد ظَو ؛مأَعماُهف ،ةلَة والكراِدَنة، واملطارَِنَهَنفْسِ َبعض الكَ
 س؛ي األقَدلبِقَ ُقوُيَمزِّ ،هميَنيما َبد هو اآلن ِفهذا الَتَمرُّ ؛يف ِفخاِخه

أَخَصـبت هـذه    ،ِمن الشَّيطان ِدمرُُّبذوَر التَّ ي ابَتلََعْتالَِّت ،ةنوتيَّفوس الكَهيف الَبدء هذه النُّ
 -سطُرس، ُبطُرةَ ُبيفَِلَخ ِلُتناِقَض ،بََّرْت ُمعارضةًَد ؛ِةيَسِسالدَّة، بِيرَّت َمكائَد شرِّالُبذور، وحاكَ

 ةَم القوَّعطَْتُهد أََشدَّها قَاآلن أَ ه الَّيت َبلََغِتِذَه ِدرَُّمالَت ُبذوَر نَّي؛ إِِسفَْنِخرايف، الَّذي اخَتْرُته بِ
ـ  السِّهامِبِ يِتيَسوِلريِشقوا كنِ ،موا ِمن َجديٍدِسَدهم، ِلَيْنقَرَُّمراحةً َتلُيْعِلنوا َص ـ لَ... ةاَمالسَّ د قَ

 ...ةيَّهوذا يف اجلسمانِثلَ َيماًما ِمّب، َتُحالْبِ -ئَِلاملمَت –وا هذا القَّلَب د خاُنقَلَ ...٤٢يونِخاُن
  ...ملَّأََتم أَآه يا فاسوال، كَ ،ينِجِلدوَنهم َينَّإِ ...ِدىل اجللْي إِنِوَنهم َيجرُّإنَّ
  

  !ّب، الا َرآه َي
  

ُتمزُِّق  ٍةلَدَج ومع كلِّ ،مود، وُيجلَدوثوقًا إىل َعَم ،ؤيةَ رّبناُت ُرة، اسَتطَْعيَِّلاِخؤيا ديف ُر  (
 .)كبري وى جرحٍ واحٍدكُن َجَسُده ِسَي ْملَ .، َينقَِطع َنفَُسه وَيلَهثَيرَتجفه، كان َجَسَد

  

  فوا أبًدا؟وقََّتن َيلَأَ! ّبا َرآه، َي
  

  م ال ـُهد، فَمرُّالتََّو اِءَيد ثَِملوا ِمن الِكربِاآلن وقَ ،ةحشيَّي بَِودوننِجِلنَّهم َيإِ ،فونم ال َيَتوقَُّهنَّإِ

                                                           
 .٥-٣: ٤طيم  ٢ ٤١
  .ةها بِمراَر، قالَ"خانونِي" سوُعَي ما قالَنَدِع ٤٢



٤٠ 
  

علـى   دوسونَعاجي، َينِ تونَيت، ُيشتِّؤسََّسُم رونَهم ُيَدمِّإنَّ! يوِِّلعُد الَّإِ وال ُيخِلصونَ ُيطيعونَ
 ...ن ُيْسِكتوهأَ ُيحاولونَإنَّهم  ،هوَنُينحُّوس أقدامِ ُبطُر

مـا  قلَبْينا ُه نَّما أَكَ ؛راِهة الطَّيَسس وبِقَلْبِ أمِّكم القدِّي األقَدي بِقَلْبِِتَتَتوحَُّد كنيَسَس (...)
  ؛ةَدي واِحِتيَسكَنِ َسَتكونُ ؛يِتيَسنِِحُد كَتََّتَس َكِلان كذَِحدَُّمتَّ

  

 ١٩٨٨حَزيران،  ٢١
  

  ّب؟ا َرَي
  

ي صلِّ ،سطُرُب عارُضفوس الَّيت ُتالنُّ لَكِت ي ألجلِلَِّص ؛يِتيَسنِكَ يِدجِدجلِ َتي ِمن أََصلِّ ؛ا هوَنأَ
ـ وَدعـدُ اآلن َم اُمأَصَبَحِت األيَّ ؛سطُرسكاَت ُبإِ الَّذين  ُيحاولونَ ألجلِ ي َمغمـورةً  ة وَنفِْس

 هم؛طأَن َيعوا َخىل أَإِي َتتوُق وَنفِْس ،املرارِةس ُمشبٌع بِقَدي اَأللبِنَّ قَإِ ؛زنُحالْبِ
َربَّهـم   ،اَنُيعارِضوَنين أَ ،يِتيَعرَِش ضونَُيعارِ ،يِتيَسنِكَ ضونَس ُيعارِطُرُب ضونَُيعارِ نَّ الَّذيَنإِ
َمْعِميَِّني  ؛يي على َشريعِتاِلالتَّبِ ي ِخرايف، وَيحكمونَس راِعطُرعلى ُب إنَّهم َيحكمونَ ؛َهُهملَوإِ

ـ   س ال َيطُرني َيحكمون على ُبأنَّهم ِح بالُغرورِ َعينِه ال َيعونَ  العكسِتَبعون الشَّـريعة َبـل بِ
هذا  ٤٣،يحبوبِيا َم ،ُعد ؛ُعد! ةيَسنِلكَِل وُحعوا ما يقولُُه الرَُّمآه اْس! يَشريعِت َنيانِيَُّيصبِحون َد

 قـولُ أَ ؛اينس الثَّولُا ُبوحنَُّي ،َس الَّذي َيحملُ الَيوَم اسَمطُرُب ،سُبطُر الَّذي اختاَر ،الرَّبُّ ،اَنأَ
 ،اَنأَ ؛يحبوبِيا َم ،يجِلُعْد، َتصالَْح َمَعه َأل ؛هو ُهد اختاَرس قَي األقَدنَّ قلبِي، إِوبِحبا َمَي ،لَك
 َك؛ُرلَك خطاياَك وأطهِّ غِفُرأََس ،الرَّّب
 ،سولٍِلسانَ َر عطاُها َمن أََنأَ ؛هاختاَر َمنِ كمَربُّ ،اَنس ألنَّين أَطُرىل ُبودوا َجميُعكم إُِع! ودواُع

َيبَق فيـِك ِحكَمـة؟ أيَُّتهـا     ْمأَلَ! ةيَّتها اخلليقَأَ ،آه ؛نيباملُتَع قاِدٌر على إجابِة وِمن ِخاليل هو
يـُب  ي أُجِنَّنِإِفَ ،كِلع ذََمناهي الَّذي أكُنَُّه لَِك، َوَتّب الالُمُحالْ ِك َتغفُلني َعن َتقديرِإنَّ! ةيقَاخلِل
  ؛لجأُكما َمَنأَ َوْرطَة،يف  كونونَما َتنَدا َمَعكم ِعَنأَ ؛يلَّ َمن َيدعونِكُ

                                                           
  .ربوِفملطران لُأَ ٤٣



٤١ 
  

ن َتَتصالَحوا نوا كي َتسَتطيعوا أََحْنإِ !ْنَحنواإِ" :يبِكُتة؛ أُيَدِدةً َجصيََّو يُفالرَّب، أِض ،اَنلَيوم أَأَ
  ..."؛حدواكونوا ُمتواِضعني ِلتتَّ ،وَتتَِّحدوا

 

  ١٩٨٨َتمُّوز،  ١١
  

ن كس أَرثوذُني واُألومانيِّالرُّ يِكلكاثوِلى الَّيت على اولَاُأل اخلطُواِت سوَع َعنِسألُ َيكنُت أَ (
 .)َيقوموا بِها ِلبدء الَوحَدة

  

الَّذي َيرغـُب يف   ،الرَّّب ،ناهذا أَ ؤِمنوا أنَّن َيفَهموا وُيأَ ٤٤على إخوِتِك ؛يُبِكعالَي، سأُجَِت
َعليهم  ؛بايتغَيه َرأكُتُب َعل ستعِملُِك كَلَوحٍي أَنِنوا أنَّؤِمن ُيعلى إخوِتِك أَ َسيكونُ ،يِدكُموِحَت

 ؛عَن َمناِصبهم الَّيت أَوَجدوها ألنفُِسُهم كونوا ُمسَتعدِّين ِللَتنازلِن َيمجيًعا أَ
ـ وََّحد َتة؛ لقَبََّحَمالْألى بِوَم ،ة، ُمَتواِضعةًيَِّقى َنولَي اُألِتنيَسكَ ْتكاَن ـ ْت ِكلَ ي الَيـوم  ِتنيَس

وَيتَبعـوا   ةََيالعاِل ن َيَتَخلَّوا َعن هذه املناِصَبا أََعليهم مجيًع ؛عروش َمجموَعةَ ُتشبُِه وأَصَبَحْت
 ؛بَعدوهمد أَوالدي لَِكنَّ أَبناَء قايَني هؤالء قَأَ ي أُِحبُّإنِّ ؛اهاإيَّ ُهمي َمَنحُتالَِّت اجلديدةَ ةَالَوِصيَّ

د قَ ةَاَعالسَّ نَّ، إِفاسوال ؛شواك والعلَّيقيها اآلن غُري اَألو ِفي َصحراء ال َينُمد َجَعلوا ِمن َبيِتقَلَ
  ؛ُيِحبُِّك ُحبُّلْسَيعوُد كالُْحّب؛ أَ لُْحبُّأَ ؛وَمجِيئي قَريب ؛َدَنت
ي أكثـَر هـو   نُِيَمجُِّد ط أنَّ ماقَي فَِمَهفْإِ ؛يِلساِئَر ِك ِلكتابِةاخِتياري لَ ي عن َسَببِِشال ُتفَتِّ

مـا  لَّكُ ،ما َنقَْصـتِ فكُلَّ ؛هذه ِةبََّحَملْاَو المِالسَّ ِةسالَرِ اخِتياري ِلَمن هي ال شيء ِمن أجلِ
طالق ي َنِكَرةً على اِإلكونِ ؛حنَوِك َألْبلَُغِك غبُت يف اإلِحنناِءما َرلَّعِت كُما اتََّضلَّكُ ؛اَنازَددُت أَ

  ها ُتيَّأَ ؛يَوحِدا َنأَ يى َيرونَِتماًما حتَّ ةًي َممحوَّكونِ ؛فَّس فيِكَننْ َيَتفََتسَمحي هكذا ِلروحي أَ
  ؛ّبلُحني ِلِك َتسَتسِلِمنَّإِ ؛يرادِتِك ِلإِ قِدَمِةبَِت ،سالِمِك غالًبااسِتبِ ،يينِرِضأَ ،سالنَّفْ

  

  ١٩٨٨َتمُّوز،  ٢٥
  

                                                           
  .كسوذُرثُومان واُأليك الرُّلكاثوِلأَ ٤٤



٤٢ 
  

ـ قَلَ! يمِلَشوَرا أَُي ،َرِكن أَُحذِّأَ دونَ ،غتةًَب ،يِك كالسَّارقِلَي إِسآِتومي َيقَترُِب َوَي نَّإِ  ،يد خْنِتنِ
رأَس احلربِة موجوٌد  ليم، إنََّشوَرا أَُي ،عمَن ؛ماًماقلبِِك َت رُّ يف أعماقِالشَّ َرذََّجَت دلقَ ،بَِّكا َرَنأَ

 تا فيِك؛ةَ َتسلَّلَقَرطَنَّ اخليانةَ واهلَإِ ؛فيِك
ي على نِنَّإِ ؛غتٍة ُألطيَح بِِكي آٍت إلَيِك على َبإنَّنِ !ي لَْن أَرى ُخْبثَِكنِدِّقي أنَّن ُتَصُيعقَل أَ كيَف

ـ قَلَ ؛ينِعَمِت ةَ َعُدوِّي ولَيَسوَّلَقَد اخَتْرِت قُ ؛أنزِلُ عليِكَس الَبرقِِك اآلن وكَبوابِأَ ْرِت د اخَت
قلـُب  ي وبَِيدي أَوَر؛ سآِتالنُّ ،اَنِعوًضا َعن اخِتياري أَ األسوِد َوحشِاتِّكاِلِك على الاخلُْبثَ بِ

  ة؛يقَحو احلِقَن ريَقرِقلون الطَّالَّذين ُيَع ُعروَشكم وأُطيُح باألشرارِ
ستأِصلُ ُجذوَرِك سأَ ؛ناريُرِك بِيِك وأُطهِّسأُنقِّ ؛دايِتهايف بِ الَّإنَّ ِمَحَنِك لَيَست إِ! شليموَرا أَُي

 ٤٥؛راعَيِك م َتعودي ُتريديَنلَ ؛َجَسدي ُخالَتعاليم الَّيت ُتلَطِّتلَك ةَ وأَحرِقُها وَمَعها كلَّ يَرالشرِّ
ـ  ةً ِمن ِخالفاِتك، كيَف َتسَتطيعَنيلَ، ثَِملَةً ِمن ِعصيانِك، ثَِمةً ِمن غُرورِِكثَِملَ ِك االعِتقاَد أنَّ

قاِدَرةٌ على احلياِة َبعُد؟ لَقَد َجَعلِت ِخرايف جِياًعا بِِعْصيانِِك وبَِسَهرِِك على مصاِلِحِك ولَـيَس  
  ي؛ِحعلى مصاِل

ِك وَجْمعِ أوالِدِك، كما َتجمُع قُْت اىل َتوحيِدم ُتكَ سبِّبَني ِلي ُحزًنا شديًدا،ِك ُتنَّإِ! ليمَشوَرأُ
ة يَسّمِك القدَِّعيَنيَّ وَعْيَني أُ إنَّ ...لَكّنِك َرفَْضِت ،ِلَتحِمَيها ،جاجةُ ِفراَخها َتحَت جِناَحيهاالدَّ
ْحَبْبُتكُم د أَقَلَ ؛ييِتيف َب لمِها هذا القَْدَر ِمن الظُِّتؤَيُرِل ،مِالدَّ َندموعٍ ِم رِفن ذَم َتكفَّ أبًدا َعلَ

نْ أَغِْفـَر  ا ُمْسَتِعّد َألَنوأَ ،ةٌي َعظيَمَرْحَمِت نَّإِ ...يي وطََعنونَِبِديا، لكنَّ أصِدقائي خانونُِحبا أَ
  ؛ى زالِّتكُمنَسن أَأَ ي ُمسَتِعدٌّنِنَّنظَر إىل جِراحايت، إِلَن أَ ؛لَكُم كلًّيا

 

  ١٩٨٨َتمُّوز،  ٢٦
  

  ّب؟ا َرَي
  

ذِلَك  وَسَيتَبُع الكَنِيَسة؛ ساُسأَ َيَتَزعَزُعَس ريبٍيف َوقٍْت قََو ...ةي بَِوْحِشيَِّتيَسنَِحْت كَد ُجرِقَلَ
 ه؛راكَموا يف َجسدي ُبغيةَ إيذاِئَت بوا جِراحاِتها والَّذيَنَسبَّ اقِتالُع كلِّ الَّذيَن

                                                           
  .اينس الثَّولُُبا وحنَّالبابا ُي ٤٥



٤٣ 
  

ـ وَرى أُي ُتْبَنِة غبار كَوَمىل كَيم إِِلَشوَرسواُر أُُم أَدََّهَتها؛ سَتيف بِدايِت ِمَحَنها ما زالَْت إنَّ يُم ِلَش
ـ كََّمَتلها كـي تَ ها، سأَُجمُّسواَرأَ ُدسأَُجدِّ ؛يدالَّذي َسَيبنِْيها ِمن َجِد بُّالرَّ ،اَنأَ ؛ةاجلديَد وا ُن

ـ و ؛ديـدةٍ رضٍ َجديدٍة وأَماٍء َجَس حَتَت ؛حَت َسقِفها اجلديديُعكم ِمن الَعْيشِ َتِمَج  عوُدَيَس
مـيُعكم  َج يشـونَ ي َسَتِعِماْس حَتكم وَتلََهإِ سأكونُ ؛كمِلَيعيَش َبيَن ،يكُم كَُحبٍّلَإِ ُحبُّالْ

  ؛قاوةًداسةً وَنم قَكُوُحُر مَتِلئُسَت ؛بَِسالم
هم َجَعلوا ِمن اِملَحُن ألنَّ سَتكثُُر؛ هاِلكاِمها بَِدُألَجدِّ ْنزِلُ ِمن فَوُق كالَبرقِوال، سأَا فاسَُّي ،مَعَن
 ...اِمـه ُخدَِّل َبيَتُه نزلٍ أَوكلَبِّ َمكَمثَلِ َر ، َيا فاسوال؛نيِمفَهل َتَه ؛لَقَد َنَهبوه ؛حراَءي َصيِتَب

ـ َعَصـوا أَ  ،صـوص ِمن اللُّ ِهوِحماَيِت لى َبيِتِهَع واِمَر حازِمةً ِللِحفاِظهم َتلقَّوا أَنََّوَمع أَ َره واِم
 ؛ثناَء َنـومهم د ُنهَِب َمنزِلُه أَني وقَِماَمه ناِئَجد ُخدََّو ،َعوَدِته نَدالُمباالِتهم؛ وِعم َوُههتارِاسِتبِ

نفُسهم سُيعاَملون َوُهم أَ ،واِمرِهدوا على أَرََّمل َتام َعَصوا َبينة؛ هؤالء اخلدَِّمالثَّ ُؤُهشياأَ ْتوُسرِقَ
  ؛دهميِّة َسوَددى َعلَ بِقَساوٍة

ـ ةً وجاِئَتجُِد ِخرايف ُمَشتَّسأَ ؛ةًةَ َمفقوَديَّساِسناِصري اَألراًبا وَعي َخدى َعوديت سأجُِد بيِتلَ ةً َع
أََخـذَت   والعلَّيَق شواَكاَأل نَّإِ... إلصالحِل يَّلََع م َسيكونُكَ ،ا فاسوالَي ،آه؛ وتَمى الْتََّح

ـ زهارَِخَنقَْت أَلَقَد  ؛ناي أَْعُتها بَِيِدَرد َزالَّيت كنُت قَ روِدوالُو َمكان الزَّنابقِ ـ َدي الواِح َو ةُ ِتل
كلَّ  ها َتقَترُبإنَّ ؛يف الفّخبِها وُتوِقَع  ٤٦ِلُتحيطَ بَِزهريت الشَّيطاِن بُِمساعدِة وكَُبَرْت ؛األخرى
ـ  ؤِذَيها وُتْشِعَرها بَِغرزاِتن ُتأَ ي اآلن على َوَشِككثَر وِهكثَر فأَيومٍ أَ ـ  إنَّ ؛امةهـا السَّ ذه َه
  ؛ْسِطهاًزا يف َوقى عاجَِيبَو ٌع يف الفخِّوُبطرس واِق ؛شواك َسَتخُنقهااَأل

  

  ١٩٨٨َتمُّوز،  ٢٩
  

ـ ا أَُنما أَعًضا كَعُضكم َبوا َببُّأَِح ؛كملُا أُعاِمَنا أََمعاِملوا َبعُضكم َبعًضا كَ وا يُباسـَتجِ  ؛كمبُِّح
 :ي ِهـي الَِّت يطاِنالشَّ وا ِثماَري وارفُضنَِّتَغذَّوا ِم ؛كميُب ِلَصلواِتجِسَتا أََنما أَعضٍ كََبعِضكُم َبِل

؛ الطَّهـاَرة ي بِشعَّ َبيِتَيِل !وا كاِمِلنيكوُن !ًداواِحوا الفَساد؛ كوُنوالشِّقاق َو ،داحلََسَو ،ةاخلياَن
ـ   ؛هاوُيَبعثْر ،َعلَيكُم وُيذيُب َهذه الغيوَم الثَّقيلةَ العاِصفَةَ ي َينزلَْدعوا َندى بِرِّ وري َدعـوا ُن

                                                           
  .انِيس الثَّولُا ُبنَّوَحة البابا ُيقداَس ٤٦



  

ةَ ي احلارَِّتعَِّشأَ
عُضكُم َبعًضا 

  ؛ميًعا

ي نَِّك ُتطيعيَننِ
ـ  ،كَّري ي أنَّنِ
  ؛ي

ـ ماِئ كُنِت  ةًَت
ـ ـ  ة وَددى َع

ةً،  َموجـودَ  
 ،عـاةُ لرُّأَ ؛تةٌ
 نْوفًا ِمن أَ َخ

ـ أَ ،يطِّرينِ ا َن
وأَقـوَدِك إىل  

عوا أَلشَّمس وَد
وا َبعصاياي، أَِحبُّ

ميأُبارِكُكم َج ،

ما ِعنَدما أَرى أَّ
َتذكَّ ي؛ألجِلهذا 
يباِتغََر ميُعَج ِتمُّ

ك ؛َوَجَدِك أخًريا
ـ ِكلَ ،ةألبديَّ ن لَ
يثُ كاَنـْت َح
َمطروحةٌ َميت ،ةَ

 إذًا أنْ أُبِعَدهم 

طَع ؛يا ُمرَِّي ،ِك
َمِك طُُرقي وعلِّ

 

قبالةَ ال كاألزهارِ
صًما َوتَبعوا داِئإِ

يبي قَرِوِعُجُر 

ΙΧθΥΣ 

١٩٨٨  

سأُساِعُدِك دائًما
هذن َتعَملي ِك بأَ

ي، وبِقدَرِتي سَتِت

١٩٨٨  

نِك ووَش َعي فتَّ
احلياة، احلياةَ األ

واحلظريةَ  ؛ًعااِئ
ةاجلائَعوبِقَسوة  

عليَّ  ؛يلصوا ِل
  ى؛ربلكُ

١٩٨٨  

كالِلأَظَهَر ِمن ِخ
ُألع ،سها النَّفُْتأيَّ

٤٤

وا ككوُن ؛ّرلُّ َش
إَِتكُم وُحبَّكُم؛ 

 نَّإِ ُحدود؛ دونَ

Σ   

٨آب،  ٤

س ؛ بِي وأَطيِعيين
كي ِمنَسَبب طَلَبِ

مسيا حَتكُم َت

٨آب،  ٨

يِك الَّذيي راِعنِن
ط َسَتجِدون اقَ

نها جاًدا كبًريا ِم
وِملَْتي ُعالَِّت ،يف

م ُيْخِلصلَو صونِي
ي انيسِتمحنِة كَ

  ؛

٨آب،  ٩

ن أَأَي بِي ِلِحَمس
يِك ألََتيُت إِقَد أَ

لُّ كلُّ ظالمٍ وكُ
وَنزاَهَت ،قاَوَتكُم
 ؛بُّكُم

كم دسيح، أُحبُّ

فَِثقي  ،عًباُع َص
ال َتسَعي ِلفَهمِ س
يَوحُِّدكُم َجميَعك

نِنَّأَِك بِريِ يف َتذِك
قا فََني أَبِة َوياَمِق

تةً وَعدًدفَُه ُمَشتَّ
ِخرايف نَّإِ ؛هاِئصَّ
، قَد َعصيظريِتَح
مبِ اذهُيعَرُف  َس
؛بَّ ُيحبُِّكُحلْأَ 

مْسإِ ؛يالِلِمن ِخ
لَقَ ؛سقَدي اَأللبِ

ها كي َيزولَ قْرِ
قوَن ،يِ قداسَتكُم

أُِحبُّ ، الرَّّب،اَن أَ
سوَع املسالرَّبَّ َي

                         

ا َبدا لِك الَوضع
ي؛ الِتيئَِشَمَملني 
يالَّذي َس ،الرَّبَّ

ُبرغَأَ ،يحبوبِت
ا القَنأَ ؛مواتاَأل
َسَيجُِد ِخرا ،يع

َمةً ِمن ِقَبلِ أَخص
ُتِمنوا على حإِئ َن

؛ كَربرًرا أَوا َض
؛ِك َتَتَعلَّمنينَّي إِ

َتحيا َس ةَيَسنِلكَ
لد أََريُتِك قَقَلَ ،ِك

رَِيخَت
ُتحيِ
ما كَ
ا ،اَنأَ
 

        

 

َمهما
َتعَمَو
ا ،اَنأَ
  

  

حا َمَي
ا َنيَب
ياِعالرَّ
مُمهدَّ
الَّذين
بوُيسبِّ
يعالََت
  

  

إنَّ ال
ربَِّك



٤٥ 
  

 ٤٧يِمنَّ اْسإِ ،ُهَتنقُُص ةَلِكنَّ املَحبَّ ؛ةبََّحَمالْةُ هي يقَة واحلِقيقَاحلِق نُِش َعِك ُيفتِّجِيلَنَّ إِ ؛ةيقَاحلِق
 ؛ُيدنِّسوَنين ذيَنلَِّل بريةًي كَمحِتنَّ َرإِ َكِلع ذََم ،اآلن ، لَيَس َبعَديئًاُه َشي لَال َيعنِ
ـ  ؛ةً عميانَقاَد َوَسَمحوا َألْنفُِسهم أَن َيْتَبعوا ؛ن طُُرقيي َعِتيقَِلَخ ْتلََّخلَقَد َت علـى   رََّدْتَتَم
 نِت على َوَشِكم أَط كَلو َتعلَمني فقَ! ةيقَيَّتها اخلِلأَ ؛يريعِتريعةً لَيَسْت َشها َشيِمبَِتعِل ،يريعِتَش
َق ي، طُُرِقَتَعلَّموا طُُر ؛عًضاكم َبعُضهِدوا َبن َتضطَن أَِعوًضا َع َبعضٍبِعُضكُم َب إِعَتنوا! قوطالسُّ

 ؛ةبََّحَمالْبِ َمشموالًو فكرٍ ِلَيكُْن كلُّ َعملٍ أَ ؛ةاحلكَم
  

  ١٩٨٨آب،  ١٦
 

  ّب؟يا َر
  

  يُتِك يف ناَد ،ييبِِلى َصـللَقَد ناَديُتِك ِمن َع ؛يحسوع املِسَي ،اَنأَ ، هذاًداَبي أَكِّال َتُش ،ا هَوَنأَ
ًدا ُمَمـدَّ  ٤٨يةَ ذاِتوَرُص نَّة؛ إِيَسنُِس الكَأْا، َمْن هَو َرَنوم، أَي الَيِتيِك كيَف هَي حالَي ُألرِزاِعنِ

  ؛يِتانَ ُجحوُدكُم كَنيَسيًعا كَيَف َخِميكُم َجةٌ ُترِيلةٌ َرمزيََّي َوِسي ِهمِّراَعْي أُِذ َميًتا َبَني
ـ نَ أُْيِت ُحـزْ أَد َرقَلَ ؛ومِة الَييَسنِن كَةً َعيَِّعواِق ورةًَيِك ُصد قُْدُتِك ُألرِقَي لَا ُبنيَِّتَي ،تَرْيَنأَ  يمِّ
ـ كَوًنا وَمصلوًبا، َهطُعوًدا، َمجلًُى، َممَّوًرا، ُمَدني ِذراَعْيها، َمغُدًتا َبْيِت َجَسدي ماِئأََرَو َي ذا ِه

ـ لى َجكَْت َعما َبمٍ، كَيها ُدموَع َدذرُِف َعلَي َتأُمِّ نَّإِ ؛الضَّبطي الَيوَم بِِتحالُ كَنيَس دي يف َس
ـ  ،الرَّبَّ ،اَنما أَي، َسَتَتَحوَّلُ َوَتقوُم كَِتنيَسليلٍ جدا َسَتَتَجدَُّد كَقٍت قَيف َو ْنِكلَ ،ةلَاجللُج د قَ

ِة لَي النَّازِِة املُْبِكَية؛ لَقَد َهدََّم أَْعدائي َهيكَلي، لَِكن بِقُْدَرِتقُْمُت؛ لَن َتْبقى طَويالً يف هذه احلالَ
  ؛امٍ فقطيَّالثِة أَيف ثَ ييكِلناء َهَعْدُت بِالرَّبَّ، أَ ،اَنأَ ،ين فَوُق وبنِْعَمِتِم

أُعيُد بِناَء َهيكَِلي َس ؛ا َتَجلَّيتَنما أَى كَسأَُجدُِّدها وأَْجَعلُها َتَتجلَّوي َسَتحيا كَنيَسِت نَّأَأِعُدكُم بِ
ورِها ِلَتقوَد بُِن ها،النَّقاوةُ ِمْشَعلَ َسَتكونُو ٤٩؛َوْسِطه واَألماَنةُ ِحزاَم ،َوَيكونُ البِرُّ ِحزاَم َحقَْويِه

يها وَسَتقَبلُها لُ، َسأَْحيا ِفَمَحلْربابِ، أَبُّ اَألَر ،اَني أَنِألنَّ ؛وُتطَهِّرُهم ،يِموا اْسالَّذيَن َدنَُّس لَّكُ
                                                           

  .ةُه هو َمحبََّمإنَّ اْس ٤٧
  ".يبِللى الصَّن َعِم زولَالنُّ" عرُضَي متثالٌ ٤٨
 .٥: ١١ .أَشعيا ٤٩



٤٦ 
  

ـ هـا، أَ ِطفلَ َعـزِّي اُألمُّ ما ُتكَ ؛ ِحيَنِئذ،ةي َبعَد الِقياَماصَِّتي َخنِما قَبِلَْتكَ ها،َخاصَُّت ْيًضـا  ا أََن
  ٍة فاِئقَة؛طُكُم بِِذراعيَّ بَِمَحبَّسأُحوَّ ؛ْيًضايكم أَكثََر أَزِّأَُعَس
ِلئـةً  مَترًضا ُميها، أَماًء وأَْرًضا َجديَدتني ِلَتعيشوا ِفَهيِّئُ لَكم َسي أُنِنَّإِ ،اءِحبَّي اَألوالِدا أََي ،آه

ـ َحَموالْ ،والقَداَسـةِ  ،مساَء السَّالمَِسَتحِملُ هذه الثِّماُر أَ ؛مثاًرا ِمن َشَجَرِة احلَياة ـ ِة بِبَّ  نَّا أََم
ـ وِحَهكُم، ُمْمَتِلئَني ِمن ُرلَا إَِنمَّ َسُتقابلوَنين أَن ثُِمَو ؛َو احملّبةه ٥٠َرهاجِذْ وس كَمـا يف  دُّي القُ

زهـاري  َمسـاِكَب أَ  ؛مِّلُهاي سـأُجَ ِتديقََح... ةبََّحَمالْي بِوِحكُم ُرسَيمُأل ؛ىولَالَعْنَصَرِة اُأل
الً النِّظاَم ـجاِع ،ي ُجذوَعكمورِي ُنُيقَوِّوَس ،ياِئِحبَّا أََي ،يكُملََع زلُْنَيي َسدى بِرَِّن ؛يهاْسِقأََس

  ؛َيِشعُّ
ِكـن  يُش يف الصَّحراء، لَعٌب الَعم هَو َصعرُِف كَأَ ؛ياِئِحبَّا أََي ،عواجََّتَش ؛يا ُبنيَِّتَي ،يِعَتَشجَّ

 ،قولُ لَكـم أَ أحلقَّ الرَّبُّ، ،اَنَركم؛ أَسأْنزِلُ قريًبا ُألطَهِّ؛ ةريَبَحْت قَصَبأَ ٥١زِمنِةذِه اَألنِهايةَ َه
ين مجيـُع  ُدألرَض وَسـُيَمجِّ اي ُتَزلزِلُ َسَمواِت وَفَس ؛يكملَي َعورِكم، ُمَسلِّطًا ُني سأُباِغُتنِنَّإِ

ـ إِ روَنين وسَيعودونَكثريونَ َسَيتذَكََّو ،مَني ُركَبُهحانِ ،وَنينُيِحبُّ الَّذيَن لـَك  سـُيعَرُف ذَ  ؛يَّلَ
  ِة الكَبري؛اهتداِء الكَنيَسبِ

وسِ ةُ الَّيت َجدَّفَْت على امسَي القُـدُّ َبلَك النُّفوُس املَُتَصلِّالشَّديد، َسَيكونُ هناك ِت يلَِكن، ألَسِف
ـ  ما َينـدَ ِع ؛َركثَي أَُس َسترفُُضنِالنُّفو لَكِت ؛يوُِّدوالَّيت ُتحارُِب إىل جانِبِ َع ، اذحـدثُ ه

 ؛ةيَّارِ األبِدجرُّهم َمعُه إىل النَّوَي ،هم الشَّيطانُزيلُسُي
  

  ١٩٨٨آب،  ١٧
 

وَتسطَُع ، ٥٢السَّماء َني ِمنزِلُ ِهبِت؛ سَتِهَبيتُم لِك دِّقَة وأُيقَُتها اخلِليَّأُجدُِّدِك أَُصكم، َسُمَخلِّ ،اَنأَ
ـ الَّذي ن وكاِئَمْن كان، َو ،اَني أَنِألنَّ ةً،يَسةً وقدِّيَّدةً، نِقُمجدَّ ةًيَسنِدةً، كَيِدَم َجيِلَشوَرأُ ي أِتَي

                                                           
  . ١٩٨٨أَيلُول،  ١أُعِطَي ِلي هذا الفهم الِحقًا، يف . ٥:٥رؤ . دداُو ةَيذرِّ هوذا،َي بِطن َسد ِمَسأَ ٥٠
 .َزَمن التَّمرُّد ٥١
. بقها على طَديدةً، وكأنََّج حاِمِلَني َمديَنةً ماِءن السَِّم ْنزلونََي كِةالِئ، َماليني ِمن املَةًيَِّلؤيا داِخرانِي الرَّبُّ ُرد أَقَلَ ٥٢
  .ماءن السَِّم زلُْنةٌ ُمباركةٌ َتيسةٌ جديَدنِكَ



٤٧ 
  

ـ  ،ةًةً وَحــيَّ خاِفــقَ  َجِميُعكم، بِها َسَتشعرونَ ؛ِسهافْيف َنضنِها َوقوُم يف ِحأَس ي ألنَّ قلبِ
  ...يها؛خفُق ِفاألقَدَس سَي

  

 ١٩٨٨آب،  ٢٥
 

  .ّبا َرَي
  

  ا هَو؛َنأَ
سـَيَتحوَّلُ   ؛يدِتها ِمن َجِدالَدي ِلوِلِّي، َصيَسِتنِيِد كَجِدي ِلَتلُِّحّب، َصِة الْوَدي ِلَعلِّوال، َصفاس
 ؛يي واتِّباِعى ِلَمعرِفِتطَشٍة َعغَبَرفاعٍ َوىل انِدلُ َبالَدُتها إَِسَتَتحوَّ ؛ِة ُحبٍّعلَىل ُشي إِتوُرها احلاِلفُ

ي ي ِخرايف، ُتروِذَِّعقاوٍة ُتٍة وينبوعِ َنراعٍ َخصيَبىل َموَجفافُها إِ ؛ةماَنوسَتتَحوَّلُ ِخيانُتها إىل أَ
ة؛ بََّحَموالْ الَمُد السَّجِسَت ؛يد َمَنحُتها يف املاِضها ما قََستجُِد ِخرايف يف ِدفِئ ؛أويِهاها وَتَعطََش
 ؛عوُدَتَس
 ،قساَمهوا أَن ُيعيُدماًما وأََمفهوًما َت كونَ اإلجنيلَُيي ِلي، َصلِِّتيَسنِيِد كَجِدَت جلِن أَذًا ِمي إِلَِّص
 ،يلَِّص ؛ةَمدْيدي ثياَبها القَيَسيت وَترَتنِكَ ا ِطفْلَيت، كَي َتتَِّحَدَي ،يلَِّص ؛قَد ُحِذفَْت ي كاَنْتالَِّت

ـ ذِه التَّفِسَه نَّإِ ؛م اآلنكُي املُعطاة لَكِلَمِترياُت اخلاِطئةُ ِلالتَّفِس ،َفوقََّتكي َت ذاٍء ريات هي كِغ
ماًمـا طُُرقـي   ةَ كي َتفهَم َتيَّوِتُنَي الكَهوِسفُي ألجلِ ُنَصلِّ ؛يمِلِغذائي َنقٌي وَس نَّإِ ،كمسامٍ لَ
  ور؛ي ِلَتكونَ يف النُّلَِّص ،عدي َبنِم َتفَهْمها لَنَّإِ ؛ييقَِتِقوَح

يٍد وُيكَرََّم ِدوُس ِمن َجدُّالقُ يِماْس ِةى َيَتَمجََّد يف النِّهاَيي، حتَّي ألجلِ َمْجِدلَِّص ،آه يا ِطفْلَيت
  ؛اُألَمم يعِِعْنَد َجِم

 

 ١٩٨٨تشريَن األوَّل،  ٥
  

يكم لَِمحلُ إِأَي، َسناَء َبيِتيُد بَِسأِع ؛يما َبينكميكُم كَُحبٍ ِلَيعيَش ِفلَبَّ َسَيعوُد إُِحالْ نَِّعُدكُم أَأَ
 ؛يِتواْحُصدوا غَلَّ ،َتعالَوا ؛نَتِصرِن، ألنَّ الَعدالةَ سَتةَ اإلميازاهِة، َمديَنَمدينةَ النَّ ؛يَم َجديدةًِلَشوَرأُ
فَُتنِعُش  ؛وهاُري وانُشعماِلإْجَمعوا أَ ؛عَدْدُتها لَكُم سراي أَأْحُصدوا هِذِه الَغلّةَ الَِّت ،صِدقائيا أََي
ـ  ،يَصـلِّ ؛ القَّفـر ذا ةَ وَتبَعثُ احلياةَ ِمن َجديٍد يف َهةَ اجلافَّي التُّرَبوُتروِ ؛ياَح الصَّحراءرِ  اَي

  ؛يِلَعوَدِت ،يِتولَفاسُّ



  

ـ أَ ؛َعوديت  ،اَن
َسوا اِملحَنـةَ  

لُ ِعُيْشَس لَِك 
ي َمـذَبِحي  

؛ ال ُتَميِّزي اء
َجِميعِ اُألَمم؛ 

ـا َبيـنكم،   

جـلِ  ألَصلُّوا 
؛ َجدُِّد كَنيَسيت

ن َجِديـد؛  ـ 
ـ َك  ؛ إِنَّ ومالَي

  َيِتمَّ الِكتاب؛
 ذا َعلَيـه أَنْ  

 ،يهلََع جدِّفونَ

وا ِلَعن ُيصلُّيَن أَ
ال َتنس؛ َضرَُّر أَيًضا

ذي أكنُُّهغيُّور الَّ
ي؛ كونِيبَّنِِحِلُت ى

ُخدَّاِمي اُألَمناَح 
 جلِمَّ ألَت ْدقَي 

ورِي ِفيمـبُِحض

ذيَن صِمْعُت، الََّس
ّب، سأَُجَنا، الرَّ

سأُعيُد بناَءها ِمـ
تتأَلََّم حتَّى ذَِلَك

وم ِلَيهذا الَي َيأِت
لى ُبطرس مـاذ

جظهرِِه ُي ن َوراِء
 

وِلي ِلكُلِّ اآلخري
وَسَيَتَض ، َتَضرََّر

  ...ها

 ١٩٨٨وَّل، 

ي الَغيُُّحبِّ إِنَّ؛ ًما
ِعلي قُلوًبا أُخَرى

ِلُتصبِحى اِحلجاَرة 
 ُصوَرِتي وِفداِئي

آِمنوا ِ!  اخلَِليقَة
  ِميًعا؛م َج

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٨٨ي، 

َس ْدقَطْهريِكم؛ لَ
أََن ي أَِعُدكم أنَّنِ

 يف داِخلها وسأ
ها بِاإلضافَِة أَنْ ت
يأ كلًِّيا؛ َيجُِب أَنْ

، ِلُيْمِلي علي َبيِت
نيه وِمصغونَ إِلَ

٤٨

 !!، ُعْد إلَيناّب

قو  َبعيدةً اآلن؛
ِعيُد بِناَء كُلَّ ما
 أَن أَُجدَِّدها كُلَّه

تشريَن األوَّ ٢٥

ًمداِئرِكُِك ْن ُيبا
ي، بَِدورِِك، ُتْشع

حيِي َحتَّىعلَة َوأَ
َمخلوقونَ على 

  ؛س
أَيَُّتها  يِقيِفسَتإِ 

َتطيَع أَنْ أَشِفَيكُم

Σ   

تشريَن الثَّانِي ٨

أَيَّاُم َتطْ اآلن؛ َدةً
هم إِلَّي؛صلواِت 

صرُّفاُت الفاِسَدةُ
ِحبَّاِئي، كَم َعلَيه

ُألَجدَِّدها كُل يآِت
رقًا َحتَّى ، ُمْخَت

َنَعم، إِنَّهم ال يص

آه َيا َرّب! إلَينا لَ

يلَم َتُعْد َعودِت 
سأُعص، لِّ، املَُخ
ي قَبلَ ِتها كَنيَس

٥

وأََنا هو َمن ِةلغاَي
ِلكَي ،ُنورٍ ِمن لٍ

عُشري َهذه الشِّ
 كمميُعقَد، فََج

ِمي القُدُّوس اْس
!  َحتَّى الُْجُنون
ُخلَ قُلوَبكم َألسَت

َمعُدوَد األيَّاُم ِت
كلَّقد َسِمعُت 

لطََّخْتها بِها التَّص
كُم، َيا أَحقولَ لَ
آِ قَبلَ أَنْ  سَتبدأُ
كالّضبابِ، َمرُُّد

ي هو قاِئدهم؛ َ

َتعالَ !َتعالَ! َجل

؛ريًبا جداقَ ،وُد
يحاملِس سوُعبُّ َي
الَّيت َسُتعانِيه ربى

لِلهو َمْن ُيِحبُِّك 
ِك الصَّغريِ بِمشعل

؛ أُْنشِمْن ُحبِّي ِدِق
و يف املعَتقَأَلَّوِن 

حَتَتوا واِحًدا 
ِك أَيَُّتها اخلِليقَة

أَدُخ نْحوا ِلي أَ

 ينِي واكتبِي؛
، لَقَد أَصَبَحتوال

؛ لَقَدينيَسِتيِد كَ
ي لَطالتِّ ُحو الُبقََع

، أَخاُف أَنْ أَقي
َن قَلبها الكُربى 

َتمال َرنتَشلَقَد ا) 
ذيل، ُبطرس، الَّ

  

أج ،آه
  

أَعوَس
الرَّبُّ
ربالكُ

 

  

أََنا ه
قَلَبِك

ُمتَِّقالْ
يف اللَّ
كوُنو
أُِحبُّك
إِْسَمح

  

  

 

إَِمسعي
فاسو

جِدَت
َسأَْمح
يلَِكنَّنِ
ِمَحَن
...)
َيفَعل



٤٩ 
  

م ُهثريونَ كَ ذَِلك، لَِكْن كلَّ ال ُيصغون إِليه وَيدفعوَنُه جانًِبا؛ آه إنَّه َيعلُمإنَّهم وَيغدرونَ بِه؛ 
ال م الَّـذين  ُه يلونَِلقَ ؛ُمَتَمرِّدين َبيَت يصبَح َبيِتد أَقَالَّذيَن َيغدرونَ به؛ لَو ه،صدَّون لَذين يَتالَّ

  ...؛يوُيكَرِّموَننِ ييعَترِفونَ بِ َيزالونَ
  

  ١٩٨٨تشريَن الثَّانِي،  ١٠
  

 :يبِصِغي َواكُتأَ؛ ين أَهجَرِك، َيا َصغريِتن أَخذلَِك َولَأََنا لَ
ـ  يف السَّ كَبريةً ، َسَترونَ َعالمةًيَبعَد اِملْحنِة الكُربى الَِّتي َسُتعانِيها كَنِيَسِت ذيَن ماء، وكُـلُّ الَّ

 إىل يْنَسـِحبون وس َسالقـدُّ  َيطَّخوا اِمسلَ ذيَنالَّ لُّكُ ْنِكلَ ؛وُيَسبِّحوَنينسَيْبَتهِجونَ  ُيِحبُّوَنين
  ؛ةوَبيُبغَ ون يفعقَوَي ِةيقَِمَعال لمِةظُّال
؛ يديوَتْمجِ ،يِمبَِتكرْي، يِتَمِلكَ ظواِفهم َحألنَّ ،صايايملوا بَِوَع ذيَنلَِّل كةًَرَب يِتالَمَع كونَُتَس

ـ وِقَُبنَيةَ جِسِمها الَت َوابِساَس الثََّألا، يَسيتنِكَِل  ةَيَّاألساِس دَّعائَمال زالونَال َيوا َولَقَْد كاُن  ة؛يَّ
ها يف أُوَرشِليمي َسأَُمجُِّدها، وأََضُع ّب،الرَّ ،اَنأَ فوس،ذه النَُّه ؛يف داِخِلها ُمطَهُِّرالْ خوُرم الَبُهنَّإِ

ـ  ن فَوُق َسُيعطى لَن فَوق، ألنَّه ِمها ِمَسُيْعطى لَ يداجلِد هااجلِديَدِة ِلَألَبد؛ َمسكُن  يِمكـم اْس
وا ْدَعن ُت، َمع اْسِمي اجلِديد، لَيَيا َشعبِأَنُتم،  ؛اجلِديِد َمرَّةً أُخرى وأََنا َوُهم َسـَنكونُ واِحًدا

  يكم؛مي إِلََسأُعيُد اْس يلَِكنَّنِ ،كاِفرِينوم الَي َبعَد
جعلُ َهـذه األرض  ؛ أََنا، َرّب الُْحـبِّ، َسـأَ  هُسحبِوأَ الشَّرِّ َيوِمي، َسأَنزُع كلَّ يِعنَدما َيأِت

 ؛َجديَدةً خورِ َسأُجرِي ِفيها َينابِيَعالصُّ َنِمَحتَّى اجلِديَدة ُتْنبُِت ُبذوَر ُحبٍّ، وأَجعلُها َتزَدِهُر و
َيْنزلُوا إِلَيكم ِلُيقيُتوكم؛  الِقدِّيِسني أَنْ مُح ِلَمالِئكَيت؛ ألجِلكم، سأَْسسأُْزِهُر َحديقَيتإِنَّين حقًّا 

قدََّسة، وَيقـودوَنكم،  امل يَنكم كَلمِتعلِّموُيصبِحوا ُمَعلِِّميكم، الَّذيَن َسُي أَنْ َمُح ِلِقدِّيِسيََّسأَْس
َشـعَب أَرِضـي    ُج الفَِضيلةُسُتَتوِّيلٍ كِلإِ ثلَِمقَلبٍ و سَيسوُد يف كلِّ كم؛ والُْحبُّكأَصدقاِئ
ـ إِبَِوعِدي؛  يهذه األرض اجلديَدة وأََنا أَِف؛ لَقَد َوَعدُتكم ُمنذُ أََمٍد َبِعيد بِهلّكُ اجلديَدة َيِتمُّ نَّه َس
  قَريًبا؛

َهُب بِالنَّار، كُـلُّ الشَّـواِئبِ   ُر الذَّهَّطَهَِّركم؛ َسأُطَهُِّركم كَما ُيطَألذَِلَك  أَنزلُ قَبلََس يِكنَّنِلَ
َغلُِّف ُت يتالَّ له الرَّذاِئَهِذ غسلَ كلََّهِذه اُألمور، َأل كُلَّ لَفَعأَنْ يَّ أَلََعَسَتَتالَشى يف َهِذه النَّار؛ 

  َهِذه اَألرض كاللَّعَنة؛



٥٠ 
  

كُِتَبـْت يف  كِلَمٍة  كم، كلُّعِلَن لَوأُ ما َجرى َوَما َيجري َسَبَق كلَّ إِنَّ َجدِّيةكم بِولُ لَأَحلقَّ أَق
ـ ّب، قَد طهَّْرُت الَِّذي َسُيفَْتُح، ُيقَْرأُ، وُيْعَملُ به؛ أََنا، الرَّ فرسِّ، هذا اليرفِْس ي بِـَدمي  رِفِْس

  ...ياخلاّص، فَكُلُوه إِذًا؛ إِقَرأُونِ
 َقاحلقـائِ  واشفكْأَن َتِمن  كمكَِّنَموُت مِلُتَغذَِّيك مَعلَيكُ اِحلكَمةُ لََّتِحُتها اخلِليقَة، كَي َصلِّي، أَيَّ
ـ   ةَعَموا نِنالِلَت والُّ؛ َصيكَمِتِح كُُتبِ ةً يفيَنِفَد ال َتزالُ يِتالَّ واَألسراَر غاِلًبـا   واالتَّميِيـز؛ ُتوُب

  وَسأَغفُر لَكُم داِئًما؛
  

 ١٩٨٨ل، كانونَ األوَّ ٣
  

ـ ينكونَ كََت نْأَ ُبجٌِد، َياِحاآلب َوأََنا َوا َمكَ َألنَُّه، يساِئَنَتتَِّحَد كَ نْأَ يلاِئَسطلُُب يف َرأَ  يِتَس
َسـكُم  س ِلَيكـونَ حارِ طُرد اخَتْرُت ُبقَلَ ٍة؛َدواِح َحظريٍةيف عها َويِمة، ُمتَِّحدة َجَدا واِحيًضأَ

ـ لَ ،ينِود َعَصقَ الَبَشَرنَّ ِكلَ ،يِتوَدنيِ َعىل ِحإِ قَِّحكم يف الْوَيحفظَ  انقََسـموا، ُمعِلـننيَ   ِدقَ
 ة؛دهم اخلاصَّواِعقَ
ـ و ُيا ُهاليذي َحِخرايف، الَّ -سطُرُب ،طرسال تسَتِمعوا إىل ُمعارِضي ُب" ،مكُقولُ لَأَ حلقَّأَ  اوحنَّ
هم إِنَّه، فوَنديُنالَّذيَن يىل ال َتْسَتِمعوا إِ ؛سيفْيب َنبِهو َحَو ذاِتياخَتْرُتُه بِ أََنا قَِد ...يانِس الثَّولُُب

  ؛"ضالُّون
كاُنوا َيقَتِلعـونَ  هم نَّفَهموا أَم َيل، لََجأَ ؛يا، اقُْتِلَع جزٌء منِّّخًرما انقََسْمُتم ُمَؤنَدا أَِحبَّائي، ِعَي

ملاذا ُتَمزِّقون  ...ي؟قلبِ ملاذا ُتَمزِّقون... سَتِحقُّ هذا؟ل أََه ...ياِئِحبَّا أَآه َي ؛يِدَسا من َججزًء
جَعلَـُه   ،كَُمَتَسـوِّلٍ أََتوسَّلُ إلَيكم، ... ٥٣؟مملاذا َتْمألون عْيَنيَّ بُِدموعِ الدَّ ...هكم؟لَلَب إِقَ
ـ ما أَا، كًَدوا واِحكوُنن َتطرس وأَإىل ُب ،كمميُعَج ،عودواَت نْا، أَُمقَْعًد اءخصَّصِدقاؤُه اَألأَ ا َن
ي هي أُمِّ ،سَمعواهم وَينْ يفَْتحوا آذاَنأَ ٥٤،يرفضون أُمَِّي ذيَنالَّ كلَّيًضا ؛ وأَدعو أَدب واِحاآلَو
  ؛"أمُّ اهللا" ،هاُمْسإِ ؛"ماءة السَّكَِلَم"

                                                           
  ...املُجمَّد مدَّبِال َتنيُمحاطََو مِالدَّبِ َتنيُمْمَتِلئ يناُهَع ْتكاَن .ماأللَ ِةسوع يف غاَيَي وجُه ظََهَر ٥٣
 .الربوتستانت ٥٤



٥١ 
  

ىل م إِا هذا العـالَ ْيًضأَ أَدُعو ؛ىل احلّقأُعيَدكم إِ نْط أَقَعرِفوا، أُحاوِلُ فَم َيلَ ذيَنالَّ لوُمنا ال أَأَ
  ...٥٥؛ي بَِنفِسهموازونُِي ال نْأَ ُه َيجُِبنَّة أَي الكُِليَّوا قُدَرِتَسَن ذيَنُر الَّما أُذَكِّهِتداِء، كَاإل

  

  
  ١٩٨٨كانونَ األوَّل،  ٢٠

  

ُبنيَِّتي، َصلِّي َألجلِ إِخوِتِك الَّذيَن َتَخلُّوا َعنِّي َولَيُسوا إِالَّ يف قَْبَضِة ثَروات العالَم، َصلِّي ألجلِ 
َصلِّي، َيا ُبَنيَِّتي، ِلَتتَِّحَد كَنِيَسِتي َوَتكونَ واِحَدة؛ ... ِة الَِّتي َتخاُف َصِليبِيِتلَك النُّفوس الضَّالَّ

َعلى كُلِّ كاهنٍ أَن َيفهَم أنَّنِي أََنا، الرَّبَّ، أَرغَُب يف َهِذِه الَوحَدة؛ َوأَنَّ أَيَّ انِقسام لَيَس ِمنِّي، 
  ي واِحًدا وُمقَدًَّسا؛َبل ِمن َعُدوِّي؛ َيجُب أَنْ َيكونَ َملكوِت

 
  َيا َرّب؟

 
  أََنا هو؛

 
َيا َرّب، إنَّ الكَهَنةَ اُألرثُوذُكس الُيونان الَّذيَن قَرأوا بعَض الصَّفحاِت ِمن الَوحي الَّذي َتمَنُحنِي إِيَّاه، 

قولوا إِنَّ َهـِذه  ما أَنْ يقَرأوا َعن الَوحَدِة َمع البابا، حتَّى َينفروا وَي. ال ُيواِفقُوين بُِخصوصِ الَوحَدة
 .الرَّساِئل ِمن الشَّيطان

. َبعَد أَن قرأَِت امرأةٌ، أُرثُوذُكسيَّة يونانيَّةٌ، هذا الَوحي، ذَهَبْت َعن رضًى إىل كنيسـٍة كاثُوِليكيَّـة  
 لَـم  !َوِعنَدما َسمَع ُمَعرِّفُها بذلَك، َحكَم على أنَّ هذه الرَّسائل هي ِمَن الشَّيطاِن، وَحَرَمها كََنِسيا

لَِكْن كثٌري ِمَن الُيونانيِّني اُألرثُوذُكِسيِّني الِعلمـانِيِّني َيرغَبـونَ يف   ! أَن َيسَمَع كلمةً عنِ الَوحدِة َيَشأْ
الَوحدِة َألنَُّهم عنَدما َيقرأونَ َرسائلََك َيفَهمون، وَيعرفون َرغَباِتَك، لَِكْن ذِلَك ُيثُري غََضَب الكََهَنـة  

  !رثُوذُكِسيِّنيالُيوَنانِيِّني اُأل
  

أَال أَعلَُم كلَّ َهذا َيا ُبنيَّيت؟ إِنَّ أَفكارِي لَيَسْت أَفكارهم، وطُُرقي لَيَسـْت طُـُرقهم، إنَّهـم    
َسوَف تأِتي الَوحَدةُ ِمن فَوق، إِذ كَما هو ... يرهقوَنين جدا بِخطاياهم  وال يَرون بُِوضوح

                                                           
  .ّيةاِلَحاهللا الْ عمالَين ُيَعقِْلنون أَِذي الَّأَ ٥٥



٥٢ 
  

 َتِعيشونَ َوفقًا ِلصـوَرِتي اإللَهِيَّـة؛ ال ُتطيعـونَ    الَوضع الَيوم، أَنُتم َجميُعكم ُمنقَِسمون وال
، فَلَـْن  بَِنفْسيَشريعِتي؛ إنَّ انِقساَمكم ُيفِْسُد وينَتِشُر، َسَيبقى انِقساُمكم دائًما؛ وما لَْم أُوِقفُْه 

 ُيهَزم؛
فقوًدا َبيَنكم؟ كـثريونَ  كَيَف ُيمكُنكم أَنْ َتعَتِقدوا أنَُّه بِإِمكانِكم أَن َتتَِّحدوا َما داَم الُْحبُّ َم

 !لَِكنَّنِي َسأَحنِيكم َجميًعـا، سـأَُوحُِّدكم  ! ِمن َبينِكم ُمَتصلِّبون وَعنِيدون كقضباٍن َحِديِديَّة
سأَُحوِّلُ َهِذه الصَّحراَء إىل ُبَحْيَرٍة واألرَض اجلافَّة إِىل ينبوع، َوِعنَدها، َيا أَِحبَّاِئي، أََضـُعكم  

اجلديدِة، فَيكونُ َملَكوِتي على األرضِ كَما هو يف السَّماء؛ َسَيأِتي  َجِميَعكم يف هذه األرضِ
َسَتِعيشونَ َجميُعكم يف َوحـدٍة تامَّـة   ! كَم أَُتوُق اآلن إِىل َهذا الَعصرِ اجلِديد! َملَكوِتي؛ آه

ـ   عًبا َتحَت اْسِمي القُدُّوس، َوأَنا، ينبوُع احلياة األمسى، سأَُجدُِّدكم مجيًعا جاِعالً ِمـنكم ش
ُمقَدًَّسا؛ وِمن َعلُ تنَعِكُس صورِتي َعلَيكم، كِمرآٍة، فَتفَْهمون أنَّنِي أَنا، قُدُّوَس القدِّيِسني، قَد 

  َشفَْيُتكم ُمَجدًَّدا؛
إنَّ الكُُتَب آِخذَةٌ يف التَّمام؛ أَحلكمةُ لَْن تنَتظَر َبعد؛ َسَتعَتنِي بَِشعبِي كَفَالّحٍ وزارِع؛ َسَتعَتنِي 

رض القاِحلَة وُتحوِّلُها حقوالً؛ سأَعَملُ ِفيها وأجعلُ من ُحقوِلهـا حقـولَ َسـالمٍ    بِهذه األ
  وَحبٍّ؛ أََنا ُنور هذا العالَم وَسأَنزلُ َدوًما إلَيكم كلَّما أََرى الظُّلَمةَ تغُمُركم؛

  

  ١٩٨٩كانونَ الثَّانِي،  ١٣
  

لَكْن  ؛جَّة ُحبٍّ وَرْحمة؛ إنَّ عصَركُم ميِّتهو لَ ،يئونَ فَهَمُه جداِسالَّذي ُي ،ي اَألقَدَسنَّ قلبِإِ
 ؛يِهيِْحسأُ ا، َمن هو الِقيامةُأَن
ظـيم،  نَّ ُحبِّي لَهـم عَ إِ ،واسَمعأَنْ َي رفضونَنَّهم َيِكم آذان لَُهلَ ة الَّذيَنَنَهَك الكَِئولَلِّي ُألَص
، فـإِنَّ  ُبَنيَّيتا َي ،يليبَِصيف كي شارِ ...يي ُيسبِّبوَنها ِلالَِّت حزاناآلالم واَأللَكْن عِظيَمةٌ أَيًضا و

  عد؛َب ِهراَع لَْم َينَتالصِّ
  حنن؟ ؛ةهاَيى النِّحتَّ ِكَعالرَّّب، َم ،اَنأَ
  

  .ّبا َرَي ،مَعَن
  

  ١٩٨٩كانونَ الثَّانِي،  ١٧



٥٣ 
  

  

َدة، َوحَدة َجَسـدي،  ؛ أَِسرُّونِي َوَصلُّوا بِقَلبِكم؛ أََتمنَّى أَن ُتصلُّوا ِللَوحال ُتوِقفوا الصَّالةَ البتَّة
أََتمنَّى أَن ُتَصلُّوا ألجلِ البابا َوالَبطَرك؛ أََتمنَّى أَن ُتصلُّوا ألجلِ كُلِّ الكََهنة، َصلّوا ِلكَي َتعوَد 
اخلراُف الَِّتي لَيَسْت َتحَت ِقياَدة ُبطُرس، إِىل ُبطرس َوَيتصالَحوا؛ َصلُّوا لكَي َيكـونَ هنـاك   

اع واِحد؛  َصلُّوا ألجلِ السَّالم، َوالَوحَدة وَألجلِ ُحـبٍّ أَكـرب   قَطيع واِحد َتحت ِقياَدة ر
َبينكم؛ َصلُّوا ِلكَي ُتَسبُِّحونِي َحولَ مذَبحٍ واِحد؛ َتَوحَّدوا، َيا أَِحبَّاِئي، وكوُنوا واِحًدا، كَما 

 أَنَّ اآلَب َوأَنا واِحٌد وَنفْسه؛
  أُباركُكم َجميعكم؛

  
  
  

  ١٩٨٩شباط،  ٥
   

آلن، ا ؟"والا فاسَُّي ،يِتيَسنِي كَوحِِّد" ،اأَلَْم أَكُتب أَيًض ؛يِتيَسنِي، أَنوي أَنْ أُوحَِّد كَِتهَرا َزَي
مزيَّة؛ أآلن أنِت تعلَمني، إذًا َر يِتاا كِلمهنا أَيًض ي؟ِتيَسنُِيوحِّد كََمْن َس أَنِتأتظنَِّني حقًّا أَنَِّك 

كيت، لَقد َمَنحُتكم العديَد من الِئيا َم ؛ُم بِكلِّ الَعَمليقوَس َمْن ناأَ َهذا ،ال َتخَدعي َنفَسِك َبعُد
علـى  ي اإللَهيَّة واعَتِمدوا ِترايف بِرسالِخوا وا بَِسالم؛ غَذُّكوُن! واَترَتبِكالنِّعم، فاسَتعملوها، ال 

 ؛اأُحبُّكم َجميًع إِرشاِدي؛
  

  ١٩٨٩شباط،  ٩
  

  )أَلَعذراء القدِّيَسة( 
  أَنْ تكتبِي رِسالَِتي؟ يا فاسولَِتي، َهل ُتريِديَن

 
 .َنَعم َيا أُمِّي القدِّيَسة

 أَلسَّالُم َمعكم؛
َيا أَحبَّائي، أَلَيوم، أَطلُب ِمنكُم َجميًعا أَنْ تزيدوا َصلواِتكم من أَجلِ الَوحَدة، هذه الَوحـَدة  

  الَّيت َيرغُب فيها ابنِي كَِثًريا؛



٥٤ 
  

ا إىل احلظـرية، إىل َحظـريِة ُبطـُرس الواِحـدة     صلُّوا ُألولَِئَك الكهَنة املُشتَّتني، كي َيعودو
َوالَوحيدة؛ َصلُّوا كي يَتَمكَّنوا أَنْ يتَِّحدوا بِصدق؛ َصلُّوا ألجلِ السَّالم وألجلِ أُولَِئَك األوالد 
الَّذيَن لَم َيَتصالَحوا َبعد َمع اهللا؛ َصلُّوا َألجلِ ِتلَك املَماِلك الكاِذَبة، املماِلك املشكوك ِفيهـا،  

  ربَّما َيفهمونَ كَم ُهم على َخطأ؛لَ
  

  ١٩٨٩شباط،  ١٥
  

 كاِئٌن، َوكُنُت، وَسأَكونُ داِئًما وأَبًدا؛  َألنَّنِيأََنا البِداَية والنِّهاَية، اَألَزِلّي، (...) 
َسيِفيُض ُروِحي بِاسِتمرارٍ على الَبَشرِيَّة َوال أََحد، َمهَما كانَ ُمِصرا على إِلغاِئـه، َوال  (...) 

أَلكفَّـاُر َواملُـراُؤونَ    !يوِحلى ُرَع دوسونََي يَنِذالََّحد َسَيَتمكَُّن ِمن َسحِقه؛ أَلَويلُ ُألولَئَك أَ
َسُيبدَُّدونَ بَِنفْخٍة منِّي؛ لَو فَقَط َعِلموا، كَيَف أُْمِسُك َعدالَِتي كي ال َتنزلَ َعلَيهم، لَما كاُنوا 

: وبوا؛ فَقَط لَو َعِلموا َما الَِّذي أُقَدُِّمُه لَهم َوَمنِ الَّذي َيقولُ لَُهمَتَوقَّفوا أَبًدا َعن أَنْ ُيصلُّوا َوَيت
لَِكـنَُّهم لَـْن   !" كوُنوا واِحًدا اآلن، كَما أََنا َواآلب واِحٌد وُمَتسـاوِيان  !اتَِّحدوا !إِتَِّحدوا"

  ...وا َولَم ُيَصدِّقُوا؛ُيْصُغوا، ألنَُّهم لَم َيفَهموا؛ لَقَد َحذَّْرُتُهم، لَِكنَُّهم لَم ُيْصُغ
  

  ١٩٨٩شباط،  ٢٠
  

؛ إِمُألوا "إِمُألوا قُلوَبكم ِمن ُحبِّي اإللَهِي: "آه أَيَُّتها النُّفوس َمحبوَبِتي، إِْسَمعوا نِداِئي ِمن َعلُ
ِعنَدما َتغفرونَ ِلَبعِضكم، ! عُضكم بعًضادينوا َب، ال توَتَعلَُّموا أَنْ يغِفَر بعُضكم ِلَبعضٍقُلوَبكم 

َحقًّـا  ، ِعنَدما ال َتحكمونَ على قَـريبِكم، َسـُتْدَعْونَ،   طَريقِ الَوحَدِةَتبدأونَ الدُّخولَ يف 
  ؛ إِْسَمحوا ِلي أََنا إِلََهكم أَنْ أَبتهَج بِكم، َيا ِخرايف؛ أَِخصَّاِئي

ـ  ْركم ِمثـلَ  أَهُبكم َسالِمي، ُخذُوا َسالِمي وَتشاَركوُه َمَع اآلَخرِين، ُخذوا ُحبِّي َوَدعوُه ُيَزنِّ
  أَكاليلِ زهرٍ؛

  

  ١٩٨٩شباط،  ٢٦
  

َيا فاسولَيت، َسأُقيُم اَألموات؛ أنا أآلن بِقربِ ِتلَك اجلُثَث، َألنَّهم َسريون حولَهم شيئًا ما أُخَرب 
َعنه ِمن قَبلُ، وَسيشَهدون ِلشيٍء ما ُسمَع َعنه قَطُّ؛ أُولَئَك الَّذين لَم ُيخربهم أََحد أَبًدا َعـن  



٥٥ 
  

سريوَننِي، أََنا النُّوَر، وأُولَئَك الَّذين لَم َيسَمعوا قَطّ َعن ُحبِّي َسَيفَهمون وَيهَتـدون؛  َجمايل، 
إِلَيَّ؛ َنَعم، أَلغرباُء ُهم َمْن َسُيعيدونَ بنـاَء   َسَيكونونَ آنيةَ كِلَميت اجلَديدةَ، فَُيعيدونَ َشباَبكُم

قيمونَ ما هو اآلن ُمَدمَّر، سُيرمِّمون كُلَّ ما هو كَنيَسِتي؛ سُيعيدونَ بِناَء األطاللِ القَدَمية، َسُي
  اليوم يف حالِة َخراب؛ أَلَم ُتالحظي؟

 
 .إنَّهم قلَّةٌ نظًرا ِلَسَعِة دمارِ كنيستَك، َيا َرّب

 
 ...سأُكثُِّرهم، فَقط انَتظري فََتَري؛ احلُبُّ َسَيعوُد كَُحّب؛ أنا َمَعكم دائًما؛

  

  
  

  ١٩٨٩آذار،  ٢٩
  

لسَّالُم أَ! تَّحدواأَلسَّالُم كي تَتضرَّعوا ِمن أَجلِ السَّالم َبني األمم، ! َسالم! َسالم! َسالم(...) 
شـاهَدها   كلُّ رؤيـا َسيأِتي الَيوُم الَّذي فيِه َسَتَتحقَُّق ! لسَّالُم كي ُتمجِّدونِيأَ! كي ُتحبُّوا

أَِحبَّاِئي، َألجلِ ُبطُرِسي؛ َصلُّوا ألجلِ الَبطرَِيرك؛ ُرؤاِتي، إِذ َما أََتفَوَُّه به أَُتمُِّمه داِئًما؛ َصلُّوا، َيا 
َصلُّوا كي َيكونَ قَِطيِعي واِحًدا، كمـا أنـا واآلب واِحـد     ٥٦َصلُّوا ألجلِ َجِميعِ كََهنِتي؛

  َوُمَتساوَِيان؛ َصلُّوا كي َتعوَد ِخراِفي إِىل َحِظريٍة واِحَدة َتحَت ِقياَدة ُبطُرس ِلِحنيِ َعوَدِتي؛
  

  ١٩٨٩ان، نِيس ٥
  

َتعالَي، أَيَّتها النُّفُوس َمحبوَبِتي، َوشارِِكينِي يف َصليبِي؛ إِنَّ َصليبِي يلَتمُس احلُبَّ، َوالسَّـالَم  
والَوحَدة؛ فََمًعا َنحملُه، أَنُتم َوأََنا، أََنا َوأَنُتم، ُمتَّحِديَن بِالُْحّب؛ أََنا، َرّبكم َيسوع املِسـيح،  

  كوُنوا واحًدا؛ أَمَنُحكم مجيًعا، َبركايت؛

                                                           
قلَبُه األقدَس  اخترَق ألٌَم بُِحبٍّ خاصٍّ لَهم، لَِكن يف نفسِ الَوقتسوع َي لُبقَإِمتَأل ، "ينِتكه"ة لدى كلَم ٥٦

  .الدُّموعيناَي بِْت َعَألامَتفَ. لَِمِهأَا َشَعْرُت بَِمنَدلبِي ِعقَ َكِلذَ، ُمخترقًا كَواحلَّساَس



  

 َتقرأَها فََترتدَّ، 
  

لذيَن ُينصِّبون 
ـُتهم علـى   
ـدخلون، وال   

ِحد؛ إِنْ كاُنوا 
حَت ِقيـاَدة  

اَرٍة كُلُّكم، حر
َجميع الَّـذيَن  

 يف؛
سـأَتكلَُّم إِىل  

ـئُكم مجيًعـا    
لصَّـغريِة أَنْ  

 كانَ ُيْمِكن أَنْ َت
.خّصاؤَك أنفُسهم

ن أَبناِء قايِني؛ الَّذ
ُحبِّي؛ لَقَْد إئَتَمنـ
، فال هـم َيـد

َحولَ َمذَبحٍ واِح
 َهذِه الَوحَدِة َتح
ء؛ ِلذا َصلُّوا بِح
ِحدوا، أَدعو َج
طة ُبطُرسِ ِخرايف
ْونِي  املسيح؛ س

خلالِصـي أَُهيِّـئُ
كبريِة ويسمُح لل

 

١٩٨٩  

 ُهناك َجماعات 
ريا ما َيجهلُها، أخص

يَسِتي ُممتِلئَة ِمن
ثََر ِمن َتعاِليم ُح

ا مفتاَح املعرِفَة،و

١٩٨٩  

 َجميعهم مًعا ح
َدُس وَيرغَُب يف
َملكوت السَّماء
 أَدُعوُهم كَي يتَّح
قيَّة، َتحت سلط
َتقبَّلوا اْسِمي كَو

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٨٩  

ي بَِتصِميِمي اخلال
موَّ األشجارِ الك

٥٦

أيَّار،  ١٣

عا هذه الرَّسائلَ، 
َك ُتحاَرُب وكثًريا

يف كنِيَسِتي؛ كَنِيس
 بِالشَّكِليَّاِت أَكثَ
بٍّ، لكنَّهم أَخذُو

  خلُون؛

  ن نتأَلَّم؟

...  
أيَّار،  ١٦

،الَوحَدةَو ِةباَد
َيتوُق قَلبِي األقَد
أَعطَيُته َمفاِتيَح م
نِي أََنا، الرَّبَّ، أَ
ىل الَوحدِة احلقيق

خرى، ِلَيَتمم اُأل

Σ   

،حزيران ٣

ِة والذَّاِت، الَّذي
م أََنا َمن يعيُق ُن

فقةً َتمَنُحنا َجميًعا
فرسائلَُك. َحصل

وُد الَعِظيُم يفجلح
 إنَّهم َيهتمُّونَ 
دوها إِلَيَّ بُِحبٍّ
ولَ َيَدعوهنم َيد

ِت َبعُد َيجِب أَنْ 

َضِعي ِثقَتِك بِي؛

الِعبَو الُْحبِّإِىل 
َسَيفَهمونَ كَم َي
ذي أََنا بَِنفِْسي أَ
ع أَنْ َيفَهموا، أنَّنِ
ي كي َيعودوا إىل
ُعو أَيًضا كلَّ اُأل

، أَلكلِّي الَوحَدِة
واِحدٍة مقدَّسة؛

ّب، بِنعمِتَك وَشفَق
ْن ليَس هذا ما َيح

 يا َزهرِتي، اجل
َسهم يف َهيكَِلي،
نيِ النُّفوس ِلَيقود
َن يريدونَ الدُّخو

ّب، كَم ِمَن الَوقت

 ِلُمدٍَّة طَويلَة، ض

الرَّّب، بِحاَجٍة إِ
ونَ َمصاِلِحي، س
ِسي، ُبطُرس الَّذ
 َيسَتطيَع اجلِميُع
َيَتَسمَّون بِاْسِمي
 َبعد َسوَف أَدُع

  هم؛

لثَّالُوث األقَدس،
دوا يف حظريٍة 

 ؛

  

َرب اَي
ولِكْن

 
َهذا،
أنفَُس
ماليني
الَّذين

 
َيا َرب

 
لَيَس

  

أََنا، 
َيطلبو
ُبطُرس
كَي 
هم َي
ِفيما 
قُلوبِه

  

 

  

أََنا الث
ِلتتَّحد
َتْنمو



٥٧ 
  

أَعلُم كَم ِمنكم ال يزالونَ ُيفكِّرون بأنَّنِي أُِعيُد َنفْسي، َولَِكْن ذَلـَك ألنَّ كِلمـاِتي ال   (...) 
إنْ كنُت أُعيُد َنفِْسي، فَذَلك بَِسببِ ُسباتكم، بَِسببِ صمِمكم؛ وفقط َألنَّ ! َتخَترقُكم إِطالقًا

  لكثرييَن ِمنكم ال َيعَملونَ بِكِلماِتي؛ا
إِنَّنِي أَجيُء وقَلبِي على كفَّيَّ َألهَبُه لَكُم، أَجيُء َألهَبكم َسالِمي وُحبِّي، أَجيُء ُألوحِّـَدكم  

َتعـالَوا   َجميًعا َمن َجديٍد يف َحظريٍة واِحدة، أَجيُء ألبعثَ هذا الَعصر الَْميت يف َعصرٍ َحّي؛
  ...ا َرّبكم؛وَسبِّحونِي، أََن

  كوُنوا واِحًدا؛ أََنا، الْرَّّب، أََضُع َيِدي على رأِسكم وأُباركُكم مجيًعا؛
  

  ١٩٨٩حَزيران،  ١٩
  

وعلـى  َيا أَِحبَّائي، لَقَد اقَترَب الَيوُم الَّذي ِفيِه َسَتَتحقَُّق كلُّ ُرؤيا، كلُّ ُرؤيا َسَتِتمُّ عمَّا قَريب 
َوحاوِلُوا أَنْ َتفَهموا ملاذا روُح نعمِتي قَد أُفيَض بِهـذا السَّـخاء   ، ِلذا افَتحوا قُلوَبكم كماِمأَيَّ

على هذا الْجِيل؛ لَقَد اقترَب اليوُم، الَّذي فيِه َجميع اَألجيالِ ال ُتشكِّلُ إِالَّ واِحًدا، بِرِعايـِة  
د لَهم؛ ِلذا صلُّوا، َيا راعٍ واحٍد َحولَ َمذَبحٍ ُمقَدَّسٍ واِحٍد وأََنا، الرَّبَّ، سأكونُ الرَّبَّ الَوِحي
 أَِحبَّائي، َصلُّوا ِلهذِه الَوحدة الَِّتي ألجِلها أََنا، الرَّبَّ، يف أََتمِّ التَّحضري؛
يف كلِّ السَّـماء، ألنَّ   ٥٧أآلن أَنُتم ُمَشتَّتون َوَمراِعيكُم قاِحلَةٌ، وَتَشكِّيات راعيَّ قَْد ُسِمَعت

 ٥٨ة، واالتِّحاُد، إىل َشظايا، ِلَيقطَعوا اُألخوَّةَ ِفيما َبينـهم؛ أبناَء قايني َشقُّوا َعصاه قطًعا كَثري
لِكنَّ َيوَم َمجِد َجَسدي قَريٌب وأَيُّ فرحٍ َسَيكون؛ َسَيكونُ يوًما رائًعا؛ والْجِراُح الَِّتي أُِصْبُت 

  ...بِها يف منزلِ أَفضلِ أَصِدقاِئي َسُتشفى؛
  

  ١٩٨٩َتمُّوز،  ٤
  

 .)ينا رِسالةأَلقدِّيُس ِميخائيل ُيعِط (
 

                                                           
  .وَحنَّا ُبولُس الثَّانِيقداسة أَبِينا البابا، ُي ٥٧
  .هنا َشعرُت باهللا حزيًنا َحتَّى املَوت ٥٨



  

 

داِفَع َعـنكُم  

ي َهِذه  وُيغطِّ
ُمقَدََّسة َتحَت 

ـِه اَألطفـالُ      

.)ليم من جديد

مدمَّرةٌ بِشكل 
 الَِّتي أَزَرُعها 

ـ  َيكونونَ  َس
ن َسـَيكونُ   

ى الَّذيَن بِـال  
ِسي سـُيعاُد  

  ا؛

ه لَيحمَيكم وُيد

ُنورِي َسيخَترِقُه
َحظريٍة واِحَدة ُم

ـا يَتفـوَُّه بِـ
  ت؛

أنَُّه َسَيبين أُوَرشل

ي الَيوم َخرَِبةٌ وم
ببِ ُبذور احلُبِّ

ُشُهوَد الَعِلّي؛ : 
َمـن أَنـا شفيتَّ، 

 القُدُّوس، حتَّى
ل، جدرانُ َمقدس
بناؤه بَِيِدي ذاهتا

  ؛ن

 

ي َتَتضرَّعونَ إِلَيه

لى َعصرِكُم، فَُن
 ِمن َجديٍد يف ح

َشعَبُه بِقُبـولِ َمـ
 أَبوابِكم بِالذَّات

١٩٨٩  

س، حيثُ ُيعِلُن أَ

بناَءها؛ كنيَسِتي
ٍن َشرِيَعِتي؛ بَِسبب
:هم، وَسُيْدَعون
 ِمن كلماِت ش

َجميُعهم بِاْسمي
 والشَّفَقَة؛ أََجل
 والكلُّ َسُيعاُد ب

 ١٩٨٩  

واِحد وُمَتَماِهَيان
  ِديكم اآلن؛

 
ΙΧ
٥٨

 ميخائيلُ، الَّذي

لَو خيََّم اللَّيلُ عل
سأَْجَمُع قَِطيِعي 

لرَّبِّ أَن ُيقوَِّم َش
ُص قريٌب َوعلى 

٩َتمُّوز،  ٩

لكتابِ الُْمقدَّس

ب يَسِتي، سأُعيُِد
سَيتبُع كلُّ إنسان
 يف أَعماقِ قَلبِه
َعلَّموَنها ُمباَشَرةً

 َوَسيعرفوَننِي ج
ناِهَية، والَْمغفرةُ
دةً َبعد ِقرِميدة؛

َتمُّوز،  ٢٦

اآلب وا أََنا َوَمكَ
َمعي، أَلُْحبُّ ُيناد

   
ΧθΥΣ

ل؛ أََنا قدِّيُسكم 
 ...فوا،

ولَ: " أَعلََن هذا
 كلُّ اُألَمم، وس

ّب، واْسَمُحوا ِلل
خافوا، فَالَْخالص

 أَقرأَ َمقطًعا يف ا

ه سَيَتحقَّق؛ كَنِي
تأِتي أَيَّاٌم ِفيها س
حِملون شريَعِتي
م، واملَعرِفَةُ َسَيَتَع

 ِذي؛
ا ال َيزولُ أَبًدا،
 الرَّْحَمةُ الالُمَتنا
ق مدماٍك، قرِميد

كَ، كوُنوا واِحًدا
لوا وَتصالَحوا َم

لقدِّيس ِميخاِئيل
 الشِّرِّير؛ ال َتخا

َألنَّ الرَّبَّ قَد) 
ض فََتجِيُء إِلَيَّ 

  "ي القدُّوس؛
ا، َيا أَوالد الرَّب

ال َتخ تواِضعون؛

طانِي الرَّبُّ أَنْ 

  ّب؟

ُهو؛ كلُّ ما قَرأِته
ع، لَِكْن قريًبا َست
 يف قَلبِهم، َسَيح
ي وأَكونُ إِلََههم
َمهم وُهم تالِميِذ
ِشئُ ِحيَنئٍذ نِظاًما

ق، بِما أنَّنِيحقا
ها، ِمْدماكًا فَوق

كدوا َوإِتَِّح! دوا
َسالم، َتعال... م

أََنا ال
ضدَّ 
...)

اَألرض
اْسِمي
َصلُّو
والُْمت

  

  

أَعط (
 

َيا َرب
  

أََنا ُه
مريع
اآلن
َشعبِي
ُمَعلَِّم
سأُنش
اسِتح
بِناؤه

  

  

دإِتَِّح
َسالم



  

ـَدس فََرًحـا     
راء؛ أََنا هنـا  

، الُْحّب هو، 
ُخذوا هـذه  

  ؛ا واِحًدا

كَمـا أََنـا،   
، إرَتِشـفوا  ا  

وا قَلبِـي اَألقـ
 يف هذِه الصَّحر

مفتاُح َملَكوِتي 
؛ الَوحَدةَألجلِ 

وُنوا َشعًبا ُمقدًَّسا

فروا، إِغفروا، ك
 َتـأَمَّلوا ِفيهـا  

  ؛

 

 
١٩٨٩ 

ا، الَيوَم امـُألو
على غريِ ُهَدى 

 َدة؛
 وَتسَتعِملوه؛ فَم
 املفتاَح اآلَخر َأل
وُنوا واِحًدا، كو

  م؛

ΙΧθΥΣ 

 يف الظُّلَمة؛ إِغف
وا يف رِسالَِتي، 

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٨٩ل، 

ثُمَّ  اكْتبِيها ٥٩،

٥٩

  
٩آب،  ٩

؛ َتعالَوا َوُتوُبواي
كَيال َتهيموا ع م

 َوالُْحبِّ والَوحد
مفتاَح َملكوِتي 
اضُع َسَيكوناِن 
يا أَحبَّائي، َوكُو
ي على جِباِهكم

Σ   

 :ي
ُض أَخاه فَال َيزالُ
أََنا قُدُّوس، َتأَمَّلو

Σ   

تشريَن اَألوَّل ٥

ا؛ َتلَقَّي كِلَمِتي

  
  .س

دُِّب كلَّ أَحبَّائي
راِعيكميَّ أََنا  إِلَ

 َدربِ السَّالمِ، 
ذًا أَنْ َتأخذُوا م
ه؛ أَلُْحبُّ والتَّوا
، إِسَتعِملوها، ي
ارِكًا  َزفَْرة ُحبِّي

ىل رِسالَِتي َما َيلي
يف النُّورِ َوُيبغُض
ا ِقدِّيِسني كََما أَ
 بُّكم  َجميًعا؛

يَّيت؛ َسَنْعَملُ َمًعا

  :١٦-١٤(.
                        
اللِ الِكتاب املُقَدَّس

لذي يَؤنُِّب وُيَؤد
َخُصوا بِنظرِكم 
َد خطاكم على 
 أتوسَّلُ إِلَيكم إذ

جِدّب يف كلِّ َم
يح واسَتعِملوها
ُك كالًّ ِمنكم، تا

ُب أَنْ أَِضيَف إِىل
 َمْن َيدَِّعي أنَُّه يف
ّب، أَغفُر؛ كوُنوا
لِتي؛ أَلُْحبُّ ُيِحبُّ

 عي؟

هَو؛ َسالم، َيا ُبَنيَّ

١٠ْعُت على يو
                         

ِمن ِخال صُد َيُسوع

 

أََنا الَّذ
واشخ
ألقود
إِنَّين 
الُْحب
املفاِتي
أُبارِك

  

 

أَرغَب
كُلُّ 
الرَّّب
رِسال

  

  

  

َيُسوع
  

أََنا ه
  

َوقَع (
       
َيقص ٥٩



  

ي وأََنا أَعرُف 
ـرية، فَِتلـَك   
حـَدةٌ وراعٍ  
ُض كَمـا يف   

 ِمـنكم   كالًّ
، فَكوُنوا أَنُتم 

مكُنه َيوًما أَنْ 

 وَيتَّوحَّـدوا  
َعليَّ ، ِلذا ِتها

اِحٍد مـتنيٍ،  

 أَنَّ أَبِي َيعرفُنِي
ِمن هذه الَْحظـ

ـ   ةٌ واحـاَك رعيَّ
فَُتخـرُج األرض

بٍّ كَبري أُبارُك 
َساوٍ يف اجلَوَهر،

علُّو َوال ُعمق ُيم

ُدُهم أَنْ َينحُنوا 
نْ َتنَحنِي ِمن ذاِت
ضيبٍ َحديٍد وا

 

يف َتْعرِفُنِي، كَما
أُخرى لَْيَسْت ِم
وِتي فََيكونُ هنـ
لنَّزاهةَ والسَّالم فَ

  ١٩٨٩وَّل، 

ى جبهِتكم وبُِحب
 هو واِحٌد وُمَتس

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٨٩وَّل، 

وَّة و ال ُعلال ق 

  ١٩٨٩وَّل، 

 َرأْس

ربوِتستانت؛ أُريد
ا وال ُيمكُنها أَن
َي وَتنَصهَر يف قض

٦٠

ُف ِخرايف َوِخرايف
ي، وِلي ِخراٌف أُ
ي أَيًضا إِىل َصو
شعَّة؛ وَسأْنشُر الن

تشريَن اَألوَّ ١٠

فراِت ُحبِّي على
لثَّالُوث اَألقَدس

  

Σ   

تشريَن اَألوَّ ٢٢

:كرِي داِئًما َهذا
 ي ِمن َجِديد؛

تشريَن اَألوَّ ٢٦

َحِديد وَيعلُوها ر

        

ُألرثُوذُكس َوالرب
زالَت ُصلبةً جًد
ي َعليها ِلَتنحنَِي

عرُف الصَّاِلح، أَ
يف َسبِيلِ ِخراِفي
قوَدها؛ وَسُتْصغي
صبُِح األرُض ُمش

  ة؛

٠

ِسيح، أَُصعُِّد َزف
نَ واِحًدا كََما ا
ْسِمي القُدُّوس؛

٢

 كَنيَسِتي؛ َتذَكَّر
سأُصِلُح كَنِيَسِتي

٦

الثَةَ قضباٍن ِمن ح

                     

ك الرُّومان، َواُأل
نَ احلِديديَّةَ ما ز
يي وبِقوَِّة ُشعلِت

  ؛َض كلّها

أَنا الرَّاعي : "ي
 وأَبذلُ َنفِْسي يف
 ال ُبدَّ ِلي أَنْ أَق

؛ ِعنَدها َسُتص"د
ِضي أَشياَء جديدة

َربَّكم َيسوع املس
حَِّدكم فَُتصبِحون
 واِحًدا َتحَت ا

أَجيُء ُألحيِي) 
س اأََنَر كنِيَسِتي؛ 

ولَِتي أُرُسِمي ثَال

                      

َمثِّلُ الكاثُوِليك ُت
أَنَّ هذه القضبان
جِيَء إِلَيها بَِنارِي
ُأل َمجدي األرض

 
أُكُتبِي
أَبِي،
أَيًضا
واِحد
املاِض

 

  

أََنا، 
ُألوحِّ
أَيًضا

  

  

 

...)
ُيدمَِّر

 

 

فاسو
 

  
  

إِنَّها 
غَري أَ
أَنْ أَج
فَيمُأل



  

ٍن 

منِّـي إالَّ إِذا   
 ال ُيفَرِّق، َبل 

ملرَّة أَراها بِلوٍن

لَِكْن بَِنفَِسي، 
 حيَنها أَكَملَ 
قةً بَِمْجـِدي  
، يا ِمن َجِديد

رَّّب، ين أََنا ال

، ال َتخـايف م
الَّذي أُعِطيكم 

هذه امل". لثَّالثة

ان ِمن َحديد، لَ
فََتبلغونَ كلُّكم 
؛ َسَتكونُ متألِّقَة
 األشباحِ َسَتحيا

Ι 

َسوَف َتحَيا، َألنَّين
 يف ِحضنِها؛

 

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٨٩، وَّل

ًدا ِمن ُحضورِي
ذَِلك، أَلكَْشُف 

 

 ١٩٨٩ي، 

بان احلِديِديَّة ال
 

ليِني َهِذه القضبا
 وأَبَد الدُّهور؛ فَ
 كَنِيَسةً َسماويَّة
أَرضكم، أَرُض 

ΙΧθΥΣ   

  ١٩٨٩نِي، 

ّب؛ أَلكنيَسةُ َس
كَراِسي العاِلَيِة 

٦١

Σ   

وَّتشريَن األ ٣١

، ال َتخاِفي أََبًد
ق؛ فَكِّري يف ذَ

  ...َسٍد واِحد؛

تشريَن الثَّانِي ٢

القضب"ِه األيَّام 
.) ُمَحمَّاةً بِقوَّة

 أَكَتِفي فَقَط بَِتليِ
ا ِحًدا َمِتيًنا داِئًم

َك ِهَبِتي لَكم، 
 قرباٍن واِحٍد وأَ

  

 كُِك، أَِحبِّينِي

تشريَن الثَّاِ ١٣

ُحبٍّ َألجلِ الُْحب
 أَنفَُسُهم على الك

١

َنيَِّتي، ال َتخاِفي
ليَس َمعي، ُيفرِّق
ُيوحُِّدكم يف َجس

سِتمرارٍ يف َهِذِه
 كما لَو كاَنْت 

وَِّة شعلَِتي، لَْن 
صبَِح قَِضيًبا واح
ِمي؛ َسَيكونُ ذَِلك

بِها َحولَ َبيت 
 ؛ملوت

 كَمةُ َسُتَعلُِّمِك؛

أُبارِك

٣

َنيَِّتي؛ َبشِّرِي بِح
َني الَّذيَن َنصَّبوا 

   وُمخلِّصي؟

هو؛ َسالم، َيا ُبَن
َعليَّ؛ َمن لَي دِت

ع؛ إِنَّ كَْشِفي ُي

رينِي الرَّبُّ بِاس
رتقاِلي ساِطع، 

ولَِتي، بَِنارِي َوقو
جَعلُها َتنَصهُِر ِلُتص
فٍة إلراَدِتي َوفَهِم
شيُدكم َسُيرنَّم ِ
لَِّيةً وقاِئمةً من امل
ي َيا ابنِتي، أَلِْحك

الُم َعلَيِك، َيا ُبَن
ُحطُّ كُلَّ الدَّجَّالني

  

  

  

ربِّي و
 

أََنا ه
َتَمرَّد
َيْجَمع

  

 

ُير (
بر

 
فاسو
سأَج
َمعرفَة
وأَناش
ُمَتَجلِّ
َتعالَي

 

 

 

أَلسَّال
َسأَُح

 



  

؛ أُريـُد أَنْ  ي 

 اجلُُدد، ِلكَي 
صِّغار، أَِحبُّوا 
آلن؛ أَحلـقَّ  

 ُحبِّي؛ كوُنوا 

ـة وَيْجعـلَ   

 لَوثنيِّني مثل ا
عُضكم َبعًضا 
بُّ ُيِعـدُّكم   
شعَبُه وُيحرُِّره 
ـذُ أَجيـالٍ    

ركم بَِشـريَعِتي 

َتالِميِذي شعاَر 
هللا؛ َيا أَوالِدي الص
مَنُحكُمِ الرُّوح ا

  ؛
 جِباِهكم َزفَْرةَ 

كم إِىل األلوَهـ

رَّّب، ال َتكُوُنوا
 أَنْ ُتساِعدوا بع

؛ أَلـرَّيحيِّنيِس
َسُيوحُِّد الرَّبُّ ش
 لَها َمثيـلٌ ُمنـ

 

  ١٩٨٩نِي، 

ذَكَِّرَعزَِّيكم َوُأل
 وإِىل الَوحَدة؛

 ١٩٩٠نِي، 

بُّ الَّذي أََريُتكم 
والُد اهللا َويف اهللا
، إِكَتفُوا بِما َيم
دايِة راعٍ واِحد
ًعا، تارِكًا على 

ΙΧθΥΣ 

 

 هدفُه أَنْ يعيَدك

 إِذًا وَسبِّحوا الرَّ
ذيَن يف املسيحِ،

ميعِ املسكم إِىل َج
لَْمجيد؛ َنعم، س
 كما لَْم َيسبِق 

٦٢

تشريَن الثَّاِ ٢٩

الطَّريقَِة، هو ُألع
ّب، إِىل السَّالمِ 

كاُنونَ الثَّانِ ١٠

يكُْن هذا الُْحبُّ
أَو ظريِتي وأَنَّكم

ال َتطلبوا آياٍت،
واِحٌد بِقياَدِة وهد
 أُبارِكُكم َجميع

Σ   

هرة، أُباركُِك؛

  .ِمع

ِلُصورِته اِإلهليَّة؛
  وُمقدًَّسا؛

جِد اِهللا، َتعالَوا 
م أَنُتم َجميَع الَّذ

ن أُمِّ ربِّكداء ِم نِ
ِمه ِلهذا الَيومِ اْ
قومان بَِعجاِئَب

٩

ِلِه، أَْنزلُ بِهِذِه ا
 َجِديٍد إِىل الُْحب

٠

ا وال َتدينوا، ِلَيك
كم َتأتونَ ِمن َحظ
ما أََنا أُِحبُّكم؛ ال
سَيكونُ قَِطيٌع و
ُيِحبُّكم األكثَر،

:  

اسوال، أيَُّتها الزَّ

لقدِّيَسة، أََنا أَسَتِمع

ساَدكم نسخةً ِ
ًدا واِحًدا طاِهًرا 
نْ َتكونَ إِالَّ ِلَمج

؛ كانَ َعلَيكمحِ
هذا َعةَ املِسيح، 

اْسملَّذيَن َتحَت 
رَّمحةُ والَعدلُ يق

ُب، الَّذي ألجِل
يًعا ِمن َوكم َجم

وا بعُضكم َبعًضا
ِطيُعوا َمعرفةَ أنَّك
كم الَبعض كََما
لُ لَكُم إِنَّه قَريًبا 

أََنا َمن ُي هراِتي،
  ًدا؛

:ي، إْسَمِعي أُمِّي

ي رِسالِتي، َيا فا
 

باركُِك َيا أُمِّي الق

ه أَنْ ُيحوِّلَ أَجس
َجسًد: م َجميًعا

حَدةُ ال ُيمكُن أَن
يحكم يف املِسالِف

كذا ُتتمُّونَ شريَع
ًعا أَنُتم َجميع اَّ
كلِّ الشُّرور؛ أَلر

 

أَلسََّبب
أَدعَو

 

 

أَِحبُّو
َيسَتط
َبعُضك
أَقولُ
َيا زه
واِحد

  

  

تعالَي
  

َتقبَِّلي

أُبا
 
َدفُهه

ِمنكم
أَلوح

الاخِتبِ
وهك
َجميع
ِمن ك



٦٣ 
  

الشُّيوعيَّة؛ َستأِتي والَوحَدةُ َسَتطلُُع َعليكم كالفَجرِ، وبِطريقٍَة ُمفاجئٍة ِمثلَ ُسقوِط ... َعِديدة
املعجَزةَ الكربى، أليوَم املُباَرك يف َتـارِِخيكم؛ َسـَتكونُ هـذه    : ِمن اِهللا، وَسُتسمِّيها أَُمُمكم

... الُْمعجِزة كُلّها ِلمجِد اِهللا، ويف هذا الَيومِ َسَتحتِفلُ كلُّ السَّماِء وَتبتهُج ابتـهاًجا عميقًـا  
دي، أَنْ َتكُونوا يف َصالٍة دائَمٍة وأَنْ ُتِحبُّوا َبعُضـكم َبعًضـا؛   ِلذلَك أَتوسَّلُ إِلَيكم، َيا أَوال

  ...إِسَتسِلموا كُلًِّيا ِهللا وهو سَيقوُم بِالَباِقي؛
  

  ١٩٩٠كاُنونَ الثَّانِي،  ١٧
  

  : َتعالَوا، فَرِّحونِي بِتالوِتكم هذه الكِلمات
  

  َتباركَْت،"
  أَيُّها الرَّبُّ، الكُلِّيُّ الرَّمحة،

  ُق كلُّ َعظََمة،بَك تلي
  وكلُّ قُدَرة وكلُّ َبهاء،
  بَك تليُق السِّياَدةُ
  وأَنَت ضابِطُ الكُلِّ
  َوفَوَق الكُلّ،

  وبَك وِمن ِخالِلَك
  َسَتْنزلُ الَوحَدةُ،
  كالَبرقِ،

  ِلُتكرَِّم وُتمجَِّد َجَسَدَك،
  "آمني

ورِي، ُتعِلُن ملكوِتي وُتعلُِّم احلـقَّ  َوأَقولُ لَكم إِنَّكم يف الَوحَدة َستكونونَ ِمثلَ ُسفُنٍ َتحملُ ُن
  بِكلِّ حرِّيٍة دونَ أَنْ ُيعيقَها أََحد؛



  

ينكم مزامحةٌ، 
وُنوا ُمتألِّهني؛ 

  ؛

  وا؟

نَ إىل السَّالم 
م ال َيِلينـون  

سُِّم َجَسدي، 
 َصـواب أَو   

 ظاِلًمـا، أَم  
 املُصـالَحة؛  

َدة وألجـلِ  
أَيُّهـا  : َألسِئلَة

ها األخـوة،  
ار؟ بِاسِتمر يفَّ

لُ لَكـم أَنْ   

ال يكون فيما َبين
غَُب يف أَن َتكو
كلُّكم يف ُروِحي

ي، يف أَن يَتوحَّدوا

ب؟ إنَّهم َيْدعو
سٍ كَالصَّخرِ َوُهم

  ...فََترين

ٌت ضدِّي َوُتقس
سُّهم بِما هـو 

ا كنَت، بارا أَم
َك سـألَ ألآِتي 
  ك؛

ونَ ألجلِ الَوحد
وا على َهِذه اَأل
ي؟ أَخربونِي أَيُّه
 ملاذا َتخَتِلفون يف
كم؟ أَحلقَّ أَقـو

 

َضعوا؛ َيجِب أَال
رغي أََنا إِلَهِيٌّ وأَ
م َتَتشاَركونَ ك

ΙΧθΥΣ 

١٩٩٠ 
َربِّيبونَ بِِصدقٍ، 

نَّ بعَضهم ُمَتَصلِّب
ن، فَقَلُبهم قَاسٍ
 فَقَط انَتِظري فَ

 ١٩٩٠ 

، َستقوُم ِعصابا
ِكلُّ ِحساقاِتهم َي

 َيا ُبَنّي، خاِطئًا
يف هذا العالَم، آ
ُح معي أََنا إِلََهك
نَ اْسِمي وَيعَملو

هِي، َوُتجِيبو َوج
ى َوحَدِة َجَسِدي

إِيَّاها؟ عطيُتكم 
دكم وُممارَسِتك

٦٤

م َجميًعا أَنْ َتخض
أَنْ َينَمِحي؛ ألنِّي

ما أَنَّكم، بِميُعكم

Σ   

٠آذار،  ٣

فََهل َيرغَبو. وحَدة

ِك وأُرِِك كم أنَّ
حَدةً ِممَّا َيقُولُو
،َجميًعا بِشعلَِتي

آذار،  ١٠

غمِ ِمن ذَبِيَحِتي،
 َوِعنَدما يف ِشقا

  
هذه، آِتي إِلَيَك،
يقٍة أَو بِأخرى يف
حِتَك َمعه َتَتصالَح
ميعِ َمن َيحملون
لٍ وَتنظروا إِىل 
م ِلُتحاِفظوا على
يَّاه، أَهلَبةُ الَِّتي أَع
 ثانَيةً يف ُمعَتقَِد

تَوحَّدوا، َعلَيكم
لى كلٍّ ِمنكم أَ
نْ َتخضعوا َجمي

  م؛

رِي اآلن َنحَو الَو

ُبنيَِّتي، أَلَم أُخبِْر
َيعنونَ كَِلمةً واح

سأَحنِيهم جِكن، 

كَيف، على الرَّغ
تعاليم اجلديَدة، 

 ...سَّ األخوَّة؛
يف أيَّامِ الصَّوم ه
 أَم ُمَتقاذَفًا بِطري
ك، ألنَّه بُِمصالَح
نِداًء خاصا ِلجم
 َتأُتوا إِيلَّ كَطفل
كلَّ ما بِوسِعكم
ي اسَتوَدعُتكم إَِّ
الصٍ أَنْ تتَِّحدوا

لَتت: إِْسَمعونِي) 
اعِتداد، لَِكْن عل
حبَّاِئي، َعلَيكم أَن
الرَّبَّ، أُباركُكم

ربِّي، تتَّجُِه أَفكار

 اخلصوص، َيا ُب
حَدة لَكنَّهم ال َ

رََّحى، َولَكجرِ ال

 الَبدء َتَوقَّعُت كَ
عةً الكثَري ِمن التَّع
أ، َسيفقدونَ حس

أَليوَم أيًضا، يف) 
وًضا ِمَن الَبَشر، 
ْب وصاِلح أَخاك

واآلن أُوجِّه نِ) 
الم؛ أَسأَلُكم أَنْ
وة، هل فََعلُتم ك
هو السَّالم الَّذي
ُتحاوِلونَ بِإخال

...)
وال 
َيا أَح
أََنا، ا

  

  

 

َرِّ... 
 

بِهذا
والَوح
كََحج

  

 

ُمنذُ 
ُمبِدع
خطأ
...)
مرفو
إِذَهب
...)
السَّال
األخو
أَيَن ه
َهل ُت



٦٥ 
  

حيٍَّة، بثَورِة ُحبٍّ؛ انَسوا األحقاَد ِلبعِضكم الَبعض وتعـالَوا إِلَـّي   روذهَنكم بِثورٍة  ُتجدِّدوا
إِنِّي على أَبوابِكم َنفْسـها وأَقـَرع؛ ال   ! وِمكمُمجدَّدين، تعالَوا إِلَّي أَنقياَء؛ إِسَتيِقظوا ِمن َن

َتكوُنوا ِمثلَ امللح الَّذي فَقََد طْعَمه، َبل كوُنوا ِمثلَ َشَجَرٍة ُتْخِلُف أَغصاًنا َجميلـةً وَتحمـلُ   
  ِثماَر القداَسة، َتمِّموا َشرِيَعِتي باتِّحاِدكم ومساعدِة َبعضكم الَبعض؛

  :آلب وأُصلِّي لهكَاَألمس، أَرفَع َعيَنيَّ حنو ا
  

  ،دُّوسِِت القَُبا أََي"
  ِلي مبَتهَهَوإحفَظْ أُولَئَك الَّذيَن 

  صاِدِقَني الِمسَك
 ٦٠؛دواِح حُنا َنَمِليكونوا واحًدا كَ

  ٦١؛فَليكونوا بِأَمجعهم واحًدا
  ار،الَب ،يا أََبِت"

  ذكّْرهم بِطاعِتي،
  بِإخالصي ِعي،واُضبَِت

 ي الَعظيم،ُحبِّبِو
 دا ِلنزاعي،عوا َحَضنْ َييعوا أَِطسَتي َيكَِل

 زاع الَّذي ُيسبُِّبهذا النِّ
 فَك الكَِثري ِمَن الَدمِ يف جَسِدي،َس

  خطاِئهمأَبِ َنهم َيعَترفْإِجَعلْ
  تَّىَحويتصالَْحَن 

                                                           
 .١١: ١٧يو ٦٠
 .٢١: ١٧يو ٦١



  

ضع، طـوَبى  

يف قلـوبِكم    

 أَنْ َتكُوُنـوا  
ِء وهكذا َتتمُّ 

 

الَّذي يتَّض لّرجل

كم وَسـالمي 

ألْرض ِلُيعلَِّمكُم 
سَخةً َعنِ السَّماِء

 

  َتناولونِي
  لِ َجَسدي،كْ
  حقاق؛سِت
  عاةَالرُّ ع
  نيوا َمرنِكوُن

  عض،ضهم الَب
 واِضعني،

  موا
  نِ الصَّومِ هذا

  ؛احلقيقيَّة ةَكَم
"  

ُسُبِلي، طوَبى لل

 على جبـاِهك

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٠  

ن إِلَى أَقاصي األ
َحوَّلُ األرُض َنس

  
٦٦

ِلَيَت تواأَ ىَتَم
كربِ َدمي وأَبَش
ن اسَع ونَأُتَي
أْدعا أَبِت، َي
كنْ َيْمهم أَلِّوَع

عضجتاه َب وطيِّعَني
وُمَتوَمنِسيِّني 

فلَيفَهم
كفريي يف َزَمنَِت

سوا يفَّ احلكلَْيلَتِم
آمني

وَبى ِلَمن يتبُع س
  سَّماوات؛

ركًا نفحة ُحبِّي
   دائًما َمَعكم؛

Σ   

نِيسان، ٢٢

َس قَْد أُْرِسلَ اآلن
ٍت إلَهيَّةً؛ َسَتَتَح

 ها َسَتتمُّ؛

!َيا َرّب

بِش

و

َت
ولْ

 يصِغي إِلَيَّ، طو
لَُهم ملكوت الس
م وعيالَكم، تار
 أبًدا أَنَّ الُْحبَّ 

ح نْعَميت القدُّوَس
ِمْن َجديٍد كاِئنات
يت َعلَّمُتكم إِّياها

ى للرَُّجلِ الَّذي
اِء الرُّوح، فإِنَّ لَ
ربَّكم، أُباركُكم
غرية، وال َتنَسوا 

  ُنوا واِحًدا؛

أُكرُِّر، أَنَّ روَح
سِّني َوِلَيبَعثَكُم ِم
يتئَيت؛ واَلصَّالةُ الَّ

  

طوَبى
ِلفقرا
أََنا، 
الصَّغ

كوُن 

  

  

إنِّي أُ
قدِّيسِّ
َمشيئَ

 



  

رضِ كَما هو 
نَ مجـيُعكم  
جدُُّد لَْن َيـتمَّ  

َسـَيتغلَُّب   ْن

  ء

لَكويت على األر
، قريًبا َسَتكونو
ِحبَّائي، هذا التَّجد
ُم َمَخاِضه، لَِكن

 

   وبُِسْرَعٍة
  ضَّالل،

  ِحًدا، َوُموحَّدين
  داَسٍة

  يف السَّماء،
 َتعيُش يف السَّماء

  يف ُحبَِّك
  شاَرَك مثلَها،

  َوْحَدة،
  اًسا للسَّماء،

  وُتَك
  شياَء َجديَدة،

  لقدُّوس 
  رة الثانَية

  َدَنادِّ
  َجِديد
  ميًعا
  !إلهيَّة

  

يت فيها َيكونُ َملَ
هذه السَّماوات،
ي؛ لَِكْن، َيا أَِح
تََّجدُِّد أَْيًضا آالم

 ا َواِحًدا؛

ΙΧθΥΣ 

٦٧

َحوِّلَْنا إِذًا َجميًعا 
َعْن طَريقِ الضَّ
ا بِأَنْ َنكونَ واِحد
َوَنِعيَش بِقَدا
ِمثلَ َمالِئكَِتَك يف 
ميعِ النُّفوسِ الَّيت َت

ُمْنقَِسَمٍة يف غََري
ن لََنا أَيًضا بِأَنْ َنَتش
يف ُحبَِّك يف الَو
صبَِح األرُض انِعكا
ِليأِت َملَكوُت
جدِِّد األرَض بِأَْشي
ِلَيُعْد روُحَك الق
يف هذه العنَصَرة
بُِسرعة ِلُيَجدِّ
بِروحِ ُحبٍّ َج
َولُيَحوِّلَنا َجم
إىل كاِئناٍت إلَ
!َماراناتا

 َسَتأيت األيَّاُم الَّيت
حَت هقَِسمَني َت

هذا هو َوعدي: 
َسَيكونُ ِلَهذا التَّ

جَِباِهكُم؛ كُوُنو

Σ   

ح

ُمنَّ لَنا

م
ِمثلَ َجم

ُمنَّ َ

ِلُتصب

َوُيج

 أَقولُ لِك إِنَّها 
وا طَويالً َبْعد ُمْنق
:قيُم فيَما َبيَنكُم

لِ كلِّ وِالَدة، س
...َهِذه اآلالم؛

َحةَ ُحبِّي على ج

الُم َمَعِك؛ أَحلَقَّ 
سَّماء؛ لَْن َتلَْبثُو
ًدا، َوالُْحبُّ َسُيق
ن َشَداِئَد؛ كِمثْل
ُح بُِسرَعٍة على ه
كُكُم، َتارِكًا َنفح

  

أَلسَّال
يف الس
واِحد
بُِدون
الفََرح
أُبارِك

  



  

َواِحـَدةً  ونُ
وال، َسـأُقيُم   
كُم َجِميًعـا  
نَ َجمـيُعكُم  

عد َسـُيفَاُض  
، َسالًما ٦٢"م

َألقَْدس، َألنَّين 
يلَة، َسـَتأْيت  
، ِلُيطَهَِّر َهذَا 

إِلَى َشْعبٍ  م
وس؛ َتذَكَُّروا 

كَنيَسِتي َسـَتكُو
ثُ قَريًبا؛ فَاُسـو
فَإِّني سأُِعيُد إِلَْيك
َجاِء، فََتَتَجاَوُبونَ

َمرَّةً َبْعد"لَُهم أنَّه 
البِرُّ ُيْؤِتي السَّال
يُشونَ يف قَلْيب األ

ُرومٍ َجميَوإِلَى كُ
َر يف كُلِّ َمكَان
فََرُتكُم َسأَُحوِّلُُهم
سَني كََما أََنا قُدُّو

 

 ،١٩٩٠ 

ُتقَاسي اآلن؛ فَك
ُألُموُر َسَتْحُدثُ
لالََّمْحُدوَدْين، فَ
فُْتوًحا َعلَى الرَّج

  َوأَطَْهاًرا؛

 ،١٩٩٠  

َتَنبَّأْ ِلُألَممِ؛ قُلْ لَ
ةً؛ َوارًضا َخصَب

َنَعم، َسَيعيش" المٍ،
لَبرِّيَّةُ إِلَى جنٍَّة َو
ريٍت ُيْضرُِم النَّاَر
ٍد ُمقَدَّس؛ َوكَفَ
َسأَُصيُِّركُم ِقدِّْيس

ΙΧθΥΣ 

٦٨

حَزيران، ١٩

لِّ الشَداِئِد الَِّتي ُت
َدةً؛ َوكُلُّ َهِذِه ا
ُحبِّي َوَرْحَميت ا
 َهذا َمْدَخالً َمفْ
َدَما كُْنُتم ُشبَّاًنا 

حَزيران، ٢٧

 :)ةَن

؛ ُخذْ كَِلَميت َوَت
رِّيَُّتكُم ُتْصبُِح أَر
يب يف َموِطنِ َسال
نْ َتَتَحوَّلَ هذه ا
ِلم، كََسْيلِ ِكْبر
 يف َشْعبٍ َواِحد
لي أََنا إِلَهِكُم؛ س

  (...)ِضها؛

Σ   

  

ى الرُّغْمِ ِمْن كُلِّ
َتكَلَُّم لَُغةً َواِحَد
َن املَوِت بَِداِفعِ ح
ن َواِدي املَوِت
لُونَ َسابِقًا؛ ِعْنَد

َنَهالكَ ِدِة أََحاَرَيز

 : أُكُْتبِي

كََعِطيٍَّة ِمْن ُحبِّي؛
الَعالء؛ ِحيَنِئٍذ َبر

َسَيعيُش َشْعيب"؛ 
؛ لَِكن قَْبلَ أَنْ"ني

 َهذَا الَعالَمِ املُظِْل
ًما، ُمَوحًِّدا إِيَّاُه

ى َحَماسٍ َألْجلي
ُؤَها َعلَى أَْنقَاِض

                        
١.  

يَسةُ َسَتْحَيا َعلى
دََّسةً َوَشْعيب َسَيَت
دًَّدا كَنيَسِتي ِمَن

كُم َوأَْجَعلُ ِمنَم
 كََما كُْنُتم َتفَْعلُ

زِ ِةَباَسَنِحقًا، بُِم

ي هذا ِلَخادمي، 
  مي أُعِطيَك؛

 َهِذِه الضََّماَنةَ كَ
حي َعلَيكم ِمَن ا
ْعرِفُْه الَعالَُم َبْعد؛
ْحفَظُُهم َساِلمني

َوَتهِبُّ يف " َحيت
ْصَر َوُيَجدَِّدُه َتَمام
سٍ َوُخُمولُُهم إِلَى
مديَنيت َسُيَعاُد بَِنا

   ُمَباَركًا

                         
٦–١٥: ٣٢شْعَيا 

  

 

أَلكَني
َوُمقَد
ُمَجدَّ
كُُرو
َمعي
 

 

الح (
 

قُوِلي
َسالم
ُخذْ 
ُروح
لَْم َيْع

َسأَح"
َنفَْح"

الَعْص
ُمقَدَّس
أَنَّ َمد
كُْن 

  

       
أش  ٦٢



  

ين، كُوُنـوا   
ميًعا َتارِكًـا  

عد هذا الَو م؛

اِتها القَديَِمة؛ 
  طاع؛

رافًا أُْخـَرى  
ـاك قَطيـٌع   

:  

كُوُنوا ُمَوحَّـدي
بارِكُكُم َجمم؛ أُ

 

ْيَعِتي ِفي قَلْبِكُم

َسيت َعلَى أَساسا
َسبُِّحوين بال اْنقط

إِنَّ ِلي ِخر:  َهذا
َحتَّى َيكُون ُهنـ
بِ َهِذِه الصَّالة

  ُعوا

 

 
١٩٩٠  

 َرِتِه اَألْصِليَّة؛
كُم ِلَبْعضٍ، َبلْ ك
طلُب ذَِلَك ِمْنكم
 كم كَأَِخصَّائي؛

ΙΧθΥΣ 

١٩٩٠  

ْحفُُر َعِمْيقًا َشرِ
  ؛ةيَّصِل اَأل

َوأُعيد بِناَء كَنيس
ُتسَسُتَهلِّلُون يل و

الُ، أَقُولُ لَكُم 
كنيَسيت املَُجدََّدِة 

نْ ُيَصلُّوا إِلَى اآلب

  ليُّ الَرْحَمِة،
اوِلُونَ أَنْ َيْسَمُع

  نَ أبًدا،
  ملّرةَ صوَتَك

٦٩

  
َتمُّوز،  ٦

ِحَجابَِناُؤُه َعلَى 
ُروا حقًْدا َبْعضكُ
 َيُسوُع، َمْن َيطل
فَْحة الَّيت َتِسُمكُم

Σ   

 ،وزمَُّت ٨

ألنِّي َسأَح" َربُّنا؟
ها ِتجاَر على ِح

و ٦٣اَب ماِضيَّ،
َوِمْن أَفْواِهكُم س
ماَمكُم؛ وال أَز
لَّها أَْيًضا إِلَى كَن
َممِ َوَعلُِّموُهم أَنْ

أَيَُّها اآلُب الكُلِّي
ل الَّذيَن َعَبثًا ُيَحا
وال َيفَهمو
َيْسَمعوا هذه امل

  

َمْسكين َسُيَعاُد بِ
صَِّغار، ال َتْضمُر
ِحًدا؛ َهذَا أََنا، 
اِهكم؛ َهذه الَنفْ

أَْيَن ر: "ٌد َيقُول
يم ِلَشوَرأُ ُسسَِّؤ

َسكُم َجميًعا ِثيا
واِهرِها اُألولَى 
العالَم َوأَمشي أَ
م، َسأَقُوُدها كُلَّ
 إِذَْهُبوا إِلَى اُألَم

إِْجَعلِ

                        

لَكُم إِنَّ م  أَقُولُ
َيا أَوالدي الص) 

حدين، كُوُنوا َوا
ة ُحبِّي َعلَى جَِبا

َوال َيُعوُد أََحد) 
َؤأَُس ي؛ماِمش أَ

بَِعْزِمي أَنْ أُلْبِس) 
يُِّن َعُروَسيت بَِجو
ِحبَّائي، أَنا ُنوُر ا
ْت ِمْن َحظَريِتكُم

راعٍ واِحٌد؛ ٌد و

                         
  .لكنيسة األولَى

  

أَحلَقَّ
...)
ُمَوحَّد
َنفَْحة

  

  

  

...)
ونقَُم

...)
َسأُزيِّ
يا أَح
لَْيَست
واِحد

  

       
ال  ٦٣



  

أُِحبُّكُم : لَكُم

  

 إْسِمَي وأَقُولُ لَ

 

  موا
  ُس القدِّيسني؛

  ُيونَ
  لُونَ أَنْ َيَروا،

  ونَ أبًدا،
  رَّة بُِعيونِهم
  َس َوَمْجَدَك،
  َعلَى قَلْبِهِم
  َح قَلُْبُهم
  مانَتَك،

 لَّ هذه األمورِ،
   البارُّ،
  ُع اُألَممِ
  ْشفَى

  َك احلَبيبِ
  سيحِ؛

  ؛

  ... ِللْعالَم؛
؛ َيُسوُع املَسيُح

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٠  
٧٠

وَيفَهم
أنَت، قُدُّوس نََّك

إِفَْتْح ُعُي
لَّذيَن َعَبثًا ُيَحاوِلُ
وال ُيْدرِكو
ِلَيَروا هذه املرَّ
َوْجَهَك اَألقَْدس
َضْع إِْصَبَعَك ع
َحتَّى َيْنفَِتَح
فََيفَهموا أَم
صلِّي ألسألََك كل
أيُّها اآلُب
حتَّى َجِميع
َترَتدَّ َوَتش
بِجِراحاِت اْبنِك
َيُسوَع املَس
آمني

اخلَالَص ِ: لُُبون
ي َعلَى َجْبَهِتكُم؛

Σ   
 

َتمُّوز،  ١٩

أَّ

الَّ

أُص

َهِذِه الصَّالة َتطْلُ
رِكًا َنفَحةَ ُحبِّي

  ا؛

موا، إِذًا، أَنَّكُم بِه
كُكُم َجميًعا، تا
د، كُوُنوا واِحًدا

  

إفَْهُمو
أُبارِك
لَألَبد



٧١ 
  

  

َيْبلُغَ ِملَء  وأحثَّ ُعقُولَكُم، ِلَيَتَمكََّن إِدراكُكُم أَنْ أَنا َمَعكُم ُألَوثَِّق روابطَ املََحبَِّة َبْيَنكُم َجميًعا
 ٦٤ُنموِّه، إِلَى أَنْ َتْعرِفُوا َحقًّا أَْسراري املَكُْنوَنةَ ِفيها َجميُع كُُنوزِ اِحلكَْمِة واملَْعرِفَة؛

  

  ١٩٩٠أَيلول،  ١٢
  

فََمجِيِئي قَرِيٌب َوَوعِدي على وَشِك أَنْ ُيَحقَّق واْنِتظاُركُم َسُيقَصَُّر بِفَضلِ َصلَواِت أُمِّـي،   -
ِة إىل َجميعِ ِقدِّيِسيَّ؛ َوحيَنها، َيا أَحبَّائي، َوأَنُتم يف هذا األنِتظار، َتَصالَُحوا َوعيُشـوا  املُنضمَّ

  بِقَداَسٍة ِلكَي أَجَِدكُم بَِسالم؛
  

  ١٩٩٠تشريَن اَألوَّل،  ١٧
 

  فَكَْم ِمَن الَوقِْت َبْعُد َسَيْبقَى املَِسيِحيُّونَ ُمْنقَِسمَني؟
  َنا،َتَعالَ، َوقَوِّْم قُلُوَب

  أَِعْد لََنا َبَراَءَتَنا،
  َتَعالَ َوأَْبزِغِ الفَْجَر يف الظُّلَْمِة؛

  أَْشكُُرَك، َربِّي،
  َألنَّـَك أَْعطَْيَتين فُْرَصةً

  ُألْصفََع وأُذَلَّ،
   وأَْعطَْيَتنِي الشََّجـاَعةَ

  َألِقَف ِمْن َجديٍد يف الصَِّف َمَع اآلَخريَن،
  الَّيت لَِحقَْت بِي،على الرُّغْمِ ِمَن اإلَهاَنِة 

  َألعودَ إِلَيِه ِمن َجديد
  َوأُقَبِّلَ الصَّليَب الَّذي كَانَ ُيْمِسكُُه
  .والَيَد الَّيت كَاَنْت ُمْنذُ لَْحظٍَة قَْد َصفََعْتين

  

                                                           
  .٣-٢: ٢ .قول  ٦٤



  

ا اْبـَنيت، ال  ي
 اآلن، أََنـا،  
َن اِإلْخـَوِة؛   
ْمكُثُ بَِصالَبٍة 

َوَسَيكُونُ ... 
ُؤِك فَارِغًا، ال 

َما َزالَ ُهَناَك  
ى َخافُوا ِممَّْن 

ُعوا ُهم أَْيًضا 

.  

َعزَِّي َمْن كَاَنْت 

لسَّْيَف َعلَْيِك، ي
قَريًبا جِدا ٦٥ٍة،

َعْهُد َسالمٍ َبـْين
لٍَة بالثَِّمارِ، َسَتْم
. َمْجٍد َوَعظََمٍة 

ال َيكُْن َرَجاُؤ ٦

 ...ِة َوِللَتَجدُّد 
َس؛ َبلْ باَألْحَرى

يت، َحتَّى َيْسَتطيع

.. 

.َضاَء ِفضَِّيٍة وُمَتألِلئَة

ُيعجَِراًحا ُيَحاوِل أَنْ 

 

َحتَّى َولَو اْسَتلَّ ال
 بِأُْعُجوَبٍة َعظيَمة
ذُ اآلنَ َسُيقْطَُع ع

وكََزْيُتوَنٍة ُمثْقَلَ. 
 أَْزَهاُرَها ِثَماَر 

٦َيا اْبَنيت؟... ةُ 

َك أََملٌ ِللُْمَصالََحة
ُر أَنْ َيقُْتلَ النَّفْس

٦  
 بُِحبِّي وَرْحَميت

..ْنَتِظري فََتَري 

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩٠وَّل، 

في ِثَيابٍ َباِهَرٍة، َبْيض

  .ْشِفي ُجُروِحي
نَّ َمْن كَانَ اَألكْثََر ج

٧٢

فََح... ِة بِأَلَمي 
يًبا، َسأَغُْمُركُم 
ابِها املَجيِد؛ ُمْنذُ

...حلَظُْر َسُيْرفَع 
 َجميلَةً، َسُتثِْمُر

أََنا القياَمةُ... ٌد 
 ٦٧لُ قَريًبا؛

 َما َزالَ ُهَنـاَك
جلََسَد وال َيقِْدُر
٦٩"َس يف َجَهنََّم؛

َرُهم بَِحَناين،ذَكِّ

كَنيَسةُ َسَتْحَيا، إِْن

Σ   

تشريَن اَألوَّ ٢٠

  
ِدًيا كََعُروسٍ، ِفي ُمرَت

  .ِن بالشَّفَقَِة
كََبلَْسمِ ُمالطَفَاٍت َيش

َوكَانَ َيْبُدو ِلي أَنَّ 

ال َشْيَء باملُقَاَرَنِة
لُْمَصالََحِة؛ فَقَري
سي بِكََمالِ َشَبا
َتِفُع كَنيَسيت؛ أَحل
 ُتْعطي أَغَْصاًنا 
ِحٌد وَراعٍ واِحٌد
َوالُ اللَّْيلِ َسَتُزو
 ابَنِتي، فاُسوال، 
فُوا ِممَّْن َيقُْتلُ اجل
عا اجلََسَد والنَّفْس
 َبْيَن اإلْخَوِة وأُذَ

  ...يب؛
َسةُ َسَتْحَيا، أَلكَ

٠

                        
َيا داِخِليٍَّة، َشْخًصا 
ْحوِي، َوَعْيَناُه َمِلْيئََتان

وكَاَنْت كَِلَماُتُه كَ 
. ُمَجدًَّدا أَنْ ُيَعزِّينِي

  

وال، إِنَّ ألََمِك ال
ي؛ ُهَناَك أََملٌ ِلل
بُّ، َسأَُزيُِّن َعُروس

َمِة الصُّْبحِ َسَتْرَتْج
وكَكَْرَمٍة... ي 

قَطيٌع واحَك فَقَط 
َي للَخوِف؛ فأَْهو

ال َتْيأَسي، َيا ) 
ال َتَخافُ" ٦٨... 

طيُع أَنْ ُيَدمِّر َمًعا
يت ُألقيَم السَّالَم 
رِِهم أَنْ َيقَْتُدوا يب

َتَعالَي، فالكَنيس) 

 ُسوُع؟

                         
ْجأَةً َرأَْيُت، ِفي ُرْؤَ
َداَر َيُسوُع َنظََرُه َنح

ْينِي،كانَ َيُسوُع ُيَعزِّ
وُع ُيَحاوِلُ كَانَ َيُس

 .اَألقَلُّ ُخطُوَرةً ُحها
 .٢٨: ١٠.ىت

فَاسو
َتْيأَسي
الرَّبُّ
كََنْج
أََمامي
ُهَناَك
داِعَي
...)
أََملٌ 
َيْسَتط
َسآيت
بَِدورِ
...)
  

  

  

َيس
 

       
فَج  ٦٥
أَد  ٦٦
ك  ٦٧
كَ  ٦٨

جَِراُح
مىت ٦٩



٧٣ 
  

َنِتي، بَِتكْفَرياِتِك َوبَِصلََواِتِك احلَارَِّة الَّيت ُتقَدِّميَنها يل بُِحبٍّ ُيْمِكُنِك أَنْ ُتوِقفي َنَعم، َيا اْب(...) 
كََوارِثَ َعلَى َوَشِك احلُُدوِث؛ ُيمِكُنِك أَنْ ُتَبدِّيل كَوارِثَ طَبيِعيَّةً؛ ُيْمِكُنـِك أَنْ ُتْخِمـدي   

 ِلني، بَِصلواِتِك ُيْمِكُن أَنْ َيِلني؛ ُيْمِكُنِك أَنْ ُتَزيِّين كَنيَسيت؛اْنِفَجاَر غََضبِ أَيب؛ ُيْمِكُن هللا أَنْ َي
؛ ُيْمِكُنـِك أَنْ  ُيْمِكُنِك أَنْ َتْجَمعي َشْعبِي حتَت اْسِمي ِلَيْحَتِفلُوا بالقُدَّاسِ َحولَ َمذَْبحٍ َواِحٍد

لَى اثَْنْين، ثُمَّ إِلَى َشظَايا؛ َهِذِه الوِْحَدةُ  ُتْصِلحي َعَصا َراعيهم، َهِذِه الَعَصا الَّيت كََسُروَها أَوَّالً إِ
 ُمْمِكٌن؛ ِلذَِلَك َصلِّي َوكَفِّري َعْن إِْخَوِتِك؛ فَكُلُّ َشْيٍءَتظَْهُر للَبَشرِ ُمْسَتحيلَةً، أَمَّا بالنِّْسَبِة إيلَّ 

َتِدَي الَشرَّ بِالُْحبِّ، ِلَتفَْتـِدَي الَشـرَّ   أَْحَتاُج إِلَى ُنفُوسٍ ذََباِئَح؛ أَْحَتاُج إِلَى ُنفُوسٍ َسِخيٍَّة ِلَتفْ
بَِتْضِحَيِة الذَّاِت؛ ِلذَِلَك قَدُِّموا يل إَِراَدَتكُم فَأَْجَعلَ ِمْنكُم أََدواِت َسالمي َوُحبِّي؛ فَأَْجَعلَ ِمْنكُم 

  أََدَوايت ِللُمَصالََحة َوالَوْحدة؛
  

  َربِّي،
  .ُجُحوُدنا اخلَاصُّ ُيَؤنُِّبَنا

  َعنَّا َوَساِعْدنا فَاْصفَْح
  .ِلُنَعوَِّض
  ُحبِّأَِعْدنا إِلَى 

  أَيَّامِ ُعْرِسَنا، إِلَى اَأليَّامِ اُألولَى،
  َوذَكِّْرنا بِالَعاِطفَِة

  .الَّيت كُنَّا َنكُنَُّها لََك قدًميا
  ال َتْسَمْح أََبًدا

  .َأليِّ َشرٍّ أَنْ َيْسَتوِلَي َعلَْيَنا
 

كُونِي أَميَنةً َوَهذَا اِإلْنَعاُم اخلَاصُّ ِك فَأَُرمَِّم َبْيِتي الَّذي ُهَو أَْيًضا َبْيُتِك؛ َنَعْم، قَدِّمي ِلي َصلََواِت
؛ كََما يف التََّجلِّي، َسأَُجلِّي كَنيَسِتي ِلَتْسَتعيَد كُلَّ إِْشَراقِ َمْجـِد َشـَبابَِها، أَيَّـاَم    َسُيْمَنُح لَِك

 ْعَمالِ َألْجلِ اْسِمي القُدُّوسِ، َسأَُوحُِّدكُم ُألظْهَِر قُْدَرِتي؛ُعْرِسَها؛ َسأَقُوُم بِكُلِّ َهِذِه اَأل
فَُمْرَسِليَّ َسُيناُدونَ َعاِلًيا يف الشََّوارِعِ، ويف السَّاَحاِت العَّاَمِة، َسُيْرَسلُونَ ِمْن ِقَبلي لََيْدُعوا (...) 

ولَِئَك الَّذيَن لَْم ُيكَلِّْمُهم أََحٌد َعنِّي َسـَيَروَنين،  اجلُثَثَ الَّيت ُيَصاِدفُوَنَها يف كُلِّ زاوَِيِة َشارِعٍ، وأُ
وأُولَِئَك الَّذيَن لَْم َيْسَمُعوا َشْيئًا َعنِّي َسَيْسَمُعونَ َوَيفَْهُمونَ؛ َوَسَيجُِدين أُولَِئـَك الَّـذيَن لَـم    



٧٤ 
  

كِْشُف َنفْسي ِللَّذيَن لَـْم  َيلَْتِمُسوين، وكَما كََشفُْت لَِك َوجهي املُقَدََّس، يا اْبَنيت، َهكَذَا َسأَ
أَقُولُ لَكُْم َهـذَا  ! َوكَذَِلَك قَلْبِي، املُقَدََّم لَكُم َعلَى كَفِّي! َيْسَتشُريوين؛ إِنَّكُم لََتْرفُُضونَ ُروحي

  :اآلنَ، قَْبلَ أَنْ َيْحُدثَ، َحتَّى إِذَا َحَدثَ ُتْؤِمُنونَ بِأَنَّين أََنا ُهَو َمْن ُهَو
َتْعَتبُِروَنُه ُمْحَتقًَرا َوغَبِيا، ُرذَالَةَ ُمْجَتَمِعكُم وَسُيَعاد  وُيْعطَى إِلَى َشْعبٍ َسُيْنَزُع ِمْنكُمإِنَّ َملَكُويت 

 ِتـي بَِناُء َبْييت َوَسَيْرفَُعُه الَّذيَن َتْدُعوَنُهم ُبَسطاَء الَعقْلِ؛ ُهُم الَّذيَن، بُِحبِّهِم، َسُيَرمُِّمونَ َدَماَر َبْي
 قَلَْعةُ املَُتكَبِّريَن َسَتْسقُطُ قَريًبا ...َسَيعَتنِي بِهم وُيَعزِّيهم  وُروِحي القُدُّوُس ُهَو اِئبِ،وكُلَّ اخلََر

  ...أَلَْعْدلُ َسَيَتَغلَُّب؛... كَوَمةً ِمْن ُتَرابٍ 
  أََنا ُهو

 
  

  ١٩٩٠تشريَن الثَّانِي،  ١٥
  

كَالِمي فَألنَّ َتْعليَمهم لَيَس َمبنِيا َعلَى احلقِّ، الَّذي هو  َيا ابَنِتي، إِذا لَْم َيْستِطعِ الَعالَُم أَنْ َيفَهَم
الُْحبُّ؛ لَقَْد أَْبعدُتِك ِمن ِمْصَر إلَى شعبٍ لَيَس َشْعَبِك، ُألوحَِّد كَنيَسيت، لَِكْن ال أََحَد َيعرُِف 

داَيةَ خطَّيت؛ لَْم ُيـدرِكوا َبعـُد   َبعُد َتماًما الطَّريَق إلَى الَوحَدة وال أََحَد َبعُد قْد أَْدَرَك َحتَّى بِ
الطُُّرَق الَّيت أُِعدُّها ِلَيسِلكوا فيها؛ والالهوتّيون والفالِسفَةُ لَم َيْعثُروا َبعُد على اِملفْتـاحِ إلَـى   
الَوْحدِة الذي َتحتفظُ بِه اِحلكَمة؛ إنِّي أََتكلَُّم لَِكنَّهم ال َيفْهمونَ ما أَقولُ؛ وحَدهم أَِخصَّائي 

  ...مونَ ما أَقولُ، إِنِّي أَْعرِفُهم وُهم َيْعرفوَنين؛َيفَه
  ١٩٩٠كانونَ اَألوَّل،  ٤

  

ِلذَِلَك ال َتْحبِسي ُدموَعِك، ألنَّه َبيَنما أْنِت َتذُْرفينها يف هذا املَنفَى بَِسَببِ اجلُْدراِن الَّيت َبناها 
م، أََنا، أَيًضـا، أَذرُِف ُدُمـوَع دمٍ   َشعيب يف كلِّ االتِّجاهاِت يف َبييت، ُمنقَِسمَني على أَْنفُِسه

ألْمزَِجها بُِدموِعِك، َحّتى إِذَا َرأى اآلُب ُدموَعِك َمْمزوَجةً بُِدُموعي، لَْن َيْرفَُض الِتماسـاِتِك  
  ...ِلَرفْعِ اللَّْعَنِة، ألنَّها لَْن َتكونَ َبْعُد ُدُموَعِك َبلْ ُدُموعي،

  

  ١٩٩٠كانونَ اَألوَّل،  ١٩



٧٥ 
  

  

 -إِنَّ راعَيكُم َسَيعيُش قريًبا بيَنكم وَسَيرعى قَِطيَعه يف َحدائقِ مدينِتِه؛ كـالَّ : ولُ لَكُمأَليوَم أَق
كالَّ، لَْسُتم َبعُد قطيًعا واِحًدا، لَِكْن سأَنطَِلُق يف طَلَبِكم ألِعيـَدكم واحـًدا فَواِحـًدا مـن     

ِمن َبِعيٍد راِعَيكم عاِئًدا ِمَن الصَّْحراء، الصَّْحراِء؛ ِلذِلك، َيا قَِطيِعي الصَّغَري، ِعنَدما ُتشاِهدونَ 
إِْعلَموا أَنَّه َسَيكونُ َمعي باِقي ِخرايف، وأَنَّ كلَّ ما فعلُته لِك، يا ابَنيت، سأفعلُه أَيًضا إلخوِتِك؛ 
سأُخلُِّصكم؛ سأُوحُِّدكم مَع إِخوِتكم اآلخَريَن واحلكمةُ َسَتكونُ َرِفيقَكُم القدُّوَس ِلُتـثَقِّفَكم  

  ...ال انِقطاع؛بِ
  –أَلُْحبُّ َسَيعوُد كَُحبٍّ  -

  

، َتعبدوَننِي َحولَ سَتكونونَ واِحًداَألنَّكم َوَمِشيئِتي َسَتكونُ على اَألرضِ كَما هي يف السَّماِء 
سأُحقُِّق َصالِتَي الكهنوتيَّـةَ علـى    ؛َبيِت قُرباٍن واِحٍد بِالُْحبِّ يف قلبِكُم وبنارٍ ُمشَتِعلٍَة فيكم

كَما يف السَّماِء؛ َسَتَتأصَّلُ نفوُسكُم ِفيَّ، يف الُْحبِّ، يف الَوْحدِة َوَتمتِلئُ بِملِء روحي  األرضِ
َنعم، يا أَحبَّائي، لَيَس فَقَط َسأُْعطيكُم ُخبَزكُم الَيوِميَّ، َبلْ أيًضا كْنًزا ُمخبَّأً نابًعا ِمن  ؛املُطلَق
سَتَتجلَّون  ؛ي، وَيرفَُع ُروَحكم ِلَيكونَ َنْسَخةً َعن ُروِحيالَّذي ُيَجلِّ ٧٠،نَّ السَّماويََّملْأَ: قَليب

  ؛بِفَيضِ روحي لَتْعرِفوا كيف َتْغفرون َتماًما ِللَّذين أَساؤوا إِلَيكم
  ؛"َمخافةُ الرَّّب"فَهمٍ َوَرْحمٍة َألجعلَكُم َتفَْهمونَ ماذا َتعنِي  روَحسأََضُع فيكُم 

إِنِّي َحِفظُْت ِلَنفْسي َبقيَّةً، اْخَترُتها َوحوَّلُْتهـا  : ا اِإلخوةُ اَألحبَّاُءأَيُّه والَيوَم أُقولُ لَكُم،(...) 
؛ َهِذِه الَبقيَّةُ أَرفَُعـها ِلُتعيَد بِناَء َمذابِِحي الَِّتي كاَنْت قَديِـًما، وُتَشيَِّد ِلَتْبقَى أَميَنةً ِليبِنعَمِتي 

  ديَدِة؛ِمن َجديٍد َمقِدسي؛ فَُهم ُبناةُ كَنيَسِتي اجلَ
َوَهكذا َبيَنما اَألْشراُر ُيَواِصلونَ أَْعمالَهم الشِّرِّيرةَ، بِاْضِطهاِدكم، أَْنتم أَنبِياِئي َوقدِّيِسيَّ آلخرِ 
األزِمَنِة، َوَبيَنما املَُتكبِّرونَ ُيصارِعونَ يف َسبيلِ السُّلْطِة العالَميَِّة، أََنا، فاِديكُم، أَْرفُع وأُنشِّـىُء  

  ...ةَ يف قَلْبِي األقَدَس، ِلَيكونوا أَْعِمدةَ كَنِيَسِتي؛هؤالِء الُبنا
  

  ١٩٩٠ ،لوَّاَأل كانونَ ٢٥
  

                                                           
 .ألرُّوُح القُُدس: أَي ٧٠



  

َتْيأَسي؛ ِلَيكُْن 
كـلٌّ   ٧١ِتِك

ـوِن ذَِلـك   
آلَخر إتَّهَمِك 

-، إِلٌَه"ُمِشٌري-

وًحا ُمتواِضًعا 
ُش قلـوَبُهم   

؛ لُ اجلنـوبَ  
على َبعـضِ  
فلَْيكُْن لَكُـم  
ساِن لَم َيأِت 

ى الَوْحدِة، فال َت
ْد َسِمَع الِتماساِت
 َسَتِتمُّ؛ يف غُضـ

ْن َوقٍْت آلوإِذَا ِم
-َعجيٌب"ْسُمه 

صبَِح ُروُحهم ُرو
قاُم الَّذي َيـْنَهش
رَب والشَّـمالُ
 اللذَينِ َتَسلَّطا ع
نَ كَبًريا ِفيكم فَل
 هكذا ابُن اإلنس

 

إلَى السَّالمِ وإِلَى
ِت، َيا طفلَِتي، قَد
عِطَيْت وإِراَدِتي 
لَِّتي أَعطَيُتِك، و

َوا" َولٌد" الَيوَم 

ريَعِة، ِلكَي ُيصشَّ
وُيسَتأَصلَ اإلنِتق
َساِلَم الشَّرُق الَغر
طرسِة املُفْرِطَني
ْن أَراَد أنْ َيكون
كُم َعْبًدا؛ أََجل،

٧٣ 

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩١ين، 

٧٦

عرِفونَ الطَّريَق إ
؛ وأَنت َعزيَِمَتِك

؛ فَكَِلَمِتي قَْد أُع
هِمِ التَّعليِماِت اَّ
ريه بِأنَّه قَْد ُوِلَد

  
أَنَّهم ُمَعلُِّمو الشَّ
َممِ إلَى ُنوري و
؛ صلِّي حتَّى ُيس
ذَينِ الُغرورِ والَغط

َمن: "ُت أَْعنِي بـ
 ِفيكم فَلَْيكُْن لَك
٣"ًء َعن كَِثريين؛

Σ   

كانونَ الثَّاين ٨

  

كثٌري ِمْنكُم ال َيع
ي قَريًبا ُألشدَِّد 
آِتي ُألَوحَِّدكم؛
رِِفيها قَطُّ وأَعِطه

، ذَكِّر"أًبا"يَّاَي 
 ٧٢يُس السَّالم؛

 الَِّذيَن َيدَُّعونَ أَ
 ُتقبِلَ َجِميُع اُألم
قلوَبهم بَِسالمي؛
واضُع َمحلَّ َهذَ
َيفَْهموا َما كُنت

اَألوَّلَ نْ َيكونَ 
َيْبذُلَ َنفَْسه فداًء

  م،

 ...)َسِة 
والدي اَألِحبَّاَء؛

                        

.  

نِتي، َوإِنْ كانَ ك
رجاٌء ِفيَّ، سآِتي
 يف السَّماِء؛ َسآ
دِعي أُمَّةً لَْم َتعرِ

بَِدْعَوِتِك إَّ" كيٌِم
، َرئيأَُبو األَبِدٌر، 

ي َألجلِ أُولَِئَك 
ًريا؛ َصلِّي ِلكي 
ِطيَع أَنْ أَغمَر قُل
ي َحتَّى َيِحلَّ التَّو
يت؛ َصلِّي حتَّى َي
ًما؛ َوَمن أَراَد أَن
َدَم َبل لَيخُدَم وَي
وا بِي، أََنا ربَّكم

  ...يوا

سالةُ أُمِّنا القّديَس
الُم َمَعكُم، َيا أَو

                         
  .ألجلِ الَوحَدة

  .٥: ٩ .شعيا
.٢٨–٢٦: ٢٠ .ىت

َيا ابَنت
لِك 
ِممَّْن
إِْسَتد

َحك"
َجبَّاٌر
َصلِّي
وفَِقري
َألسَتط
َصلِّي
ُرَعايت
خاِدًم
لُيخَد
إِقَتُدو
فََتْحَيو

  

  

رس (
الأَلسَّ

       
أل  ٧١
أش  ٧٢
مىت ٧٣



٧٧ 
  

 أَلَيوَم أَْدُعوكُم َجميًعا ِلُتَصلُّوا َألجلِ الَوْحَدِة؛ ِلَتَتَوحَُّدوا َيجُِب أَنْ ُتِحبُّوا، ِلَتَتَوحَُّدوا َيجُِب أَنْ
  ا أَُمَناَء فَلَْن َتْعثُروا؛َتكوُنوا ُمَتواِضعَني َوُمطيِعني؛ ال َتَدُعوا أََحًدا ُيِضلُّكم بَِتعاليَِم أُْخرى؛ إِلبثو

  
  
  

  ١٩٩١كانونَ الثَّاين،  ١٨
  

 )رِسالَة ِلِعيِد ِميالِدي (
 

 أَلسَّالُم َمَعِك،
َسِخّي؛ إِتَِّكلي َعلَيَّ؛ ِثقـي   هوإِنَّ قَلبِي اِإللَهيَّ َسُيَشجُِّعِك على املُتاَبَعِة بُِدوِن َخوٍف فَاآلب 

لَقَِد اخَتَبْرُتِك، فَاْسَمِحي ِلي بِأَنْ أُقَيَِّمِك ِمن ِحـنيٍ   ٧٤َعزاًء؛بِي، َيا طفلَِتي الصَّغرية فََسأَمَألِك 
آلَخر؛ فاسوال، ال َتضعْف َعزميُتِك، حتَّى ِعنَدما َيظَهُر لِك َبأَنَِّك َخِسرِت كلَّ شيٍء؛ سأَُسهِّلُ 

أَلصِّـدُق   ضٍ ِللَوحَدة؛طريقَِك ولَِكْن يف الَوقِت َنفِْسه أَكونُ قَْد أَظَْهرُتِك كََعالمِة َرفضٍ؛ َرفْ
  َمفْقوٌد بيَنهم، فَكيف ُيْمِكنهم إذًا أَنْ َيَضعوا حدا لِإلختالفاِت َبيَنهم؟ 

 

  ١٩٩١آذار،  ١٢
  

لَِكنَّ َنفِْسي َحزيَنةٌ بَِما َيفُوُق إِْدَراكَكُم ِلُرْؤَيِتَها ِمَن الُعلَى ِشقاقاٍت لَْم َيْسبِْق لََها َمثيلٌ ٧٥(...) 
سي؛ فََجَسِدي َيْنزُِف َدًما َوقَلْبِي ُجْرٌح َواِحٌد كَبٌري؛ َوَعَصا الرَّاعي الَّيت أَْعطَيُتُهم يف قَلْبِ َمقِد

إِيَّاَها كاِملَةً، َمطُْروَحةٌ اآلن ُمكَسََّرةً َشظَايا؛ لَِكنِّي أَْنوي أَنْ أَُزوَركُم قَريًبا ُألعيَد َتكوِيَن َهِذِه 
  ...؛الَعَصا الَِّتي َتَركُْتَها َخلْفي

 

  ١٩٩١آذار،  ٢٥
  

                                                           
  . كنُت أَشُعُر وكأنَّه هجرين، فَكنُت كَئيبةً ِد الرَّّب بِجانبِي ولَْم أََره؛يف هذه األيَّام األخريِة، لَْم أَشُعْر بُِوجو  ٧٤
 .ثُمَّ خاََبُهم َيسوُع َعن كَنيَسِته ٧٥



٧٨ 
  

اُألْسـُبوُع  "ِعْنَد الكَاثُوليِك َواُألْسُبوُع القَاِدُم ُهـَو  " اُألْسُبوُع الَعظيُم"َيا َرّب، َهذا اُألْسُبوُع ُهَو 
أَنْ َنْخَتِلـَف  أَْشُعُر بِأَنَُّه لَْيَس ِمَن الصَّوابِ أَنْ َيكُونَ لََنا َتَواريٌخ ُمْخَتِلفَةٌ َو. ِعْنَد اُألْرثُوذُكْس" الَعظيُم

  !إِنَّ َيُسوَعُهم لَْيَس َيُسوَعَنا: بِخصوِصَك بَِحْيثُ ُتثَاُر ُمالَحظَاٌت كََهِذِه
 

أَْنُتم ُتَعَسـاُء   إِنِّي أُِحبُّكُم َجِميًعا َعلَى السََّواِء، لَِكْن َيظَْهُر أَنَّ كَثرييَن فيكُم ال َيفَْهُمونَ ذَِلَك؛
 إِنِّـي أََتَرْين َيا فَاُسوال؟ َهلْ  ؛َعفَاُء كُلُّكُم، لَِكنَّكُم َجميَعكُم ذُرِّيَّيتكُلُّكُم، َخطَأَةٌ كُلُّكُم، ُض

  ٧٦أََرْيُت قَلْبَِي اَألقَْدَس؛ لَِكَو إِلَْيِكَعِملُْت أَيَّ فَْرقٍ؟ لَقَد أََتْيُت 
ريَبةَ لََدْيهِم، قَـِد اْخَتْرُتـِك،   أََنا، القَلَْب اَألقَْدَس، ُمَصمٌِّم أَنْ أَُبيَِّن لَُهم أَنَِّك أَْنِت، الَغ(...) 

ِلَتْشَترِكي يف ِغَنى قَلبِي اَألقَْدسِ، َوُتَشارِكي يف أَفَْراِحِه َوأَْحَزانِِه؛ َنَعْم، أََتْيُت ُألَعلَِّم الُغَرَبـاَء  
ِلـذَا َيـا   ! َنا ذَايتأَْيًضا ِغَنى قَليب اَألقَْدس، أَلَيوَم َنظَْمُت لَُهم َنشيًدا َجديًدا َألنَّين أََنا َواِحد َوأَ

ِتلْميذَيت، إِْسَتِمرِّي يف َعَدمِ َتمييِزِِك َنفَْسِك بِاْسِمي، َحتَّى َولَو َعَصفَْت رَِياُح أَْعَدائي فيِك لََما 
ال ُتجيبِي، أََنـا َسـأُجيُب    ٧٧َتَخلَّْيُت َعْنِك؛ َسآيت َداِئًما إِلَى َنْجَدِتِك َيا ِطفْلَيت؛ فَإِذَا َتَحدَّوِك

  َنِك؛َمكَا
إِنَّ اهللا ال ُيَراعي ظَاِهَر النَّاسِ، فََمْن اتَّقَاُه ِمْن أَيَِّة أُمٍَّة كَاَنْت َوَعِملَ البِرَّ : أَلِكَتاُب املُقَدَُّس َيقُول
 ولَِكنَّ النَّاَس اْنقََسُموا، والَتَزموا بالِفْرقَِة بِاْسمِ قََداَسيت؛ لَِكن اْنَتِظـري  ٧٨كَانَ ِعْنَدُه َمْرِضيا؛

َسُيْسكَُب أَيًضا َعلَى الَوثَنِيَِّني؛ ) الْنِدَهاشِ الكَثريين الَعظيم(َوَسوَف َتَرْين؛ إِنَّ ُروِحَي القُدُّوَس 
 أَحلَقَّ أَقُولُ لَِك، إِنَّ َهِذِه اَألْشَياَء َسَتأْيت قَْبلَ أَنْ َيُزولَ َهذَا اجليلُ؛ ِلذَا َتَشجَّعي، َيا ِطفْلَيت، وال

َولَْن ُيْسَمَح لَألفَْعى بعَد اآلن أَنْ َتْنفُـثَ الَسـمَّ يف   ... َهاَيِة َسأَُوحُِّدكُم َجميًعاَتَخايف؛ يف النِّ
طَعاَِمَك، أَيُّها اجليلُ؛ فَطََعاُمَك َسَيكُونُ َسليًما َوطَاِهًرا؛ الكَآَبةُ والنَّحيُب َسَيْنَتهَِياِن؛ أُِحـبُّكُم  

  يف َهِذِه الوْحَدة؛ ٧٩قُدُّوَسَوَشْعبِي الَواِحُد َسَيْحِملُ اْسِمَي ال

                                                           
  .ذَِلَك َتكَلََّم َمَعَها بُِمْصطَلََحاٍت كَاثوِلْيِكيٍَّةَيقصُد َيُسوُع بِأَنَُّه اْخَتاَر أُْرثوذُكِْسيَّةً َولَْيَس كَاثُوِلِكيَّةً، َوَمع   ٧٦
، َيقُولُون إِنَُّه، ُألَبْرِهن َعن إِْخالِصي، َيجِب أَن أَْتُرَك الكَنِْيَسة )كاثوليك(َبْعُضُهم، ِعلَْمانِيُّون َوكََهَنةٌ، َوَحتَّى أََساِقفَةٌ   ٧٧

  .الكَاثُوِلِكيَّة اُألْرثُوذُكِْسيَّة َوأَْنَضمَّ إِىل الكَنِْيَسة
 .٣٥: ١٠.أَع ٧٨
  .يُّون بِالَْمِسيحفَقَط الَْمِسيح  ٧٩



٧٩ 
  

  

  آه لَْيَتَك
  !َتُشقُّ السََّماواِت وَتْنزِلُ

  يف ُحُضورَِك
  ال َتذُوُب اِجلَبالُ فَقَطْ
   ٨٠كََما قَال النبِيُّ أَِشْعَيا،

  َبلْ أَيًضا ثَالثَةُ قُْضَباِن احلَديِد
  الَّيت َجَعلَْتين أَْرُسُمها، ُمَمثِّلَةً
  كَْس الكَاثُوليَك، واُألْرثُوذُ

  .والْبُروِتْسَتاْنَت
 

لَْن أَْتُرَك كَنيَسِتي َزَمًنا طَويالً ُمقَسََّمةً؛ َسآيت إِلَْيَها أََنا بَِنفْسي بِقُوٍَّة َعظيَمـٍة َوأُعيـُد   : أَِعُدِك
، فََغَضُب بَِناَءَها؛ ِثقي بِي، َيا َمْحُبوَبيت؛ لَْن أَصَرب أَكثَر َعلَى َهذَا اجليلِ الكَاِفرِ؛ َعلَى كُلِّ َحالٍ

  : (...)اآلبِ ال ُيْمِكُن أَنْ ُيحَبَس إِلَى َزَمنٍ أَطَْولَ؛ ِلذَِلَك َسَتَتكَاثَُر نَِعمي َعلَْيكُم
  :، َيا ِطفْلَيت، َوأَعيدي َبْعدي َهِذِه الصَّالةَواآلن َصلِّي َمعي، إِلَى اآلبِ

  

  أيُّها اآلُب،
  ِلَيَتَباَرِك اْسُمَك؛
  َب،بَِما أَنَّ اْبَنَك احلَبي
  َيُسوَع املَسيَح،
  أََتى إِلَى الَعالَمِ،
  ال ِلَيديَنه،

  َبلْ ِلُيَخلَِّص الَعالََم،

                                                           
  .١٩: ٦٣أَِشْعَيا   ٨٠



٨٠ 
  

  إِْرَحْمَنا،
  أُْنظُْر إِلَى جَِراحِ اْبنَِك املُقَدََّسِة،

  املَفُْتوَحِة اآلنَ كَثًريا
  َوَتذَكَّرِ الثََّمَن

  الَّذي َدفََعُه َألْجِلَنا،
  ِلَيفَْتِدَيَنا َجميًعا،

  ْر جَِراَحُه املُقَدََّسةَ،َتذَكَّ
  َوالقَلَبْينِ

  اللَّذَينِ َجَمْعَتُهَما أَْنَت َنفُْسَك يف احلُبِّ
  َواللَّذَينِ َتأَلََّما َمًعا،

  قَلَْب
  احلََبلِ بِال َدَنسٍ

  َوقَلَْب اْبنَِك احلَبيبِ،
      

  أَيَُّها اآلُب،
  َتذَكَّرِ اآلنَ َوْعَدُه
  َي،َوأَْرِسلْ إِلَْيَنا املَُحاِم
  بِقُوٍَّة كَبَريٍة،

  ُروَح الَْحقِّ القُُدوَس
  ِلُيذَكَِّر الَعالََم بِاحلَقِّ

  َوكَذَِلَك بِطََواِعيَِّة َوَتَواُضعِ
  اْبنَِك،



٨١ 
  

  َوطَاَعِتِه َوُحبِِّه الَعظيمِ،
  

  أَيُّها اآلُب، لَقَد َحانَ الَوقُْت،
  الَّذي فيِه َمْملَكَةُ اإلْنِقَسامِ

  َوالَوْحَدِة، َتْدُعو إِلَى السَّالمِ
  لَقَْد َحانَ الَوقُْت
  اجلَرِيح الَّذي فيِه َجَسُد اْبنَِك

  َيْدُعو إِلَى اإلْسِتقَاَمِة،
  تشلَك الَِّتي

  لَم َيْعرِفَْها الَعالَُم َبْعُد؛
  لَِكْن

  بِقَلبِ َمْرَيَم الطَّاِهرِ،
  َوبِقَلْبِ َيُسوَع اَألقَْدسِ،
  َهْبَنا، أيُّها اآلُب الغايل،

  لسَّالَم يف قُلُوبَِنا،َهذَا ا
  َوَتمِّمِ الِكَتاَب املُقَدَّس باْسِتَجاَبِة

  :َصالِة اْبُنَك احلَبِيب لََك
  أَنْ َنكُونَ َجميُعَنا َواِحًدا،

  َواِحًدا يف الثَّالُوِث اَألقَْدسِ اِإللَهِيِّ،
  ِلَنْعُبَدك َوُنَسبَِّحَك

  َجميُعَنا، َحولَ َبْيِت قُْرَباٍن َواِحٍد؛
  آمني؛

  



٨٢ 
  

  ١٩٩١نِيسان،  ٨
  

، َتعـالَي ، ِهَي َصالةٌ َألجلِ َجميع اُألَممِ، َصالةٌ ِللَوْحـَدةِ ٨١أَيَُّتها الزَّْهَرةُ، َهِذِه املَرَّةَ رَِسالَِتي
 :أُكُْتبِي

  ِلُيَسبَّح الرَّبُّ،"
  ٨٢ِمْن أَْجلِ الطََّعامِ السََّماوِيِّ

  الَّذي َتْرُزقَُنا،
  َوذَِلَك إلْتَمامِ الكُُتبِ

  الِ َعَمِلَك،وإِكَْم
  لَقَْد أَْعطَيَت َمْعرِفََتَك

  َألوالٍد ُبَسطاَء َولَيَس ِللُْمثَقَّفَني،
  َألنَّ َهذَا َما ُيْرضيَك، َيا َرّب؛

  ِلُيَسبَّحِ الرَّبُّ،"
  ِمْن أَْجلِ فَْتحِ الطُُرقَاِت
  ِلَيسَري َشْعُبَك ِفيها

  َوَيأِْتي إِلَيَك لَيْمَأل َبْيَتَك،
  ن أَنََّك أَْرَسلَْت اْبَنَكإِذْ بِالّرغمِ ِم

  إِلَى الَعالَمِ
  َوَرأَى الَعالَُم النُّوَر بُِوُضوحٍ،
  فَلَْم َيقَْبلُوا كُلُُّهم النُّوَر

                                                           
  .يف كنيسِة مرمي امللكة، مارتينِي سويسرا ٢٥/٥/١٩٩١رِسالَةٌ ُمعلََنةٌ َوَمنشوَرةٌ ألوَّلِ َمرٍَّة يف اجتماعِ   ٨١
  .الطََّعاُم الُروِحيُّ  ٨٢



٨٣ 
  

  َبلْ فَضَّلُوا الظُّلَْمةَ،
  ساِقِطني يف اجلُُحوِد؛

  أَلَعالَُم َجَحَد
  َألنَُّهم َرفَُضوا احلَقيقَةَ

  ؛َوفَضَّلُوا أَنْ َيعيُشوا يف الكَِذبِ
  َنَعْم، َيا َرّب،

  إِنََّك ُتِحبُّ الَعالََم كَثًريا
  َحتَّى إِنََّك الَيوَم،
  بِالرَّغْمِ ِمْن شرَِّنا،

  ُتْرِسلُ لََنا بُِدوِن َتَحفٍُّظ
  ُروَحَك القُدُّوَس

  لُيْحيَِيَنا َوُيْحيَِي الَعالََم 
  ُمَجدًِّدا كُلَّ َخليقٍَة،

  َحتَّى َيَرى كُلُّ َواِحٍد َمْجَدَك
  ُيْؤِمَن َوَهكَذَا َيْهَتدي؛َو

  

  ِلُيَسبَّحِ الرَّبُّ،
  ِمْن أَْجلِ فَْتِحِه أَْبَواَب السََّماِء

  ِلَيْسكَُب ِمن ُمدََّخَراِتِه
  اخلَِفيَّ ٨٣َهذَا املَنَّ

                                                           
  .١٧: ٢ُرْؤَيا   ٨٣



٨٤ 
  

  املَْحفُوظَ َأليَّاِمَنا؛
  كَالَّ، لَْم َيكُْن ُموَسى

  الَّذي أَعطَى اخلُْبَز ِمَن السََّماِء،
  يَُّها اآلُب،َبلْ أَْنَت، أ

  الَّذي أَطَْعَم اخلُْبَز احلَقيِقيَّ،
  َوبَِما أَنَّ اْبَنَك، َيُسوَع املَسيَح،

  ُخْبُز احلََياِة، ُهَو
  فَالرُّوُح القُُدُس ُيَغذِّيَنا أَيًضا،

  َألنَّ كُلَّ ُخْبزٍ َيْنزِلُ
  َحَياةٌ؛ ُهَوِمَن السََّماِء 

  

  :َوَرَد يف الِكَتابِ املُقَدَّسِ
  ٨٤لَُّم اجلَميُع ِمَن اِهللا،َسَيَتَع

  فَاللَّْحُم َوالَعظُْم
  ال َيْسَتطيَعاِن أَنْ َيكِْشفَا احلَقيقَةَ

  َما لَْم ُيْعِط احلَقيقَةَ
  ذَاَك الَّذي ُهَو َنفُْسُه
  أَوَجَد احلَقيقَةَ

  َوطََبَعَها يف قُلُوبَِنا؛
  

  أيَُّها اآلُب، َعَسى اْسُمَك
                                                           

  .١٣: ٥٤ .اأَِشْعَي  ٨٤



٨٥ 
  

  َد ِمْن َجديد؛أَنْ ُيَسبََّح َداِئًما َوُيَمجَّ
  فَلَْيْعُبرِ الَعالَُم

  ِمن الظُّلَْمِة إِلَى النُّورِ،
  َوِمَن الكَِذبِ إِلَى احلَقيقَِة الكَاِملَِة،

  َوِمَن اخلُُمولِ إِلَى احلََراَرة؛
  

  أيُّها اآلُب، َخاِلُق الَسَماِء واَألْرضِ،
  لَقَْد أََتِت السَّاَعةُ ِلُتظْهَِر لََنا

  ديَدةَ َواَألْرَض اجلَديَدةَالسََّمَواِت اجلَ
  َحيثُ ُروُحَك القُدُّوُس
  َسَيجَعلُ مسِكَنه فيَنا؛

  أيَُّها اآلُب اجلَزيلُ الَتَحنُّن،
  كََما َمجَّْدَت اْبَنَك
  َوَمجََّدَك اْبُنَك،

  ِلُيِمجِّْد ُروُحَك القُدُّوُس، ُروُح احلَقِّ
  اْبَنَك ِمْن َجديٍد؛

  

  َعمَّا قَليلٍ، أيُّها اآلُب،
  َوفْقًا ِللِْكَتابِ املُقَدَّسِ،

  أَلسََّماُء اُألولَى َواَألْرُض أُألولَى
  َسَتُزوالن قَريًبا،
  ِلُتَبْرِهَن ِللَْعالَمِ



٨٦ 
  

  أَنَّ كَِلَمَتَك
  ِهَي َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ
  َوأَنَّ َيُسوَع

  ِفْعالً قَْد غَلََب الَعالََم؛
  ِعْنَدما َيأِْتي ذَِلَك الَيوُم،

  أَيًضاَسَتَتَحقَُّق 
  َصالةُ اْبنَِك الَّيت َرفََعـَها إِلَْيَك،
  َألنََّنا كُلََّنا َسُنْصبُِح َواِحـًدا فيَك

  كََما الثَّالُوثُ القُدُّوُس
  ُهَو َواِحٌد َوُهَو ذَاُتُه؛
  فَلَْن ُنفَرَِّق َبْيَنَنا

  َبعَد اآلن؛ بِاْسِمَك
  

  لُيَسبَّحِ الرَّبُّ"
  َوِلُيَمجَِّد الَعِليُّ

  لِ إِْرَساِلِه إليَنا، يف ُجُحوِدَنا الَعظيمِِمْن أَْج
  أُمََّنا الِقدِّيَسةَ،

  َوقَْد َوحَّْدَت بَِنفِسَك
  بِاحلُبِّ قَلَبَها َوقَلَْب َيُسوع
  القَلَْبنيِ اللَّذَينِ َتأَلََّما َمًعا؛

  َوِمْن َجديد َمًعا،
  َهذَاِن القَلَْباِن اَألقَْدَساِن



٨٧ 
  

  َسُيَجدَِّدانَِنا
  َنا إِلَى احلََياِة َوذلَك فيَك؛َوُيعيَدانِ

  

  أَلنَِّعاُج الضَّالَّةُ َسُتوَجُد،
  واِخلَراُف التَّاِئَهةُ َسُتذكَُّر
  بِحظريِتها احلَقيِقيَّة

  وبَِراِعيها احلَِقيِقّي، ذَِلَك الرَّاِعي
  الَّذي ال َيْتُرك أََبًدا قَطيَعُه
  وال َيَتَخلَّى َعن التَّاِئهَني،

  ىَبل َيْشفي اجلَْرَح
  َوُيَشدُِّد املُْنَهكَني؛

  

  ِلُيَسبَّحِ الرَّبُّ"
  الَّذي بُِروِحِه القُدُّوسِ

  َنَنالُ املَْعُموِديَّةَ، يف احلَقيقَِة،
  َتَتفَجَُّر َيَنابيُع ماٍء َحيٍّ

  َوُتْعطَى إِلَى اِإلْنَساِن الَعطَْشاِن،
  َألنََّها َتَتفَجَّر بِفَيضٍ

  املُقَدَّسِ، ٨٥ِمْن َمقِْدِسَك
  ذَا املَقِْدسِ الَّذي أَقَْمَتُهَه

  يف ثَالثَِة أيَّامٍ، َوِمن ِملِْئَك
                                                           

  .)َجَسُدُه(ُب َيُسوع َجْن  ٨٥



٨٨ 
  

  َنَنالُ يف َهِذِه اَأليَّامِ اَألخَريِة
  نِعَمةَ ُروِحَك القُدُّوسِ،

  ِلُتْحيَِيَنا،
  ألنَّ َهذا ُهَو َمنَُّك ِمَن السََّماِء،

  القُوُت الُروِحيُّ
  اآلِتي ِمَن الرُّوح؛

  

  ْعُبَك،أيُّها اآلُب، ِلَيعِ َش
  أنَُّه َعمَّا قَريبٍ َسَيْنَتهي التَّحرُمي
  َوأَنَّ َعْرَش احلََملِ َعْرَشَك
  َسَيكُونُ َعمَّا قَريبٍ يف َمكَانِِه

  َبْيَنَنا؛
  ِلذا، َهيِّئَْنا،

  أَيَُّها اآلُب الَبارُّ،
  ِلَهذَا الَيومِ املَجيِد،

  الَّذي فيِه ُيْمِكُنَنا أَنْ ُنَسبَِّحَك َوُنَمجَِّدَك
  َجميًعا َحولَ مذَبحٍ َواِحٍد؛

  

  أَيَُّها اآلُب،
  أَْشكُُرَك َألنََّك َسِمْعَت َصالِتي
  َوَألنََّك أَْعطَْيَتين كَِلَماِتَك

  ُألَبيَِّن ِللَْعالَمِ



٨٩ 
  

  ،ِغَنى قَلْبَِك اَألقَْدسِ
  "آمني؛

  
  

  ١٩٩١نِيسان،  ١٣
  

! الْنِقَسامِ َبْيَن اُألْرثُوذُكسِ َوالكَاثُوليك، ُهَو ِعثَاٌر َحقيِقيٌَّربِّ، إِنَّ اْنِقَساَمَنا، َوُهنا أََتكَلَُّم فَقَط َعنِ ا
ا َيـُدوُم،  كَْيَف ُيْمِكُن أَنََّنا، َنْحُن املَسيِحيَِّني، ال َنَزالُ ُمْنقَِسمَني لَْيَس فَقَطْ إِْنِقَساًما ُمَؤقًَّتا َبلِ اْنِقَساًم

كُلُّ َواِحٍد ُيَناِفُس اآلَخَر َوَبْعُضَنا ُيْضِمُر الَغـْيظَ  ! جِدُّ َسخيفٍَة بُِجذُورٍ َعميقٍَة، َمبنيٍَّة َعلَى ِصَراَعاٍت
َنا فَكَْيَف ُيْمِكُن أَنْ َنَتكَلََّم بَِنَزاَهٍة َبْيَنَما ال َتَزالُ يف قُلُوبَِنا ُخُصوَمةٌ قَدَميةٌ قَاِئَمةٌ؟ َهلْ ُيْمِكُن. َوالكََراهيَّةَ

َوَنقُولَ إَنََّنا َتَصالَْحَنا َمَع إِْخَوِتَنا وُيْمِكُنَنا أَنْ َنأْيتَ إِلَْيَك بَِضمريٍ َصاِلحٍ َوُنقَدَِّم يف احلَقيقَِة أَنْ ُنَواجَِهَك 
ـ  اَء لََك قََرابيَنَنا َعلَى َمذَْبِحَك؟ كَالَّ، َما دْمَنا َنعيُش بِاْسِمَك املُقَدَّسِ َولَْم َنَتَصالَْح ال َنْسَتطيُع االدَِّع

  .يت إِلَْيَك بَِضمريٍ َصاٍفبِأَنََّنا َنأْ
َمـَع ذَِلـَك َنَتَمسَّـُك      الَوْحدةُهي َبْيَنَما، َنْعرُِف َجميًعا أَنَّ َرغَْبَتَك الُعظَْمى، أيَُّها املَسيُح الَعزيُز، 

الَّذيَن  َنْحُنْخَضَع بَِما أَنََّنا لَْسَنا ُمْسَتِعدِّيَن أَنْ َن: "باحلََواجِزِ الَّيت َتفِْصلَُنا َوال َنْبُدو َنزيهَني ِكفَاَيةً ِلَنقُولَ
أَلَْم َنفَْهْم كَْم َسَتكُونُ َعُروُسَك أَكْثََر َبَهـاًء إِذَا َتَوحَّـْدَنا؟ كَـْم    ." َنْمِلُك اإلَميانَ الصَّحيَح واحلَقَّ

  َسُتْصبُِح الكَنيَسةُ أَقَْدَر؟ أَيَّ َتقَدُّمٍ َسُتْحرُِز؟ كَْم َسُتْعطي ِثَماًرا أَكْثَر؟
أَُيْمِكُنَنا أَنْ َنقُولَ بَِنَزاَهٍة إِنََّها َتَتقَدَُّم َوَتكَْسُب ُنفُوًسا ِعْنَدَما َنَرى َيوِميـا أََمـاَم   . ن َتْبُدو َراِكَدةًاآل 

يزوترييَّـة،  أَْعُينَِنا، َنفًْسا ِتلَْو اُألْخَرى ُتِغاِدُر َعُروَسَك ِلَتلَْتِحَق بِفَلَْسفَاٍت غَْيرِ ُمْجديٍة، أََجلْ، بِبَِدعٍ إ
َوَمْع ذَِلَك أَْشُعُر، بِأَنَّ َهُؤالِء النَّاَس، َيْبَحثُونَ َعْنَك، ِلـذَا  . كاَلَعْصرِ اجلَديِد، َوُشُهوِد َيْهَوه َوغَْيرَِها

  ...َساِعْدُهم َحتَّى َيجُِدوَك
 

إنَّـين  َجٍة إِلَى قَلْبِهِم ُألَوحَِّدُهم؛ لَْم َيفَْهُموا َبْعُد أَنِّي بَِحا... آه، َيا َحَماَميت، لَْم أَُعلِّْمِك َعَبثًا 
 ؛ أَلَوْحَدةُ َسَتكُونُ بِالقَلْبِ؛بَِحاَجٍة إِلَى قَلْبِهِم ُألعيَد فيه بَِناَء كَنيَسيت َواِحَدةً

وا أُْنظُري، لَقَد كَلَّفُْتِك أَنْ َتْشَهدي ِلَشْعبٍ لَْيَس بَِشْعبِِك، لَِكنَّ الكَثرييَن ِمن ذَويِك لَْم َيفَْهُم
ـ  ى ُرغَْم ذَِلَك ِلَماذَا أَْرَسلَْتِك اِحلكَْمةُ إِلَى الُغَرَباِء، َيْعَتِقُد َشْعُبِك بِأَنَِّك كُْنِت قَد اْسَتْسلَْمِت إِلَ

الُغَرَباِء، لَْم ُيْدرِكُوا أَنِّي أََنا، الرَّبَّ، َمْن َوحََّد قَلَْبِك بِقُلُوبِهِم؛ بِالَواِقع إِنَّ َصـليَبِك َعلَْيـِك   
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ْزَدوٌِج، َيا ِطفْلَيت، إِذْ إِنَّ َبْعَض الُغَرَباء َرفَُضوِك أيًضا َوَيَتَحدَّوَنِك َدوًما ِلُتْصـبِحي وِاِحـَدةً   ُم
  ِمْنُهم؛

 بَِبقَاِئِك كََما أَْنِت أُلَقُِّن َهُؤالِء َوأُولَِئَك َدْرًسا أَُعلُِّمُهم كَْيَف َيْجُب أَنْ َيَتَوحَُّدوا َوَما َسُتْشـبِهُ 
َدةُ؛ فَالَوْحَدةُ َتقُوُم بأَنْ ال ُتفَرِّقُوا َبْيَنكُم بِاْسِمي القُدُّوسِ، الَوحَدةُ َتقُوُم بأَنْ َتَتَشاَركُوا يف الَوْح

املَُناَولَِة املُقَدََّسِة ُمْؤِمنَني بُِوُجودي احلَقيِقيِّ يف القُرَباِن املُقَدَّسِ؛ أَلَوحَدةُ، َيا ِطفلَـيت، هـي أَنْ   
  كُم َبعُضكُم ِلَبعضٍ؛ُتعطُوا َخرياِت

  ١٩٩١نِيسان،  ١٤
  

ُمَباَرٌك الَّذيَن ال ُيفَرِّقُونَ َبْيَنُهم بِاْسمي القُدُّوسِ، َبلْ ُيظْهُِرونَ َوْحَدَتُهم ِمـْن ِخـاللِ   (...) 
  ...َتَواُضِعهِْم َوُحبِّهِم؛ فَإِنَُّهم َسُيْدَعونُ أَْعِمَدةَ وأُُسَس َمقِْدسِ اهللا؛

  

  ١٩٩١نِيسان،  ١٥
  

  بِّ،َر
  َتَعالَ إِلَيَنا بِِملِْء القُوَِّة

  .َمَع ُروِحَك القُدُّوسِ
  الكُلِّيَّ احلََناِن،" أَبَّا"َألنََّك، َيا 

  كََما َمجَّْدَت اْبَنَك
  َوَمجََّدَك اْبُنَك،

  لَقَْد أََتِت السَّاَعةُ كَْي
  ُروُحَك القُدَّوُس، ُروُح احلَقِّ

  .ُيَمجَِّد اْبَنَك
  لَمِ أَنَّ كَِلَمَتَك أَثْبِْت ِللَْعا

  هي َحقيقَةٌ َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ
  .َولَْيَسْت ُمَجرََّد كَِلَماٍت َمطُْبوَعٍة َعلَى الَوَرقِ

  واجَعل ُروُحَك القُدُّوُس
  َيُردَّ قُلُوَب اآلَباِء "

  إِلَى الَبنَني



٩١ 
  

  ٨٦".َوقُلُوَب الَبنَني إِلَى آَباِئهِم
 

اُب املُقَدَُّس ال َيكِْذُب أََبًدا؛ لَقَْد قيلَ إِنَُّه يف اَأليَّامِ اَألخَريِة اآلتيِة، أَلسَّالُم َمَعِك؛ فاسوال، أَلِكَت
 ٨٧قُوََّتُه الدَّاِخِليَّـةَ؛ َسُيَحاِفظُ النَّاُس َعلَى املَظَْهرِ اخلَارِجِيِّ للدِّينِ َولَِكنَُّهم َسَيكُوُنونَ قَْد َنكَُروا 

 ... لْ َسَيْبقَى َبْعُد قَليلٌ ِمَن اِإلَمياِن؟ آه، َيا َمْحُبوَبيت، ِعْنَد َعوَديت َه
إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس فيها، أَحلَيُّ َوالفَاِعلُ؛ كَقَلْبٍ يف َجَسـٍد،   -

  َهكَذَا ُروحي القُدُّوُس ُهَو قَلُْب َجَسدي، الَّذي ُهَو الكَنيَسةُ؛
ِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس الَّذي ُيْعطي بِال ِحَسابٍ َوُيَوزُِّع َمَواِهَبـُه  إِنَّ القُوَّةَ الدَّا -

  َونَِعَمُه، بَِحْيثُ َتْسَتفيُد الكَنيَسةُ ِمْنها؛
إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس، الَّذي ُيذَكُِّر بِكَالمي، وال ُيوحي َشـْيئًا   -
  ديًدا، َبلْ ُيذَكُِّر بِالتَّْعليَماِت ذَاِتها الَّيت أَْعطَاَها الرُّوُح َنفُْسُه؛َج
إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس، الَّذي ُيَحوِّلُكُم، َيْرفَُعكُم َوُيَغيُِّركُم ُنَسًخا  -

  َحقيِقيَّةً َعنِّي أََنا؛
ِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس النَّاُر الَّيت ُتْحييكُم، ُتطَهُِّركُم َوَتْجَعلُ ِمـْن  إِنَّ القُوَّةَ الدَّا -

ُروِحكُم أَْعِمَدةَ َنارٍ، َوَمَجاِمَر ُحبٍّ ُمَتأَجَِّجةً، َوَمَشاِعلَ ُنورٍ َحيَّةً، ِلُتْعِلُنوا بِال َخوٍف كَِلَمِتي، 
  مَني اآلَخريَن أَنْ َيلَْتِمُسوا فَقَط السََّماوِيَّاِت؛َصاِئريَن ُشُهوَد الَعِليِّ َوُمَعلِّ

إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس، احلََياةُ والنَّفَْحةُ اللَتان َتْحفَظُكُما أَْحَيـاًء   -
َيا ِطفْلَـيت، َوأَلَْغْيـِت َمَواِهـَب     إِذَا َرفَْضِت،! أَبَّا: وَتْجَعال أَرواَحكُم َتُتوُق إِلَيَّ، َداعيةً إِيَّاَي

ُروحي القُدُّوس، فَبِأَيَِّة َخَدَماٍت ُيْمِكُنِك أَنْ َتقُومي َوأَنْ ُتقَدِّمي ِلي؟ فَال َتكُونِي كَاجلُثَِث الَّيت 
يَّاٍت َعقيَمٍة ُمقَيَِّدةً إِيَّاَي ُتَحاِفظُ َعلَى املَظَْهرِ اخلَارِجِيِّ للدِّينِ َولَِكن ُتْنِكُر قُوََّتُه الدَّاِخِليَّةَ، بَِنظَرِ

َهكَذَا يف أُلُوَهيت؛ ال َتْمَنعي أُولَِئَك الَّذيَن َيأُْتونَ إِلَيَّ كَأَطْفَالٍ، بَِعيِشهِم َحَياةَ َتَعبُّـٍد ِللـّروحِ   
  القدسِ؛ فَأََنا، َمْن َيْدُعوُهْم إِلَى ُعْرسِ ُروحي القُدُّوسِ؛

                                                           
 .٢٤: ٣.مال ٨٦
  .٥: ٣ .طم ٢  ٨٧
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ُد ِلي أََنا إِلَهِكُْم، َوأَْنُتم ال َتْسَتطيُعون أَنْ َتفَْعلُوا َشيئًا ِمْن ذَاِتكُم، َما لَْم التََّعبُّ: ِسرُّ القََداَسِة ُهَو
َمْن َيتَّقيين َسَيقَْبلُ َتأْدييب؛ : َيقُْدكُم ُروحي احلَيُّ فيكُم َوُيَعلِّْمكُم السََّماوِيَّاِت؛ أَحلَقَّ أَقُولُ لََك

ِذِه هي اَألوقَاُت الَّيت ِفيها َيجُِب أَنْ َيكُونَ املَْرُء، أَكْثََر ِمْن أَيِّ َوقٍْت ِلذَِلَك ال َتَنمِ اآلنَ، َألنَّ َه
َمَضى، ُمَتَيقِّظًا َوَساِهًرا؛ إِنََّها أَوقَاُت فَْتحِ اآلذَاِن واِإلْصَغاِء إِلَى ُروحي بِـُدوِن اْحِتقَـارِِه؛ ال   

بِإِْبَعاِدَك َنفَْحةَ ُروحي القُدُّوسِ ُملِْغًيا َهكَـذَا القُـوَّةَ   َتلَْعْب َدوَر احلَكيمِ يف اللَّْحظَِة الَعصيَبِة 
  الدَّاِخِليَّةَ الَّيت ُتَنشِّطُ كَنيَسيت؛

  أَُتريُد أَنْ َتكُونَ َحكيًما؟ إِفَْتْح َعيَنْيَك إِذًا؛
لََك؛ الشَّْخُص احلَكيُم ال أَُتريُد أَنْ َتكُونَ َحكيًما؟ إِفَْتْح قَلَْبَك َوأُذَُنْيَك، َيا َصديقي، َولَْيَس َعقْ

  َيْحَتِقُر أََبًدا َتْحذيَر الرُّوحِ، َوْحَدُه املَُتكَبُِّر ال َيْعرُِف املََخافَةَ؛ فََمَخافَةُ الرَّبِّ َرأُْس اِحلكَْمِة؛
أُْنظُـْر  ! لَِّصَكالَّذي َيْنَحين بِِشدٍَّة َعلَى ُبْؤِسَك ِلُيَخ" احلَقَّ"أَُتريُد أَنْ َتكُونَ َحكيًما؟ إِلَْتِمَسنَّ 

َيْنَحين َعلَى ُبْؤِسكُم َوَشرِّكُم ليُشدَّكُم إِلَْيِه َوُيْنهَِضكُم ِمْن قُُبورِكُم ليْبَعثَ احلََياةَ فـيكُم  " َمْن"
  !ُمَجدًَّدا
ُق َعلَْيـَك  إِّني أُْشِف! ال ُتِسئْ فَْهمي، إِنَّين ال أُْرِغُمَك َوال أَُحاوِلُ أَنْ أَْنَتهَِك ُحرِّيََّتَك! آه َتَعالَ

  أَيَُّها اجليلُ؛ ال َتقُلْ إِنَّ كُلَّ َما كَانَ َعلَيَّ أَنْ أَقُولَ قَْد قيل؛ ِلَماذَا ُتِحدُّونِين فيكُم أَْنُتم؟
اٍت فَأََنا املُذَكُِّر بِكَِلَميت، َنَعْم، َوالقُوَّةُ الدَّاِخِليَّةُ ِلكَنيَسيت َوأََنا ُحرٌّ بِأَنْ أُْرِسـلَ إِلَْيـَك ُمْعجِـزَ   

َجديَدةً َوأَْجَترَِح َعَجاِئَب َجديَدةً؛ أََنا ُحرٌّ أَنْ أُْنهَِضَك، أَيَُّها اجليلُ، َوأَنْ أَْسكَُب َعلَْيَك َبلَْسًما 
َشاِفًيا ِمْن ِغَنى قَلْيب اَألقَْدسِ، َمَتى أَشاُء وعلى َمن أَشاُء؛ إِنِّي أَْبنِي، أََجلْ، أَْبنِي ِمـن َجديـٍد   

َتكَوَُّم اآلن َخَراًبا، ِلذَِلَك، أَيَُّها اجليلُ، ِعْنَدَما َسَتجُِد ذَاَتَك َمعي َوْجًها ِلَوْجٍه َيوَم كَنيَسيت الَّيت َت
أَْنَت، كُْنَت َواِحًدا ِمْن ُمْضطَهِديَّ الَّذيَن كَاُنوا َيْهِدُمونَ : الدَّْيُنوَنِة، ال ُتْرِغْمين بأَنْ أَقُولَ لََك

  لرَّْحَمةُ اآلنَ َعلَى أَْبَوابِكُم َوَشفَقَيت َتقَْرُع أَْبَواَبكُم يف أَيَّامِ َبالَياكُم؛ِعْنَدَما كُْنُت أَْبين؛ أَ
َتْزَعُمونَ أَنَّكُم ِقدِّيُسونَ؟ ُدلُّوا َعلَى أَنَّكُم ِقدِّيُسونَ بِإِظَْهارِ ِعَباَدِتكُم يل؛ ُدلُّوا َعلَـى أَنَّكُـم   

لَّيت َتْهُدوَنها َوَتأُْتوين بَِها، َألنَّ َملَكُويت ال َيقُوُم بالكَالمِ، وال ِقدِّيُسونَ بِإِظَْهارِكُم يل النُّفُوَس ا
حي بِاملَظَْهرِ اخلَارِجِيِّ للدِّين، َبلْ بِقُوٍَّة َداِخِليٍَّة ُيْمِكُنين أََنا َوْحدي أَنْ أَْمَنَحها لَكُْم بَِواِسطَِة ُرو

  ُحُضوري َوُحبِّي الَّذي أَكُنُُّه ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنكُم؛القُدُّوس، إِذَا الَْتَمْسُتُموُه؛ أُْشُعُروا بِ
أََنا، َيُسوَع املَسيح، َحاِضٌر َوأَُبارِكُكُم َجميًعا ِمْن أَْعَماقِ قَلْيب اَألقَْدس، َتارِكًا َنفَْحـةَ ُحبِّـي   

  َعلَى جَِباِهكُم؛ كُوُنوا َواِحًدا؛ أَلكَنيَسةُ َسَتْحَيا ِمْن َجديٍد؛



  

 ٨٨ يف السََّماِء
 َعُروسي ِمْن 

ا أََمامي ْرِسلَُه
فَْتَح يل طَريقًا 

 ُهَو ُمقَـدٌَّس  
َها َحولَ َبْيِت 
وِلُ أَْعـَدائي   
ي، َسـأَكُونُ   
َواِحًدا كََمـا  

ْحَدة لَكـنَّهم  
َعْوُت ولَـْم  
َء َدمِ ُشهدائي 
َني اإلخـوِة،    

َألْرضِ كََما هي 
َبَشرِيَّةً َوَسُتلَْبُس
 الشَّْمسِ، الَّيت أُ
َوكُلِّ الُبلَْداِن ِلَتفْ

قُْرَباِن ُوكُلَّ َما 
َسَتْعُبُدين َجميُعَه
ِئَمِة الَّيت ُيَحـاوِ
ن، َيا َصـديقي

َسَتكُوُنونَ َو: ُق

كَلَُّمونَ َعنِ الَوْح
دَّينوَنِة، ألنَّين َد

ه ِلقاَء أُعيُد بِناَء
 السَّـالم َبـني

 

ΙΧθΥΣ 

١٩٩١ 

َسَتكُونُ َعلَى اَأل
ةً َبَر أَكْثََر ُمَوافَقَ

ةُ املُلَْتِحفَةُ بَِبَهاِء 
شُُّعوبِ و كُلِّ ال

كَأَْس، َوَبْيَت القُ
ُم لَُغةً َواِحَدةً َوس
ِن الذَّبيَحِة الدَّاِئ

جِدا ِمَن آالن ًبا
بِ َسوَف َتَتَحقَّق

١٩٩١  

ألجلِ الَّذيَن َيَتكَ
 اِحلساَب يوَم الد
؛ فَالَبيُت الَّذي
 يف َبييت، ألْجلِ

٩٣

Σ   

١أيَّار،  ٢

قَريًبا َوَمشيئَيت س
يَسيت، لَْن أَْنَتِظَر
مِ َسُتْرفَُع َواملَْرأَةُ
ا السُّلْطَانَ َعلَى

سي، ُمَدنًِّسا الك
َممٍذ َسَتَتكَلَُّم اُأل

ذَّبيحِ، َبْيِت قُْرَبا
هِم املُفْجَِعِة، قَريًب
كَْهُنوتيةُ إِلَى اآلب

 

١آب،  ٤

أل َصلُّوا ُروحي،
 سوَف أَسأَلُهم 
ْن لَْم يْصغِ أَحٌد
ا ألْجلِ السَّالم 

  
  . السََّماِء

 .) م

ى اَألْرضِ َباَت قَ
 بَِناَء َوْحَدِة كَني
؛ َولَْعَنةُ االْنِقَسا
كُم؛ لَقَْد أَْعطَيُتَها

لَ يف قَلْبِ َمقِْد
ةً بَِنفَْحيت؛ ِعْنَدِئذ
قُْرَباِن احلََملِ الذَّ
 َعْنَها بَِرَجاَسِتهِ
ًعا؛ َوَصاليت الكَ

  َألقَْدسِ؛

 الَّذيَن ُيطْفئونَ ر
؛ َن ُيمارِسوَنها

ُت عالنِيَّةً، َولَِكن
 َيْهِدموَنه؛ َصلُّو
                        
َجاللٍ َوُهَو َيْنظُُر إِلَى

َحِدِهمى أَلَإِ ةٌالََس

  الُم َمَعَك؛
يُء َملَكُويت َعلَى
 قُلُوبِكُم َسأُعيُد
ٍد َمْجًدا َساِطًعا
فكُم، َسُتَشجُِّعكُ

 َعةً؛
َخانُ الِّذي َتَغلَْغل
دَُّد َدفَْعةً َواِحَدةً
ٍن َواِحٍد؛ َبْيِت قُ
َها َواإلسِتعاَضة
دًَّدا َمَعكُم َجميًع
ُن، يف الثَّالُوِث األ

ا، َصلُّوا ألْجلِ 
بونَ َشَركًا ِللَّذين
ْب أحٌد؛ َتكلَّْمت
يسني، َما َزالُوا 
                         
الَ َيُسوُع ذَِلَك بَِج

  

  

 

سرِ (
  

أَلسَّال
َمجي
َويف 
َجديد
ِلُتثَقِّفَك
َواِسَع
َوالدُّخ
َسَيَتَبد
قُْرَبان
إِلَْغاَء
ُمَجدَّ
َنْحُن

  

َصلُّو
َيْنِصبو
ُيجِب
القدِّي
       
قَا  ٨٨



٩٤ 
  

... َسُتْزِهُر الَوحـَدةُ يف كـلِّ قَلْـبٍ    ... والصِّدقِ يف القُلوب، َوالتَّواُضعِ َواحلُبِّ، َوَبعَدِئٍذ 
  وَرَشليُم، َسُتَمجُِّدين، َوقَد َتَوحََّدْت؛َوَمديَنيت الُْمقَدََّسةُ، أُ

  ١٩٩١أَيلول،  ٢٣
 

  .)رسالَة من العذراء مرمي (
َد ابنِي، َسوا َجمزَّقد قََس اهللا؛ لَلبِ يزيُد كأْالقَ صدقِ ُمَدَع ،ةَوْخةَ بني اِإلحَدَعرِقلُ الَوُتأَلِْخياَنةُ 

م كُريقُطَ ِداألوَح وحِيف الرَُّجِميعكم  كُملَبِِه،  ُهميًعا أنَّم َجُركُكِّي أُذَنِّإِ وه؛َشلَُّو وُهَبَتر، وُهُمسَّقَ
المِ حدِة والسَّالَو نِبنِي؛ َتتكلُّمون َعااسمِ  حَتَت مَنيِسنقَُم ونَثبلَت َكِلذَ رغَم ،ىل اآلبوا إُِتأَْتِل

ـ  أنْ  اهللا ال ُيْمكُن ؛امُيمارسوَنه يَنِذالَّ َكِئألولََشَركًا  ونَنصبَتغري أنَّكم  ُع ُيْخـَدَع وال يقَتنِ
ـ  لكوُتَم؛ فاهعلى الشِّ لماٍتكَ َدجرَُّم اهللا لَيَس لكوُتَم؛ فَمجِكَجُحبِ ـ َو ،بٌّاهللا ُح  ،الٌمَس

 ِةحَدالَو اَحافتم؛ ُمبِكُوقل داخلَ ٍةيف واحَد ةٌَدِحتَُّم بِّيسةُ الرَّنِه كَإنَّ :بوليف القُ ميانٌإَِو ةٌحَدوَو
 ع؛واُضّب والتَُّحلْأَ: مها
أََتوسَّـلُ   ؛لَْم َيكُْن رغبَته ِتِهيَسنِيف كَ اُمَسهذا اإلنِقفَ وا،سمقَْنَتعلى أَن  اأبًد سوُعكم َيحثَّم َيلَ

قلـوبِهم؛   يفإىل أَبناِئي أن َيتَِّحُدوا بالقُلوبِ وبالصَّوِت وأن ُيعيُدوا بِناَء كَنِيَسِة ابنِي اُألولَى 
الكنيسةَ كاَنْت َمبنيَّةً على الُْحبِّ، والَبساطَِة، والتَّواُضعِ أَقولُ كنيسةَ ابنِي اُألولَى، ألنَّ تلك 

قُلـوبِكم؛   داِخـلَ واإلميان؛ ال أَقِصُد بِذلك أَنْ ُتقيُموا بِناًء َجِديًدا، َبل أَقصُد أَنْ تقيموا بناًء 
والتَّعصُّـبِ، وَعـَدمِ   أَقصُد أنْ َتهِدُموا القَراِميَد العتيقَةَ الكائَنةَ يف قلوبِكم، قَراميَد التَّفرقِة، 

أَنـُتم  اإلخالصِ، وَرفضِ املغِفرِة، وفقداِن احلُبِّ، وأَنْ ُتعيُدوا بِناَء كنيَسِة ابين بَِتصـالُِحكم؛  
َوذلك ال َيكونُ إالَّ ِعنَدَما َتفَهمونَ ، طافحٍ مَِرالكَب ِغًىنىل وإِ شديٍد وحِالرُّب قرٍاجونَ إىل ِفَتحَت
  ...؛واأَنْ َتتَِّحُد اوَتَتَمكَُّنل ،واُنيكم أَنْ َتنَحلََعأَنَّه 

  

  ١٩٩١أَيلول،  ٣٠
  

أََنا َربُّ السَّالمِ، َوال الشِّقاُق، َولَقَد قَدَّْمُت لَك قَلبِي؛ فَال َينَخـِدَعنَّ أَحـٌد؛ ألَّـذين    (...) 
غَدقُتها علَيُهم بِكـلِّ  َوَجميَع اإلنعاماِت الَِّتي أَ" قَلبِي"َيَتشبَّثونَ طَويالً بِاألحقاِد َسأنَتزُِع ِمنُهم 

َسَخاٍء؛ فَما لَم َيَتعاونْ خاِدِمي بُِحبٍّ وَيكفَّ َعن أَنْ َيحِضَن َهِذه الْخِطيئَةَ، أُقولُ لََك إِنِّـي  
 َسأَنتزُع مجيَع إنعاماِتي؛ فال َتسلُكنَّ أبًدا على ِغرارِ َمْن ُيقَسِّم؛



٩٥ 
  

  كثًريا؛ فَتعلَّْم أَنْ َتصونَ َهذا الكَنز؛، َسريَع العطَبِ "كَنَز َوحَدٍة"إِنِّي أَسَتوِدُعَك 
  
  

  ١٩٩١تشرين األوَّل،  ٧
 

َيا ابَنِتي، ُحبا بِي، ُخِذي َصِليبِي، َصليَب الَوحَدِة، َواِمحِليِه َعْبَر الَعالَمِ؛ إنَتِقِلي ِمن َبلٍَد إىل آَخَر 
ذلَك ُيفَكِّرونَ الَعكَس وُيتـابِعونَ أَنْ   َوقوِلي ِللَِّذيَن َيَتكَلَّمونَ َعنِ الَوحَدة، َوُهم ال َيزالونَ مع

؛ أُصُرِخي فَفي النِّهاَيِة َسَيخرُِق َصوِتي نَّ انِقَساَمُهم قَد باعَد قَلبِي َعن قلوبِهمَيِعيُشوا الَعكَس إ
 َصَمَمُهم؛ أَنا َمَعِك يف َهذا الَْخراب فال َتخاِفي؛ 

ُيقَدُِّسِك َوُيخلُِّصِك؛ فَِلذَلَك إِِمحِليه بُِحبٍّ َوَتواُضع؛ لَقَِد ائَتَمنُتِك على َصِليبِي؛ َهذا الصَّليُب َس
إِْسَتِغيِثي باْسِمي على الدَّوام؛ فَرِسالُتِك، يا طفلَِتي، أَنْ َتشهِدي ِللُْحبِّ وأَنُْ تظهرِي قَداَسِتي 

، بَِحِميٍَّة،ِ اشَهدي يف َعَدمِ ُحبِّهم َوأَمانِتهم، َتقدَّمي بِال َوَجلٍ َوكونِي َصداَي؛ إِشَهدي بِفََرحٍ
  بُِحبٍّ ألجل الُْحّب؛

َوقدِِّمي ِلي كُلَّ جِراِحِك فأَْشِفَيها َعلى الْفَور؛ كُـلّ َمـرٍَّة   ! إذَا ما طَعَنِك أَعداِئي، إِبَتهِجِي
نَّيُتهـا،  َترفَعَني طَْرفَِك ِلَتنُشدينِي، فقَلبِي، الَغنِيُّ بالرََّمحِة لَْن ُيقاوَمِك؛ أَنِت طفلَِتـي الَِّتـي َتبَ  

َونشَّأُتها َوغذَّيُتها، ِلذَا ال َتخاِفي الَْبَشَر، فَإِنَُّهم ال َيسـَتِطيعونَ أنْ َيقضـوا عليـِك؛ قَريًبـا     
  َسأُحرُِّرِك؛ يف هذه األثناء، إنطَِلقي حاِملَةً َصِليَب وحَديت َوَمجِِّديين، كونِي

  

  أَلُْمداِفَع
إِذَهبِي إِىل كُلِّ أمٍَّة وعرِِّفيهم َعـن   لَِّتي قَْد أَقَمُتها بَِنفْسي؛َعنِ الْحقِّ وَعنِ الكنِيَسِة الوِحيَدِة ا

َنفِسِك؛ أَخبِريهم أَنَّنِي أُرِيُد السَّالَم َوكَنِيَسةً واِحَدةً بِاْسِمي القُدُّوس؛ أَخبِريهم أنَّ َمْن يدَّعي 
َر الَّذي َزَرَع َوسيهِلُك؛ أَخبِريهم أَيًضـا  بِأنَّه بارٌّ، غَري أنَّه ال َيزالُ ُمنقَِسًما، َسوَف َيأكلُ الثََّم

كَم أَْمقُُت القُلوَب غَري الصَّاِدقة؛ فَاحِتفاالهتم َوُخطاَباهتم ُتتِعُبين؛ أَخبِريهم كَْم أَعرُِض َعـن  
، ال أَهمِّيَِّتهم وَعن َصالَبِتهم؛ يف الَْحقيقَة َيبُدو ُحكمُهم َعِظيًما َوُمَؤثًِّرا يف الَبشرِ لَِكْن لَيَس يفَّ
  :هُيمكُننِي أَنْ أَُهنِّئَ كَنِيَسةً ُمَنازَِعةً ُتقارُِب الَتَعفُّن؛ أَْخبِرِي أُولَئَك الَِّذيَن ُيريدونَ أَنْ َيسَمُعوا أَنَّ

  

  ،َما لَْم ُيْخِفُضوا أَصواَتهم



  

 أََنا َواِحـٌد،  
ـا أََرى ُهـو   

نْ ِلي لَهـم أَ  

ـِليبِ الَّـذي   

الةً، َصـالةً،  

يف حظـوِتي؟  
حُه  َيحـرُص  

 -ارِ الَْجيَِّدة 

فَعلونَ َمِشيئَيت؛ 
غََري أَنَّ كُلَّ َمـ

؛ قـوِلَرأِْسـي 

الصَّـل َحمـلِ  

  .ًدا

ذاٍت، َصالةً، َصال

ِديَن أَنْ تلبِثي يف
َغنيمٍة، َمن َيرَبُحه
يهم َمَألى بِالثِّما

 ؛ي ذَكَرِتها

 

  ؛ًداَبَصوِتي أَ
وِتي َوَهكَذا َسَيف

َجَسِدي، غَ" ُس
فََيروا ر ُرُؤوَسُهم

   
  ،ـر

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩١وَّل، 

رغَبَِني يف ُمتاَبَعِة 

، متَِّحَدين وواِحًد

ًدا، إِنكاَر ذَا إِنِقيا
  .ساَمَحٍة

َألْشَياء؛ َهلْ ُتريِد
سَّماواِت هو كََغ
يَن َيأُتوَنه َوأَيِديه

ضاِئلِ الَِّتيلى الفَ

٩٦

لَْن َيسَمُعوا َص
وونَ بَِسماعِ َص

َرأس"اصا بِه؛ أََنا 
م أَنْ ُيخِفُضوا ُر
   أَرفََعُهم إِلَّي؛

كويت يف وَسِط 
الفَقـ

Σ   

تشرين األوَّ ١٣

 َهل ال زِلِت َتر

َك َوأَكونَ معَك، 

  طلَّب؟

، إَرَجاًء، إمياًنا، با
 بَِك؟ َوروَح ُمس

ي َمعرِفَةُ َهِذه اَأل
ه؛ فَملكوُت السَّ
اِت َسُيمَنُح ِللَّذ
بَِناَء كَنِيَسِتي عل

م ِعنَدئٍذ َسَيبَدأو
َصَنَع َمِسيًحا خا
أِْسي؛ قوِلي لَهم
كَي أسَتِطيَع أَنْ أَ
 إِنَّنِي سأُقيُم َملك

٣

َيا ابَنِتي، -ليَّ؛ 
 

 َشرطَ أَالّ أَْخَسَرَك

ي هذا َوماذا َيَتط

ُحباُضًعا، إِمَِّحاًء، 
ًما، َصوًما، وِثقَةً 

ِت، لَِكْن ال َتكِفي
لِّ َما ذَكَرِته بِكُ

لَكوُت السَّماوا
 أَنوي أَن أُعيَد ِ

خفَُضوا أَصواَتهم
أَنَّ كُالًّ ِمنهم ص

، َولَيَس َرأُْهمُس
ُضوا أَنفَُسُهم ِلكَ

قُوِلي ِللجميعِ) 

ي أَنْ تتَِّكئي علي
  دُتُه لَِك َسلفًا؟

أرغَُب يف ذلَك، ش

َتعلَِمني ماذا َيعنِي

ِحَيةً، إِذْالالً، َتواُض
، َتوبةً، إماتةً، أَلًَم

َسنِت يف ما قُلِت
َعلَيِك أَن َتعَمِلي
؛ ِمن َجديد، َملَ
ذا يا فَاسولَِتي، 

إِنْ أَخ
غَري أَ
ُرُؤوس
ُيخِفض

...)

  

  

  

َتعلَِّمي
أَعَدد

 
إِنِّي أَ

 
َهلْ َت

 
َتْضِحَ
َصْبًرا،

 
أَحَس
إِذًا َع
َعليه؛
فََهكَذ



٩٧ 
  

إِنْ ِسْرِت َمِعي لَْن َتهلكي؛ ال ُتَجرَّبِي بِالنَّظَرِ إىل َيسـارِِك أَو إِىل َيِمينِـِك؛ فكَمـا قلـُت     
هل ُتريديَن أَنْ َتخِدِمينِي كَما َتقـوِلني، إذًا   ٨٩؛"ال ُتَسلِّمي على أََحٍد يف الطَّريقِ: "ِلَتالِميذي

َع َصليبِي، َصليبِ السَّالمِ، واحلُبِّ َوالَوحَدِة ِلُتَمجِِّدينِي؛ ال َتنظرِي بِذهولٍ َعلَيِك أَنْ َتتَبِعينِي َم
إِىل الّصلباِن اُألخَرى الَِّتي أََضُعها يف طَريِقِك، بَِما أَنَّها كُلَّها َتأِتي ِمنِّـي؛ َمجِّـِدينِي؛ فـإِنَّ    

مَّرِي ِمن أَيِّ َشيء؛ َعليَّ ِمن َوقٍت آلَخَر أَنْ َماِئَدَتِك داِئًما َمألى َوكأَسِك طافحةٌ، ِلذا ال َتَتذَ
أََتفحََّصِك َوأَمَتِحَن ُحبَِّك ِلي ِلُبنيانِِك روحيا؛ ال ُتَجرجِري قَدَميِك َخلِفي، إِتَّبِعـي مْشـَيِتي   

  نُ تِعًبا؛بَِنشاط؛ إِسَترحيي يفَّ ِعنَدما تكونَِني ُمرَهقَةً َواْسَمحي ِلي أَنْ أَسَتريَح ِفيِك ِعنَدما أكو
ال َتنَجرِيف َمَع كُلِّ رِيحٍ َتهبُّ يف طَريِقِك، كُونِي ُمَتَجـذِّرةً يفَّ  : أَصِغي اآلن إِىل قُدُّوِسِك -

الَِّتي َمَنحُتِك إِيَّاَها َوأَخبِـريهم أَنَّ قَلـَب   " املَعرِفَِة"فَلَْن ُتقَتلَعي، َيا ابَنِتي؛ أَغين كَنيَسِتي بِكلِّ 
 بٍّ، غري أنَّ ال أَحَد ِمَن النَّاسِ ُيدرُِك َتَماًما ال أَعماقَُه َوال ِغَناه؛الرَّبِّ لَجَّةُ ُح

أَعرِفُِك َضعيفَةً، َيا ابَنِتي، َولِكْن َهل أَْعَوَزِك شيٌء؟ ِثقي بِي، ِثقي بِي، َوكوين انِعكاَس َمـا  
ى التَّفرقِة باْسِمي القُدُّوس؛ ال َسَتكونُ علَيِه الوحَدةُ؛ ال َتكُونِي ِمثلَ أُولَِئَك الَّذيَن ُيصّرونَ عل

َتكوين ِمثلَ أولئَك الَّذيَن يدَّعونَ أَنَّ الَْوحَدةَ جتذُبهم َويْبقُونَ أَمواًتا جتاَه كَِلَمِتهم ال َيَتَوصَّلونَ 
 إِىل َشيٍء ِسوى إىل إِغَاظَِة اآلب؛ أََنا َواآلُب ِكالنا َنمقُُت ُحَجَجُهم، ِخالفًا ِلما يفكُِّرون غََري

  :أَنَّه ال َشيَء َيمَنُعنِي ِمن أَنْ أَصرَخ إىل رِجال الّسلطَِة َهؤالء
إِْنزِلوا ِمن َعن َعروِشكم فَلََعلَّ تلَك القُشوَر َتسقطُ من عيونِكم لُتبصروا أيَّ خرابٍ ! إنزِلوا"

َعَصا الرَّاِعي لَيَس فَقَـط  لَقَْد َحطَّمُتم ! لَقَْد َنَهبُتم َمقِدِسي َوكلَّ َما كانَ ِفيه! َجَعلُتم ِمن َبيِتي
َدعوا عيوَنكم َمفُتوَحةً فَتَتعرَّفوا ! أَمَّا الَيوم، فَافَتُحوا أَْعُيَنكُم َوأَْبِصُروا! إىل إثنني َبل إىل َشظَاَيا

 إىل الفَقر، إىل لبسِ اِملْسحِ َوإىل اَألقدامِ احلاِفية؛ دُعوا عُيوَنكُم َمفتوَحةً َوبَِنظَرٍة َتَتَعرَّفـونَ إىل 
  "قَلبِي؛

لَِكـْن  ُيمكُننِي أَنْ أََتفَوََّه بِكَِلَمٍة فَقَط يف اجِتماعاِتهم َوبَِهِذِه الكَِلَمِة الواِحدِة أَُوحُِّد كَنِيَسِتي؛  
؛ َسأُعيُد بِناَء كَنِيَسـِتي  َمجُد السََّماِء َسُيمَنُح ِلي بِالفقر، بِالبؤس َوبِالَِّذيَن يعتربوهنم ُمحتقَرين

                                                           
 .٤: ١٠ .لو ٨٩



  

كُم ُمجـدًَّدا   

ي القُـدُّوسِ   

القُلُـوبِ؛  يف 

ندئٍذ لَْن َتَتعثََّر 

ِلي َواْسَمِحي 
 َعلَيـِك أَنْ  
َواِحًدا كََمـا  

  ال َتَخاِفي؛

كِسُروا الُْخبَز 
تَّواُضعِ ُألَتمَِّم 

َسُتمُأل َمخـازِنك

ذًا ُحبا بِاْسـِمي

يف ِهَي َوَسَتكونُ

َمَنحُتِك إِيَّاه؛ عند
   أبًدا؛

ِمي كلَّ شيٍء ِل
وِحيِد كََناِئِسي؛
ًضا َسَتكوُنونَ َو
 أََنا ِفيِك، ِلذا ال

، وأَنْ َتك"إِْسِمي
؛ أَحتاُج إىل التَّ

 

 أمانٍة؛ ِعنَدِئٍذ َس

سمَّوا بِاْسِمي، فَإِ

  ؛نِيَسِتي

احلَِقيِقيَّةُ ه" حَدةُ

لصَّليَب الَّذي َم
نَّ َنظَُرِك َنظَرِي 

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩١وَّل، 

 َيا طفلَِتي؛ َسلِّم
ِك َتوجِيهاِتي ِلَتو

واِحٌد، أَنُتم أَيض 
آلب َسَتَتَحقَّق؛

إِ"َت اسمٍ واِحٍد، 
ا َسأَقوُم بِالَباِقي

 ر؛

٩٨

َح غََريٍة، ُروَح 

طِمحونَ ِأن ُتَسم

َوحُِّدوا كَنِ

َوالَوح"، الدَّاِخل 
  -وح؛ 

ي اقوِلَني، عانِِق
لَعالَم؛ ال ُيفارِقَن

Σ   

تشرين األوَّ ١٤

نِي ُمَتأصِّلَةً يفَّ،
 أَقوُدِك َوأَمَنُحك

" أََنا هو"َما أَنَّ 
الِتَي الكََهنوِتيَّةَ ِلآل

 

ي َشعبِي َتحَت
َرى ُجهِدِك َوأََنا
لَّ َشيٍء إىل النُّور

َسأََضُع ِفيهم ُرو
  ِذي اجلَِديِد؛

كُم ُتحبُّوَننِي وَتط

هو املَِسيِحيُّ يف 
لَْحرِف َبل بِالرُّو
َيا ابَنِتي، كَما َتق
ضاِهيِه يف هذا ال

  ...ي، إِتَبِعينِي

٤

؛ كوِ"الُْحّب"ل 
،"شدِك الرُّوِحي
َمفَيَتعلَّمونَ أنَّه بِ
لكتُب ألنَّ َصال

  !.عِميم، َيا َرّب

هي أَنْ َتقودي يت،
ي؛ أُْبذُِلي قُصاَر
خرَِج َهكَذا كُلَّ

َء، إِذْ س يِد غُربا
فُح أَْدَناُنكم بَِنبِيذ
كُنُتم َتقولونَ إنَّك

  :بُِحبِّيا 

ِسيِحيُّ احلَِقيِقي ه
كونَ الَوحَدةُ بِا
كُنِت ُتحبِّيَننِي، َي
ِك، فال َشيَء ُيض
 التِّلِميذَة؟ َتعالَي

 ّب؟
 هو؛

ي بُِحبٍّ َألجلِ
ُمرش"أَنْ أَكونَ 

نِي َعالَمةً لَُهم ف
ُن َواِحد؛ َسَتِتمُّ ا

ذا ُمَبشٌِّر بَِخريٍ َعم

لُتِك، يا َصِغَرييت
 َعليِك أَالَّ َتقلَقي

ِفيِك وُألخ" َماِلي

على
َوَتطف
إِن كُ
َوُحبا

  

فاملَِس
لَْن َتك
إِنْ كُ
قََدَما
أَيَُّتها

  

  

  

َيا َرب
أََنا ه
ريَبشِّ

ِلي بِأ
َتكونِ
َنحُن

 
إِنَّ هذ

 
رِسال
مًعا؛

أَعَم"



٩٩ 
  

إنَّ جِيلَِك الكاِفَر، الَّذي أَراَق ِمنِّي كَثًريا ِمَن الدَّم، َسُيعنِّفُِك، لَِكْن، َيا فاسـولِتي، سـأُثَبُِّتِك   
على قَدَميِك َرغَم اجلُروحاِت املُؤثَِّرِة الَِّتي َسَتَتلَقِّيَنها ِمن هذا اِجليلِ الشِّرِّير؛ َسُتمَنُح لِك املَعوَنةُ 

رُتِك كما بشَّرُت آَخرين، ال َتَتوقَِّفي هنا، أَعلنِي على السُّطوحِ كَمـا يف  ِمن فَوق؛ لَقَد بشَّ
الُبيوِت التَّعاِليَم الَِّتي َمَنحُتِك إِيَّاها؛ أَعلَُم كَم أَنِت َسريعةُ العطَبِ، لَِكنَّنِي أَعلَُم أَيًضـا َمـنِ   

  اخَتْرُت؛
  

أَملَشاِكلُ َتبـُدو  . د، َرغَم أَنَّ ال أََحَد َبعُد َيعلَُم َحقًّا كَيفَيا َرّب، أَشعُر بَِسعاَدٍة ِلعلِمي أَنَّنا َسَنتوحَّ
لَقَْد َحطَّمُتم َعَصا الرَّاِعي لَيَس فَقَط إىل اثَنني، َبـل إِىل  : "كَما قُلَت. كَبِريةً َواِإلنِشقاُق أَيًضا أَكَرب

َولَِكن كَيـَف؟  . َننَحنِيَتطْلُب منَّا َجِميًعا أَنْ . َوقُلَْت إِنَّ َجَسَدَك قَد ُشوَِّه، َوَتمزََّق َوُشلَّ". َشظَاَيا
َوأُشارُِك يف كلِّ شـيٍء، َمـَع   " ُروم أُرثوذُكس"ماذا َيجُِب أن ُيعَملَ؟ َما ِهَي الْخطَوةُ اُألولَى؟ أََنا 

عاِملُوَننِي بَِشكلٍ إِخَوِتي الرُّومان الكاثُوِليك، َوال أُفرُِّق َنفِْسي باْسِمَك ِعندَما أَكونُ َمَعهم؛ َوال ُهم ُي
َوأعلَُم أَيًضا أَنَّ كَِثرييَن ِمن َبينِهم يتردَّدونَ على الكَنِيَسـِة اُألرثُوذُكِسـيَِّة   . ُمخَتِلف َعن خاصَِّتهِم
  ...الروِميَِّة أَو الرُّوِسيَّة

  

  !َتكلَِّمي، َيا ابَنِتي
 

  .أَعِطين الْكَِلمات الْدَّقيقةَ، يا َرّب
 

  َمُح لَُهْم أَنْ ُيشارِكُوا يف َجَسِدَك؛َوال ُيْس: ...قُوِلي
 

وَمع ذَِلَك حنُن، األرثُوذكس، َيْسَمُح لَنا . ال َيْسَمُح لَُهم بِذلك، َرغَم أَنَّ أَسراَرَنا هي َنفُْسها. كَالّ
كَـي ال  ِل -وحتَّى قَد ِقيلَ ِلي إنِّي َمحرومةٌ ِمن ِقَبلِ كَنِيَسـِتي  . الكاثُوِليُك بالُْمشاَركَِة يف َجَسِدَك

فضالً عن ذلَك أنا ُمضطََهَدةٌ ِمَن اِجلهََّتنيِ ألنَّ ُمَعرِِّفي ُهو . ألنَّنِي أَتردَُّد على الكاثُوِليِك -أَقولَ أَكثََر
  !َوأَنَت شاِهٌد َعلى كُلِّ ذَلَك، َربِّي َيسوع! كاثُوِليِكيٌّ رومانِيٌّ

 



١٠٠ 
  

لى َمذَبحٍ واِحٍد َولَْن َيمنَع أَحـٌد أَوالدَي ِمـَن   لَِكن، َسَيأْيت َيوٌم فيِه َيكِسرونَ الُْخبَز َمًعا ع
فَِتلـَك القَلَعـةُ الَِّتـي َبَنوهـا      ٩٠"َهلْ أَنَت أُرثُوذُكِسيٌّ؟: "الَْمجِيِء إِلَيَّ؛ لَن َيسأَلَهم أََحٌد

هم ِلُيؤِمُنوا بِـه  ِلُيقَسُِّموكُم قَْد َحكَمُت َعلَيها؛ أَنُتم َجميًعا إخَوةٌ يفَّ، فََهذا َما َعليِك أَنْ ُتَعلِّمي
 َوأن ُتقنِِعيهم ِلَيعَملُوه؛

َوكََما ِللَّذيَن ال َيزالونَ ُمنقَِسِمَني بالَْجَسِد َوبِالرُّوحِ ُمفَرِِّقَني أَنفَُسُهم باْسِمي القدُّوس أَقولُ  -
رِ العالَمِ، ولَيَس يف ُيطلَُق َعلَيَك اسٌم َمعناُه أَنََّك َحيٌّ يف َنظَ ٩١:لَُهم، َما قُلُته ِلكَنيَسِة َسْرِديَس

فَقَد أَشَرَف على املَوِت السَّريع َوَحيثُ َتكـونُ  : َنظَرِ خاِلقَك؛ أَحيِ القَليلَ الَّذي َبِقَي لََديَك
 اجلثَّةُ، فَُهناَك َتَتَجمَُّع النُُّسوُر؛

! ضطَهِدوا الطَّريَقال َت! كرُِّسوا مًعا َجَسِدي وَدِمي! َتضرَّعوا مًعا إىل اْسِمي! َتَجمَّعوا! إِتَِّحُدوا
َتواَضُعوا واْنَحُنوا ِلَتَتمكَُّنوا من أَنْ َتتَِّحدوا وأَن ُتَمجِّدونِي؛ َتَتكلَّمونَ َعنِ الرُّوح َولَِكـنَّكُم ال  

كَم َمعرِفَُتكم بِي  -! َتَتصرَّفونَ يف الرُّوح؛ َتَتكلَّمونَ َعنِ الطَّريقِ َولَِكنَّكُم َتتنافَسونَ يف َسدِّها
  .... قليلَة

إنَّكم َتدُعونَ بِاْسِمي، غري أَنَّكُم َتقتلونَ أَوالِدي بَني الَْمقِدسِ والَْمذَبح؛ أَلْحقَّ أَقولُ لَكُـم،  
أََنـا  : "كُلُّ ذَِلَك َسوَف ُتذكَّرونَ بِه َيوَم الدِّين؛ َهل َتسَتِطيعونَ ُمواَجَهِتي قـائِلَني بِِصـدقٍ  

لَم أُفرِّْق َبينِي َوَبَني إِخَوِتي، بِاْسِمَك : "سَتِطيعونَ أَنْ َتقولوا؛ َهل َحقًّا َت"ُمَتصاِلٌح َمع إِخَوِتي
؛ ِعنَدما تعرُضونَ َحالَتكُم لَديَّ ِحينئٍذ أَقولُ لَكُـم يف  "القدُّوس؛ لَقَد عاَملُتُهم كَُمتساوين ِلي

ـ : "َوجهِكُم مُتم كـلَّ َيـومٍ   إِذَهبوا عنِّي، ألنَّكم لَم ُتعاِملوا إِخَوتكم كَُمتساوين؛ لَقَْد هشَّ
؛ َبيَنَما كنُت أَْجَمُع كُنُتم ُتفَرِّقونََجَسِدي؛ فأَيَن َنْصُركم؟ َبيَنَما كنُت أَبنِي، كُنُتم َتهِدُمون؛ 

  !"َبيَنما كُنُت أَُوحُِّد كُنُتم ُتقَسِّمون
أَْسـَتِطيُع أَنْ أُجلِّـيكم   َمع ذَِلَك، حتَّى الَيوم، إِنْ جِئُتم إِيلَّ كَما أَنُتم، أَسَتِطيُع أَنْ أَشِفَيكُم، 

أَلَويـلُ ِللَّـذيَن    ٩٢:أُكُتبِي!" أَلَويلُ للَحواِملِ والُْمرِضعاِت، ِعنَدما َيأِتي َيوِمي"فَُتَمجِّدونِي؛ 
                                                           

الُْمقَدََّسِة إِنْ كاُنوا  على َما َيبُدو، َيحقُّ ِللكهنِة األرثوذكس الّرومِ والّروسِ، أَنْ َيسأَلُوا الَِّذيَن َيأتونَ ِللُمناولَِة ٩٠
 .َبنيفَُهم َيرفضونَ إِعطاَء الُْمناولَِة الُْمقَدََّسِة ِللرُّوماِن الكاثُوِليِك َرغَم أَنَّ هذا السِّرَّ هو َنفُْسه ِعنَد املَذَْه. إلَيهم" َينَتُمونَ"

 .٢-٣/١رؤيا  ٩١
 .٢١/٢٣ُيفسُِّر لنا يسوع آَيةَ لوقا  ٩٢



١٠١ 
  

أَجُِدُهم واخلَِطيئَةُ ُملَتفَّةٌ فيهم كَما حيِملُون الطِّفل أَو َمَع أَتباعٍ قَد َنشَّأُوُهم ُهم َوعلى َنهجِهم؛ 
ِقيلَ إِنَّه َيقوُم ِمن َبينِكم أنفُِسكم أُناٌس يَتكَلَّمونَ بِالضَّاللِ ِلَيحِملوا التَّالميـذَ َعلـى    لَِكْن قَد
إِنِّي أَِصيُح َوأُحاوِلُ َخرَق َصَمِمكم كَي أََخلَِّصكم؛ َوإِنْ كُنُت أُؤنُِّبكم فَذِلَك ِمن  ٩٣اتِّباِعهِم؛
  جرَّاء

  "الُْحبِّ"ال نِهاَية 
  كُم؛ الَّذي أَكُنُّه لَ

يف َجماَعـٍة  مًعـا  أَجزاِء َجَسِدي الُْمنفَِصلَِة  مجيَعَسوَف أَمجُع يوًما : لَِكنِ الَْحقَّ أَقولُ لَكُم
  َوِحيَدٍة؛

أَنَت َمْن ُتِحبُّنِي؛ َتحمَّل َما أََتَحمَّل؛ ولَِكن، َعزِّنِي َوآِمـْن بِـي؛    ٩٤ال َتبِك، َيا َصِديِقي، -
اْسِمي؛ كُْن ُمَتساِمًحا كَما أََنا ُمَتساِمح؛ لَقَـد ُجْعـُت، وَعِطْشـُت    َسُتَتمُِّم أَعماالً َعظيمةً بِ

  وغاِلًبا َما اشَتدَّْت حاَجِتي فَأََتْيَت ِلَنجَدِتي؛ َتابِْع أَعمالََك احلََسَنةَ َوَسوَف أُكاِفئَُك؛
َسالم؛ إنَّكم ذُرَِّيةُ أَحلَقَّ أَقولُ لََك، لَسَت َوحَدَك، فَأَنا معَك؛ كُونوا ُمتَّحدين بِي وِعيشوا يف 

َدِمي َوَورثةُ َملكوِتي؛ أَخبِْرهم أَنَّ قَلَب الرَّبِّ ُحبٌّ وأَنَّ لُبَّ الشَّريَعِة قائٌم على أَساسِ الُْحّب؛ 
قُلْ ِلَشعبِي إنِّي ال أُريُد ُمَدراَء يف َبيِتي، فَلَْن ُيربَّروا يف َيوِمي؛ َألنَّهم، ُهم َنفُْس أولئَك الَّـذين  

  َحوَّلُوا َبيِتي إِىل َبيِت ِصناعٍة؛قَْد 
لَقَْد أَرَسلُت لَكُم ُروِحي ِلَيعيَش يف قُلوبِكم، فَِلذَِلَك َسُيريكُُم الرُّوُح الَّذي َيِعيُش ِفـيكم أَنَّ  

  كَنِيَسِتي َسُيعاُد بِناُؤَها يف قُلوبِكُم َوَستعَترِفُون َبعُضكم بَِبعضٍ يف قلوبِكم كإِخَوٍة لَكُم؛
  ُب عليَّ، يا أَِخي، أَنْ أَحتمَّلَ َمرَّة أُخَرىهلْ َيج٩٥ِ

  اَأللََم الَّذي َعرفُته

                                                           
 .٣٠: ٢٠.أَع ٩٣
 .ُه يسوع إىل الَّذيَن ُيِحبُّوَنه حقًّا َوَيعَملونَ َحقًّا َوبِصدقٍ على َتوِحيِد الكَناِئس؛ أَصِدقائهَيتوجَّ ٩٤
ِمثلَ َسجِنيٍ . لَقَد اتَّخذَ َيسوِعي، َوهو َيقولُ كلَّ ذَِلك، َصوَت َضِحيٍَّة، ُمرَهقًا، ُمْسَتْجِدًيا، كما لَو كانَ ُمَتَعلِّقًا بِنا ٩٥

 .َبابِ َزنزاَنِتِه وَيسأَلُ احلارَس، ِمَن النَّاِفذَِة الصَِّغَرية، كَم َسَيدوُم َبعُد ِعقاُبه، قَبلَ َيومِ َتحرِيرِهَيَتَوجَُّه إِىل 



  

عيُد الَبَصـَر  
َجُز َيُد إِنساٍن 

  :كم

  

  
 

وأُ ي وأَنا بَِك؛
َف لَنا أَشياَء َتعج

  ركم؛

لَْمرَّة إىل راِعيك

  ِك إِىل السَّماء؛

 

  َسَنة؟ أَم
 اَحةَ هذه املرَّة؟
  يَّ أَن أَشَرَب
  َس انِقساِمكم؟

ي أنْ َيسَتريَح،
  ُحبا بِي؟" صح

ا أَِخي، فَُتَسرُّ بِي
زوجِي قَْد كََشف
َتسَتِعيدون بصَر

  ٩٦-يكُم

واْسَتِمعوا هذه ا

  لطَّريق الَّذي
  ْسِلكوه؛

ِك َألقوَد ُخطاِك

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩١وَّل، 

١٠٢

َسَنةً َبعَد س
َك َسَتمَنُحين الرَّا
َهل َيجُِب َعلَيَّ
َمرَّةً أُخَرى كَأَْس
َسَتْسَمُح ِلَجَسِد

ِعيِد الِفص"وحيِد 

َخفُِّف ألَِمي، يا
فََمن ُهو َز! ِقي

بِاْسِمي، ِعنَدما َ

فَسآِتي إلَي -

مهروا كُلُّكُم، و

َسأَقوُدكم يف الط
َعليكم أَنْ َتس

  ؛
 أَبَتِسُم؛ أََنا َمَعك

Σ   

تشريَن األوَّ ١٧

  

أَنَّك

َم
أَم س
بَِتو

، َسُتخ"يِد الِفصحِ
يا َخاِلِق! حبوبِي

ا َسُتنادونَ بِه، بِ

َتناَدوا، َوَتَجم: م

 أَقاِصي األرض؛
َوابَتِسِمي ِعنَدما

٧

                        
 .ِلٍك، بَِجالل

عيد"ِحيِدَك تاريَخ 
َيا َمح"لكَِثريين؛ 

هذا ما!" انجَِزه

 احلقَّ أَقولُ لَكُم

ِتي إىل َلُوا رِسالَ
جَِّعي، يا ابَنِتي، و

                         
لَ َيسوُع ذلك كََمِل

  

بَِتوِح
إىل ا
أنْ ُتن

  

  

أَحلقَّ
  

أَرِسلُ
َتَشجَّ

  

  

 

       
قال ٩٦



  

جـلِ  ـلُّوا ألَ 
؛ أُريـُد أَنْ  ي

ِحدين؛ أَرغَُب 
ـد فََصـلوا   
 أَحتـاُج إىل  
كم؛ فَكُلُّ َما 
بكم وَوحِّدوا 

 ؛بُّكم

َصـ ـارِكُكُم؛ 
لِّ أَوالِديداِء كُ

ونَ أَوالِدي ُمتَِّح
قاِء ُمنفَِصِلَني قَـ

يةَ طَلَبِي؛ إِنِّي مِّ
قُلوبِك داِخلََدٍة، 

 قدَّمُتم ِلي قلوَبك

أََنا، َيسوع، أُِحبُّ

 

م، َوأُبـكُماِء، أُمُّ
جلِ اهِتدَصلُّوا َأل

  ١٩٩١وَّل، 

 أَرغَُب أَنْ َيكو
ُيصرُّونَ على الَبق
حلاَح نِداِئي َوأََهمِّ
يف كَنِيَسٍة واِحد
صلُّوا، أَنُتُم الَّذيَن

أَعلى جِباِهكم؛ 
  

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩١وَّل، 

١٠٣

السَّم؛ أََنا َمِلكَةُ 
ص ُحبِّ َوالَوحَدة؛

تشريَن األوَّ ٢٠

ا ِلُنَصلَِّي مًعا؛ ُهن
 فأُولَِئَك الَّذيَن ُي
نِقساِمكم، وإِحل
يسِتي، ُمتَِّحَدةً 
 انِقساِمكم؛ َصل

  َدِة كََناِئسي؛
ُحبِّي ع" َنفَْحةَ" 

Σ   

تشرين األوَّ ٢٥

 

  بةً،
  َشظايا،

 .)ملُباَركة

حلياةَ؛ أَملَجُد هللا؛
ان، َوالُْحَملِ اإلْي

  

٠

ا إِيَّاُهم الَيوَم ُه
َجمَعاَء ُمتَِّحَدةً؛ 
درِكُوا فظاعةَ ان
 وأُِعيد بِناَء كني
ُألحطَِّم حواجَز
َدسِ ألجلِ وحَد
كالًّ ِمنكم تارِكًا 

٥

  ب،

  ُمَتماِسكَةً ةًَسدَّ
  وسدُّق
  را،

ائيَّةً واِحَدةً وَصلَبةً
 ثالثًا، أو كَوَمة ش

  ؟

رِسالَة ِمن أُمِّنا املُ

يَسةُ َسَتسَتعيُد احل
المِ، َصلُّوا َألجلِ

 ...َص اجلَِميُع؛

 َدعوُتهم، جاِمًعا
كونَ كَنِيَسِتي ج
 َعن قلوبِهم؛ أَد
كُم ألَوحِّدكم،

، ألالُْحّبُب هو 
ع قلبِي األقدم م

الرَّّب، أُبارُِك كُال

ّبا َرنا َجِميًعا، َي
  .ايَتَنعطَِما قَْد أَ

  ايَتَنعطَأ
دَّقَُم ةًَدواِح ةًَسينِك
روِحَك القُمن  ةًئ
َخراًبا ُمقفًراليَس و

أعطَيَتنا َعًصا َرعائَّ
وليَس قطعَتني أو ثَ
 َتبخََّر كلُّ ذلك؟

رِ (
 
لكَنِيأَ

السَّال
َيخلُص

 

  

لَقَد 
أَنْ َتك
قَلبِي
قلوبِك
أَطلب
قَلَبكم
أََنا، ا

  

  

ذَكِّْرنا
بِم

عقَد أَلَ
كَ

ةًئَِلمَتُم
لََو
لَقَْد أع
َولَ
فَأَيَن َت



١٠٤ 
  

 
ِلذا ال َتسَتسـِلِمي، بـل    -إِهاناُت الَّذيَن ُيهينوَنِك َتقَُع َعليَّ : فاسوال، َدعينِي أَقُلْ لَِك أوَّالً

إِِمحلي َصِليَب وْحَدِتي ِمن أمٍَّة إِىل أمٍَّة َوكُونِي َصداَي ِإلنعاشِ ذاِكَرِة َشعبِي؛ إِنِّـي أُرِسـلُ   
يف  ؛لٍبـادَ َتُم ى فَْهـمٍ لَإَِو المِسَّالىل إِي دُِّيَؤ الًباَدَتبا ُمبنُّوا ُحَتَيُروِحَي القدُّوَس ِلُيذَكَِّرُهم بِأَن 

َرَساِئلي التَّمهيديَّة َعن الَوحَدة كُنُت قَد طَلَبُت ِمنكُم َجِميًعا أَنْ َتنَحُنوا، لَِكْن َهل من أحـٍد  
  الَيوَم ُمسَتِعدٌّ أن َيسمَع ما َيقولُ ُروِحي؟

  هل ال َيزالُ فيكم أيُّ َرجلٍ صاِلحٍ؟ -
  مُسنِي َحقًّا؟َهل من أَحٍد َيلت -
  َهل من أََحٍد يف هذا اليومِ قَد َخفََض َصوَتُه ِلَيسَمَع َصوِتي؟ -
  َمن ِمنكُم َسَيكونُ البارُّ اَألوَّل فََينَحنِي َوَيمَِّحي ِلكَي ُيَرى ُحُضورِي؟ -
  بِأَنْ َيظَهَر؟" لَرأِْسي"َمْن ِمنكُم ُمسَتعدٌّ ِلَيحنِي َرأَسُه فََيسَمَح  -
  :أَيُّ َرجلٍ َسِخيٍّ َسَيخِفُض َصوَتُه َوَيسمُع َصالةَ َتَضرُِّعي إىل اآلبِ َهل َبيَنكم -
  

  َهل َعلَيَّ، َيا أَبتاه"
  مرَّةً أُخرى أَنْ أَشَرَب
  كَأَْس انِقساِمهم؟

  أَْم أقلَُّه
  َسُيَوحِّدونَ ِعيَد الفْصحِ،

  ُمَخفِّفَني ِقسًما
  ِمن عذابِي َوِمن أَلَِمي؟

  

  َهذه هل ُحكُْم الظُّلمِة"
  َسَيطولُ أَمُده؟

  لَقَد قَطَُّعوا َجَسِدي
  َوَنَسوا



١٠٥ 
  

  أنَّ هذا َرأِْسي
  الَّذي ُيقَوِّي َوَيحفظُ
  واِحًدا اجلسَد بِكامِلِه؛

  

  صاِلْحُهم،! َيا أَبتاه
  وذكِّْرُهم أنَُّه

  بَِمويت على الصَِّليبِ
  قَد أَعطَيُتُهم َسالِمي؛
  إِمَنْحُهم ُروَح الَْحقِّ

  وبِهم،بِِملِئِه يف قُل
  َوِعنَدما َيَرونَ ُعرَيهم

  َسَيفَهُمون؛
  إِغِفْر لَُهم، َيا أَبَتاه،"

  ألنَُّهم ال َيعلَُمونَ
  "َماذا َيفَعلُون؛

  

  قَلَْعةُ الُْمَتكَبِّرين َسَتنهاُر
  ٩٧كَوَمةَ غُبارٍ، َيا طفلَِتي؛

  

  ي فَقَط فََتَري؛إِنَتِظر -فَِكربِياُؤهم َوَمجُدهم سَيسقطاِن ِعنَدما َسُيحاِصُرهم ُروِحي؛ 

                                                           
 .هنا َشَعرُت بأنَّ هذا هو اآلب الَّذي جييٌب اإلبَن ٩٧



١٠٦ 
  

َهل ُتصغونَ ِفعالً؟ هل ُتصغونَ َحقًّا إِىل َما أَقول؟ إنَّ َما أَقولُه لَكُم َيعنِـي السَّـالَم،   : أُكُتبِي
  ِلخاصَِّتي وَألصِدقاِئي؛ إنَُّهم سَيفَهمونَ إنْ َتخلَّوا، ُمنذُ الَيوم، َعن َحماقَِتهم؛

وَنين، ُمساَعَديت الَْخالِصيَّةُ ِهَي يف ُمَتَناولِ الَيـد، َوالَْمجـُد   فِللَّذيَن ُيحبُّوَنين بِال َتَحفُّظ، َوَيتَّق
َسَيِعيُش حينئٍذ يف كلِّ واحٍد ِمنكم؛ أَلُْحبُّ َوالَْحقُّ ُيمكُنُهما أَن َيلَتِقيا، أَلبِرُّ َوالسَّالُم ُيمِكُنُهما 

َينَحنِي داِئًما ِمـَن السَّـماء؛ لَقَـد     أَن َيَتعاَنقَا؛ َيسَتطيُع احلقُّ أَنْ ينبَت ِمن األرضِ ألنَّ البِرَّ
َمَنحُتكم السَّعاَدةَ، فَأَيَّ غلٍَّة أَعطَْت ُترَبُتكم؟ أَإلستقاَمةُ داِئًما َتقَدََّمتنِي َوالسَّالُم َتبَِع خطواِتي؛ 

االُت هل أَسَتِطيُع أن أَقولَ الشَّيَء َنفَْسه َعنكُم؟ َمن َسُيعوُِّض َعن َسنواِت انِقساِمكم؟ أَإلحِتف
  َوالُْخطاباُت ال َتهمُّنِي؛ وكَذِلَك املظاهُر الكاِذَبةُ َوكَثَرةُ الكَالمِ ال َتخَدُعنِي؛

آه َيا ابَنيت، ما أَْبِغي أَن َيفَهُموه، َخاصَّةً الَِّذين َيِعيشونَ يف جِراِحي هـو أنَّ  ألَمـي كَـبٌِري،    
َيْعطُوا َبعَض ما ن ن أَم ِمُهَنكَِّمي أُكَِلهو ، بَِحزمٍ شياَءأَعدَِّة ن َع َألجِلِه عبَّرُتي ِذالَّ ُبَبالسََّو

ـ ي َيروا األشياَء بِكَِل "لعلويي اورُِنبِ"هم وَحُر مَألن أَف؛ أُريُد أَْرلَحِل اَم يَسلََوِللرُّوحِ   يينََّع
  هم؛ورُِنلَيَس بَِو "يِّهِلَي اِإلورُِنبِ" وا األشياَءَري َيكَِل ؛هميونُِعبِ يَسلََو
ـ بِأنَّنِي أََنا، أَيًضـا،   وهذا ال َيْعين يٌمِقسَتُمَو أَِمٌنيي نِّأَي بِنَِّع عروٌفَم ـ  بَِبَس م أَمـاَنِته  ِةقلَّ
و لََوَحتَّى  -هم؛ ِتنجَدِل يُءجِال أَأَنَّنِي َو ا أقلَّ،الًمَسَو ةًقاَماسِت، َوأُظهُر لَهم أَماَنةًهم، ِتقاَماسِتَو

لى َعفَُروِحي سَيبدأُ بِالعملِ  ٩٨اَألمَني الّصادق؛ى بقَأََس فَأََناي، ِلُبن ُسَعي َونِّدوا َعَعابَتَجِميُعهم 
أَجَعلُكم َو ٍدِحاو سٍدا يف َجيًعِمُدكم َجَسأُوحِّ ،راِحيجِيبِي َوِلَصبِني اإلخوِة والم َبإِعاَدِة السَّ

  ولَي َحُدونِجُِّتَم
  

  َبيِت قرباٍن واحٍد
  

ي َسـَيكُونُ يف  ذَّبائِحي الرِشوَع ٩٩ُعْرفَُتَسفَاللَّعنةُ  ؛َسُيحطَّم َنيِمِسنقَم ُميكُِقْبي ُيِذالَّ ُزاحلاجَِو
  كانِه؛َم
  

                                                           
 .١١: ١٩.رؤ ٩٨
 .٣: ٢٢.رؤ ٩٩



  

أَيَّ َرجاٍء  َروا

لى زاوِيِة كُلِّ 
أَلَتِفُت ِمي؛ َس

ـُيمجِّدوَننِي؛   
 كنِيَسِتي، يف 
حد َيسـَتطيُع  

م َجمـيعكم  

َّ َوحياتـكم 
كنَّهم َيسَتلُّونَ 
 أَنا َوأَنـُتم،  

مكَّنوا ِمن أَن َتَر

َن َيَتَسكَّعونَ َعل
 َيعرفوا قَط اْسِم
مقَدََّسـة، َوَسـ
وت َسأُِعيُد بِناَء 
السَّاَعة، َوال أح

م لَكُم قَلَبه؛ أَنُت

كم َتنَتمونَ إِلَيَّ
َعنِ الَوحدِة لك 

شَّى مجيُعنا مًعا،

 

فََتَتمكم ِسفْونَ َن

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩١وَّل، 

ني، وأُولَئَك الَّذين
ولَِئَك الَّذيَن لَم
مَّةَ ُحّب، أُمَّةً ُمق
َويف هذا الكََهنو
ِدي؛ لَقَد أََتِت ا

 

  ١٩٩١ي، 

ى َيبلَغكم َوُيقَدَِّم
 :ه

ميعكم ِلي وكُلُّك
 أَنَّهم َيَتكلَّمونَ
 واحَدٍة َوسنَتَعش

  ١٩٩١نِي، 

١٠٧

يوُع أَفْتَح ِمن أَن

Σ   

تشريَن اَألوَّ ٢٩

بِ ِمنِّي أَملخزِيني
َدم، َوالُبؤساء َوأُ
 َوأَجعلُ ِمنها أُمَّ
 كَهَنةَ اآلِمني، و
َوَسيسَترِيُح َجَسد

...حي القُدُّوس؛

تشرين الثَّانِي ٨

ِمَن السَّماِء حتَّى
ُف َعن َوجهِـه
 َتمييزٍ؛ أَنُتم َجم
ئَك الَّذيَن َيبُدو
الَوا إِلَيَّ كَعائلٍَة 

تشرين الثَّاِ ١٣

َألَتمكََّن ِم ِصغارٍ
 

  الَي؛

٩

ن أَجَتِذَب بِالقُرب
رين، َوَعَدَم الَعَد
 لَم ُتحبَّنِي قَط 
هنةَ اِإللَه الَْحّي، 

يًعا، َوُدكم َجم
عة، ساَعة ُروِحي

ْخِلَص َينَحنِي ِمن
 القُدُّوَس َيكشف
نكُم بِدوِن أَيِّ 
كوُنوا  ِمثل أُولئ
ُيمارِسوَنها؛ َتعا

٣

ص والٍديَّ كأَلَوا إِ
  ؛ـملَك يداِئنِ

َتعا كيين َيا ابَنِتي؛

لَقَد قَرَّرُت أَن) 
عٍ، َوغَري اجلِدير
َمجموعٍة باِئسٍة
كونُ اْسُمُهم كَه
 القُلوبِ َسأَُوحِّد
وِقَف َهذه السَّاع

إِنَّ احلُبَّ الُْمخ) 
ء جدا َعلَّي؛ إِنَّ
ي كُلَّ واِحٍد ِمن
ا يف َيَديَّ؛ ال َتك
َف على الَّذيَن ُ

  ... َوأَنا؛

وعالََت
ُيِعدُّ ِ
َبارِك

  

  

  

...)
شارع
إِىل َم
َسيكو
هذه 
أَن ُيو

  
  
  

 

...)
أَعزَّاء
أُناِدي
َدوًما

السَّيف
أَنُتم 

  

  



١٠٨ 
  

ات فََسَيكونُ َهذا ألنَُّهم انَتَهكوا َشريَعِتي إِنْ كاَنِت األرُض َسَترَتجُّ وَتنهاُر أَماَم َنظَرهم بِالذَّ -
ِمن َشفاعاِت واِلدتكم القدِّيَسة غمِ رُّالعلى صاياي؛ َو لَّكُ واُبَصد اغَتقَ؛ لَالُْحبِّالَْمبنِيَّة َعلى 

 ها؛الَعِديدة َوعلى الرُّغمِ ِمن َتحذيرايت ِمن أَيَّامِ فاِطيما حتَّى َهذا الَعصر، لَم ُيحَترْم أَيٌّ ِمن
التُّجَّاَر ِمن داِخل كَنِيَسِتي؟ كَيَف َعليَّ أَن  ُدأَطُرإِنَّ أَلَمي َعِظيم لَِكن بِأيَِّة طَريقٍَة أُخرى (...) 

أَرِمَي خارًجا اَألفاِعي ِمن أَوكارِها ِمن داِخلِ َمقدسي إِنْ لَم آِت بِشعلٍة َوبِنارٍ ُمَتأَجَِّجة؟ إِنَّ 
  !ُيستأَصلون َوهذا ال ُيمِكُن أَن َيتمَّ إِالَّ بِالنَّارالتُّجاَر، َوالباَعة، كُلّهم َس

  

 ١٩٩١تشرين الثَّانِي،  ١٤
  

 .)رَِسالَةٌ إِىل إيرلَندا (
إِْسَمِعي، َيا إِرلَندا، ال َتَتَشتَِّتي أَكثَر، َتَجمَِّعي، َتَجمَِّعي كُلُِّك يف واِحد؛ َتعالَي إِلَيَّ بَِسـالم،  

 ...َوَصلُّوا مًعا ِللسَّالم؛
لَقَد َدَنـِت السَّـاعةُ؛ إِنَّ   ! قَد َمَرْرُت بِِك َيا إرلَندا، َوقَد ُصِعقُْت ِمن فَوضاِك، لَِكْن أُنظُرِيلَ

أَرَضِك ُمقسََّمة بَِخطِّ الِقياس لَِكنَّ قَلَبِك أَيًضا، َيا إِرلَنـدا، َيـا ابَنِتـي، حتَّـى أَعَمـاق      
لِتئاِمكم بَِسالمٍ وبِدوِن أَن ُتَميِّزوا أَْنفَُسكم َتحـَت  أَِعيُدوا بِناَء َبيِتي املتأَرجِحِ بِا ١٠٠أَحشائِك؛

اْسِمي؛ على الرُّغمِ ِمن أَنَّكُم َبِقيَّةٌ ُمخِلَصة ِلي، فَال َتثْبطْ ِهمَُّتكُم، َسأُحِضُر لَكُم َخمًرا جديًدا 
  بَِبركٍة ُألرطَِّب ِشفاَهكُم؛

ِللَعوَدة؛ أَنُتم طابوُق َمقدِسي َويف الَوقِت َنفْسـه   ال َتثبِطْ َعزْيَمُتكم؛ فإِنَّ ُمخلَِّصكُم يف طَريِقِه
َبّناُؤو َبيِتي؛ بَِتوحُِّدكم َوالِتماِمكم، َسيِصُري ُهناك ُبنَية، لَِكن إِن َبِقيُتم ُمقسَّـِمني َوُمَشـتَِّتني   

ـ    َدة فَكيَف أُعيُد بِناَء ما ُهو َخراب اآلن؟ أَحتاُج إِلَيكم كُلّكم مًعا ِلُتَشـكِّلوا َوحـَدة واِح
  الطَّوابِيق؛ َجميعَِوُتِعيدوا بِناَء َبيِتي؛ أَحتاُج إِىل 

إِنَّ َملكوِتي على اَألرضِ هو كَنِيَسِتي َواإلفخارستيَّا هي َحياة كَنِيسِتي، َهِذه الكَنِيَسـة أََنـا   
  بَِنفِْسي قد أَعطَيُتكُم إِيَّاها؛

                                                           
 .الطَّوائِف املخَتلفِة يف كَنِيَسِتهَيَتكلُّم اهللا َعنِ   ١٠٠



  

 

َألذَهـَب إِىل  
ـرَّد َيميًنـا    

إِىل  القُدُّوسِ،
َرِة َوالُْحـزِن  
لكَأْس الَِّتـي  

ـاِهر ُمتَِّحـٌد   

ألريهم كَيَف 
رِيهم كَيـَف  
ًعا ُمَتشابِهني، 

هم ُترِكوا غَري 
 ، َوخاِلية؛

أََدرُت ظَهرِي أل
َوقَِطيعـي ُمشـ 

لَقَد قَدَّمُتم إىل 
مق، َمليئًا بِاملراَر
 إِنَّ طَعَم َهِذه ال

 أَنَّ قَلَبها الطَّـ
...  

 إِىل الَوحَدِة َوأل
لِ ضعِفِك، َسأُرِ
ي، أَلَسُتم َجِميًع

َوبَِسَببِ قَساوِته
كِلماِتهم خادَعة،

 

اَدْرت، بالكاِد أَ
! ُه يف احلِضيض

لَبالء َوالدَّمار؛ َ
 اإلتِّساعِ َوالُعم
الُبثوُر ِشفاِهي؛ 

رِكُنِي ُحزنِي إِذ
.ِميَعكم بِنارِي؛

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩١نِي، 

 َألجذَب َشعبِي
ِتي؛ وِمن ِخالل

قوِلي ِلي -هم؛ 

 ؟

ي ِمن َعدالَِته، َو
ُألُخوَّة، لَِكنَّ كَل

١٠٩

ا لَِكْن بِالكاِد غ
لَقَد سوَّيُتُموُه! ب

ساِمكم؟ كَأُس ال
 كأًسا يف غاَيِة
 الرقِّ، وغَطَِّت 

  سُّمِّ؛
م القدِّيَسة ُتشارِ
 َسأَُجدُِّدكم َجم

Σ   

تشرين الثَّاِ ٢٥

ِملُ َهذا الَعْجز 
رِيهم أَكَرب َرغَبا

ِفيما َبيَنهَجُدوها 

 رِتي؟

ق َتفكريِهم، َربِّي؟

مَتَألْت كأُس أَبِي
 َعنِ الَوحَدة َوا

 كَنيسٍة واِحَدة،
 َبيِتي إِىل َخراب

 ِمن كأسِ انِقس
ن إِنَّكم ُتِحبُّون
كثَر جفافًا ِمَن 

ُهَو ُمرٌّ كَالسيلُ لَ
ِلَوحِدي، فَأُمُّكُم
قَدس لَِكن قَريًبا

٥

ل، ِلَهذا َسأَسَتعم
نَد إِمهاِلهم؛ َسأُر
رِيقات الَِّتي أَوج

  

وفقًا ِلَشَبِه صور

َف ُتؤثُّر بَك طُرُق 

امر الدَّنِيئَة، لقِد 
 ِمنهم َيَتكلَّمونَ

قَد َتَركُتكُم َمع 
ب، حتَّى َحوَّلُتم 

  ...اًرا
 َمَتى َسأَشَرُب 
ِحِد الَّذي َتقولون
 أَصَبَح َحلِقي أَ
ُمها ِلي َهذا الْجِي
جرَُّع ُدموِعي ِل
بِّ َمع قَلبِي اَألق

ُك ُضعفَِك الَْهاِئل
الرَّّب، أَشعُر ِعن
ُر جتاه ِتلَك التَّفر
 عتم بَِيداي أََنا؟

  .، َيا َرّب

لَّذي لَم ُيصَنْع و

كَيَف! حد َيا َرّب

بِ كربياِء الَبَشر
كَثريونَ ! كونِني

لَقَ -
اآلب
َوَيسا
حتَّى
الواِح
حتَّى
ُيقدُِّم

ال أََتج
بِالُْحب

  

  

رُِكأُد
أََنا، 
أَشعُر
َوُصنِع

  

أََجل،
  

َمن اَّ
 

ال أََحد
 

بَِسَبب
َمسك



  

 

كم بَِتوِحيـِد  
اللِ والَبهـاء    

يٍّ ُيغطِّــي  
َحــّي، ألنَّ    

ِتي لَغْت ذبِيَح

ـدَِّعي أَنَّهـم     
 الظَّالم؟ لَِكْن 
 أُخرى ِلـي  
 الضـالَِّة إِىل  
خـذوا ِمنـُه    

ِلذا، ما !" أَّبا"
ِفـْر، كـلٌّ   

صانِِعك يف ُعيوِن
ـكُم يف اجلـال

غَنِي وٍد مع طعامٍ
لَّ كاِئــنٍ َح

ن كَناِئسي قَد أَل

ـع ذَِلـَك َيـ
لِفخاخِ يف هذا 
نَّ ُهناَك ِخراف 
َد أَِحَد اخلراِف 
ونَ َعلَيـه ِلَتأخ

" َيجعلَُه َيصرُخ 
قوِط؛ ما لَم َيغف

  ون؛

 

أثبِتوا أَنفَسكُم يف
؛ أُكُسوا أَْنفَُسـ

ُحبٍّ غري َمحدو
لَّ َشيٍء َوكـل

 ألنَّ الَعديَد ِمن

المِ الُْمظلِّلِ وَمـ
بأنَّه أَفلََت ِمن ال

لَقَد قُلُت إِن! ى
لَِكْن ما أَن أُِعيَد
َصر حتَّى َتهجمو

َهل َيسَتطيُع أَن 
قَردَّ َيدُه ِمن السُّ
سَرَع ِممَّا َتتوقَّعو

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩١ ،لوَّ

١١٠

م بِاْنحناِئكم؛ أَ
كَْسرِ الُْخبزِ َمًعا

  قوى؛
عٍ، وَبساطٍة َوبِح
سِتـي فَاقَْت كُل

  ؛
ىل التألُّقِ فَذِلَك

 ِخاللِ َهذا الظَّال
ملرُء أَن َيَتفاَخَر ب
 فَإِنَّ ذَنَبكُم َيبقَى
 أَقوَدها أَيًضا؛ لَ
َبص أَن أُِعيَد لَه ال

َعيَني اَألعَمى؟ َه
م أَُعْد أَسَتِطيُع 
َيَد أَبِي َسَتقُع أَس

Σ   

كانون األوَّ ١٢

  را؟

  

يف ُعيوِن صانِعكم
ا أَنفَُسكم ِلي بِك
ظَهرِ الدِّياَنِة والتَّق
ى ُعشُتم بَِتواضعٍ
 إِنَّ َعظََمةَ كنيس
 َحياةَ كَنيسِتي؛
ي الَيوم َتفَتقُر إ

 أَن ُيحدَِّق ِمن 
؟ َهل َيسَتطيُع امل

؛"َنحُن َنرى" :
حلظريِة َوَعلَيَّ أَن 
 َحقيقيَّةً ِفيَّ، َما 

طانُ أَن َيفَتَح َع
 أَبِي َعلَيكم؛ لَم

، فَإِنَّ َيكلِّ قَلبِكم

٢

 ).راويْسىل ِس

كَنِيَسة يف ِسويْسر

                        
 .٣١: ١١.دا

بِتوا أَنفَُسكُم يف
خ الفصح؛ أَثبِتو
اضعِ َولَيَس بَِمظ

ِفيما َمَضى -! ا
َتـكُم؛ أََجل، ِ
خارستيَّا َصنَعْت
ن كاَنْت كَنيسِتي

  ١٠١ديَّة؛
ل َيسَتِطيُع املرُء
طيعون أَن َيروا؟
َما أَنَّكم َتقولُون

ْت ِمَن نفْسِ احلظ
ريِة ِلَيحيا َحياةً 
  وَت السَّماء؛

الشَّيط -َيسَتطيُع 
ُتوُبوا، َسَتقُع َيُد

ِمن كُلم، َألِخيه 

فكاري إىلأَ ْتَبَه

ّب، كيَف هي الكَ

                         
د: دانيالالنَّبِي  وءةُُب

أَثبِ -
تارِيخ
بِالتَّو
ُتوُبوا
ماِئدَت
اإلفخ

إِن -
األَبد

َهل -
َيسَتط
طالََم
لَيَست
احلظري
َملَكو
َهل َي
لَم َتُت
ِمنكُم

  

  

َهذَ (
 

َيا َرب

       
ُبُن ١٠١



١١١ 
  

  ...إّنها أَنقاٌض ... 
 

  ١٩٩٢نون الثَّانِي، كا ١٨
  

 ،ّبا َرَيإِمَنحنا 
 التَّمييز، ، روَحَكوَحُر 

  ،ةَاحلكَمَو ةَفَاملعرِِلَنكَتِسَب 
  إِمَنحنا، أيُّها اآلب،

  طيِسالَبَو املتواضعِ نَذُأُ
   َكِتفَعرَِمسَعى َوراَء َن كي

  .َكِتكَمِحَو
  

  َنصَرها َكَتيَسكنِإمَنْح 
  .ٍدواِح ٍدَسيف َج اميًعَج نايِدوِحَتبِ

  .آِمني
  

ـ  لِك ُهلُتما قُ ؛ كلّيجِلَألي ِسنفََّت، يجِلَأل ييِشِع؛ ّبُحالْ جلَِأل بٍُّحي بِرِشَِّب ـ َس  تمُّوف َي
 ُجوََّتوف ُتَس ؛عدَبي الدُّروَع ِتنيَسكَرَتِدي َت ملََعجاِئَب أَكثََر ِمن ِخالِلي؛  يَنِدشاِهُتا؛ َسريًبقَ
  ...ها؛فَُيَزيُِّن فَوَز ،صرِالنَّا بِريًبقَ
 

  ١٩٩٢كانون الثانِي،  ٢٠
  

  ،َيسوع، فَلَيبَتِسْم لَنا َوجُهَك القدُّوسِ
  ؛اَيحفََن

  لَقَِد الَتَهَمنا انِقساُمنا كالنَّار؛ 
  َما ُدْمَت َوحَدَك ُتنجُِز املُعجِزات،

  إِْجَمعَنا،
  َولَيعُدلِ الَبَشُر َعن ُجنونِهم؛
  َيقوُم ُمخطَّطُِك على َتوِحيِدنا



١١٢ 
  

  يد الفصحِ،بَِتوِحيِد ِع
  فََتقوُدنا إِىل املُصالََحة،

  .إِنِّي أُنادي ِلُمساعدِتَك اإللَهيَّة
  

إِنَّ اَألشراَر َيأَملونَ بَِتهـدميِ  : َيا طفلَِتي، إِمحِلي َصِليبِي بِفََرح، َسبِِّحي اآلَب ِلكرِمه؛ إِْسَمعينِي
ا اقَتَرْحُت السَّالَم، َسالًما عامـا،  ُمخطَِّطي ِللَوحَدِة لَكنَُّهم َيتوجَّهونَ َنحو ُسقوطهم؛ ِعنَدم

كانَ َجميُعكم ِللَحربِ تقريًبا؛ كيَف أسَتطيُع َتبنِّي قَِضيََّتُهم ِللدِّفاعِ َعنهم َبيَنما َيُد أَبِي تنَصبُّ 
كُم َعلَيهم؟ إِنَّ الَشَبكَةَ الَِّتي َنصُبوها اآلن َسُتعِلقُهم يف داخِلها؛ ماذا كانَ بِإمكانِي أَن أَفعلَ لَ

َجميًعا ولَم أَفَعلْه؟ لقَد أََخذُْت َخطاياكم عليَّ، صالَحُتكم َمع اآلبِ، وَوَهبُت َحياِتي لَكُـم،  
  ...فَماذا كانَ بِإِمكانِي أَن أفعلَ أَكثََر ولَم أَفَعلْه؟

  

 )الحقًا (
 

  َهل َنظْرِت ِمن َحوِلِك؟ ماذا َرأَيِت؟: أَلسَّالُم َمعِك؛ إِْسَمعينِي، َيا ابَنِتي
  

؛ ال أسَتطيُع أَن أََرى نِهاَيةَ ِصراِعنا الَوحَدة أَيُت انِتفاضاٍت َوَحتَّى انِقساماٍت كَبَِريةً َتنشأُ َبيَننا، قَبلََر
  .ألجلِ الَوحَدة، َوال حتَّى نِهاَيةَ اإللَْحاد

  

ن َوميضِ مرَّة أُخَرى َسَينَسكُب ُروِحي القدُّوس َعلَيكم، كََما لَم َيحُدث لَُه َمِثيل، فَِم(...) 
شعلٍَة َضِعيفٍَة، َسُتَزْمَجُر َنارِي َوُتجدُِّدكم َجِميًعا؛ ِحينها، ِمثل َرجلٍ يدخلُ َمديَنةً ُمحتلَّةً، أََنا، 

  ...الرَّّب، سأَغُزوكُم بَِمجِدي والكَنيَسةُ َسَتحيا ِمن َجديد؛
  
  
  

 ١٩٩٢ ،اينكانون الثَّ ٢٤
  

 :أثناَء القدَّاس اإلهلّي قالَ ِلي َيسوع (
  

  "هذه لَيَست إِالّ البِداَية، فََسَتريَن أَشياَء أَعظََم ِمن َهذه؛"



  

ة يف َمجَمـعِ  
. رغباِتهحولَ 

ِمًحا ِلي بِذلَك 

أُريـُدُهم أَن  

أَُوحُِّد ِعيـَد    
َسـأُفاجِئكم؛  

 آِمنِـي يفَّ؛   

 فَتَح قُلوًبا َعديدةً
دة، وَتوجِيهاٍت ح

، ساِمكَلَمَتهلقَّى 

 

ريًبا بأَيَِّة طريقٍَة أُ

بِقُـدرِتي َسـأُ
 بِقُدَرٍة هاِئلٍَة َس

  أَختار؛ َحيثما

أُنظُـرِي،...  

 

 ألنَُّه بِقدَرِته قَد فَ
نِ الَوحَدةرسائلَ ع

ِمي أَنْ تنفَتَح َوَتتلقَّ
   .)ئلَ َيسوع

   ١٩٩٢ين، 

  سوع،
  ١٠٢ُحِك

   ِللَوحَدة؛
تعلَُّم اِإلنسانُ قَر

َعن قَلبِي لَُهم؛ ِ
لَةً بَِسالم؛ َنعم،
غًدا سأَقُوُدهم ح

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٢  

إىل الصَّلوات نَ

  ّب؛

١١٣

عجائبِِه َوأَعماِله، أل
 منذُ الصَّيف، َرس
عِ الكنائسِ العالَِم

ِة ُألقَدَِّم لَُهم َرسائل

كانون الثَّا ٢٧

هذا أََنا، َيس
َمن َسَيمنُح
التَّوجِيهات ِ
ها َجَسِدي؛ َسيَتع

 ....  
، لَقد كََشفُْت ع
َسوف أَجُِد َوِسيل
م أَن َيتَِّخذوا، و

Σ   

شباط،  ١٣

هنَتكُم َيحتاجون
  :يف ُهو

بُحلْأَ
  

 سبَّحَتُه َألجلِ َعج
انَ الرَّبُّ ُيَحضُِّر 
لقُلوبِ يف َمجَمع
يف أُسبوعِ الَوحَدِة 

٧

ي َسيتَمجَُّد فيها
 َيكونَ طَريقَهم

ي لَُهم،عن َرغباِت
ذلَك َعليكم، َس
أيَّ طَريقٍ َعلَيهم

إِنَّ كَهاسولَِتي، 
ا، َبلَسِمي الشَّايف

                        

ِلي ذَلَك َبعَد أَن 
كان. ِئسِ العالَِمي

مَّ َسَمَح ِلَبعضِ القُ
ن أَذهَب إِلَيهم يف

أََتِت السَّاعةُ الَِّتي
دوا؛ طَرِيِقي لَن 
 لَقَد كََشفُْت ع
ْصحِ، لَن ُيفَرَض 
أَخَبرُتهم الَيوم أَ

َتَخلَّى َعنُهم؛ فَا
َتحيا َسوَفيَسةُ 

                         
 .ىل الَبَشرِيَّة

  

ِقيلَ ِل
الكناِئ
من ثُمَّ
يف أَن

  

  

لَقَد أَ
َيتَِّحد
أَآلن
الفُْص
لَقد أَ

  

  
  

  

لَن أََت
أَلكني

  

       
إِ ١٠٢



١١٤ 
  

  

  !لَِكنَّ احلُبَّ َمفقُوٌد بني العِديديَن ِمنَّا
 

  ُبِك َيبِغي أَن َيقولَ ِلي املَزيد، أكِمِلي ُجملََتِك، َيا ابَنِتي،قَل(...) 
 

ال ُيمكُن أَن ُتبَنى الَوحَدة ِمن دوِن الكَهَنة الرُّوم األرثوذكس؛ إِنَّ َنوَع الَوحَدِة الَِّتي َترغَُب فيها ... 
  .ال ُتعجُِبهم

 
؛ َسَيكونونَ َنموذًَجا إلهتـداء هـذا   رغَم ذلَك، َيا فاسولِتي لََديَّ الِئَحة بِأَشخاصٍ أَسِخياء

اجليل؛ لَِكن ِلَيكُن هذا الكاِهن يف ِفكرِِك؛ كَرِِّمي كََهَنِتي َوقَدِِّمي ِلي َتضـِحياِت التَّعـويض   
  ...َوَسأعضُدِك بِفَضاِئِلي؛

  
  

  ١٩٩٢، شباط ١٤
  

ي داِخلَ قَلبِي َومارِِسي كُـلَّ  إِْسَتسِلِمي ِلي، لُج؛ ِكبُِّحبِ ْرشُعي أَينِِع؛ َدِكَعَم الُملسَّأَفاسوال، 
 َما قد أَعطَيُتِك،

كونِي َعالَمةَ الَوحَدِة الَِّتي َيرفُضها َهذا اجليل؛ أََجل، كونِي َعالَمةَ الَوحَدِة اآلِتيِة ِمنِّي، (...) 
اُألَمـم،  لِّ ِلكُِمن ِخالِلِك أُظهُِر ُحبِّي  ١٠٣َوالُْمحَتقََرِة َواملنُبوذَِة ِمن داِخلِ َبيِتِك، ِمن َشعبِِك؛

َوِمن ِخالِلِك َسأُواِصلُ التَّكلَُّم َوأُشُري كيَف أَنَّهم اخَتَزلوا كَنِيَسِتي إىل َصحراء؛ لَقَد قَـدَّمُت  
 ِميثاَق َسالمٍ َيستطيُع أَن َيقوَدكم َجميًعا إِىل َوحَدة أَخويَّة؛ ١٠٤إِىل َشعبِِك

حَدة لَكنَّهم ال يصغون؛ وال حتَّى َينَحُنون؛ َوبدلَ لَقَد اخَترُتِك أَنت كَُعالََّمٍة َعمَّا َسَتكونُ الَو
  ذَلك َيهَرعون ِلُيقدِّموا ِلي الَبخوَر، لَِكن َما َينفَُعنِي كُلُّ َبخورِهم؟

  أُريُد َبخوًرا ِمن قَلبِهم،

                                                           
 .أَلكََهَنةُ الرُّوم اُألرثُوذُكس ١٠٣
 .ألكهنة الّروم األرثوذكس ١٠٤



١١٥ 
  

  أُريُد َسالًما ِمن قَلبِهم،
  أُريُد َتسابيَح ِمن قَلبِهم،
 هم؛ِمن قَلبِ أُريُد ُحبا، َوَرمحةً َوَشفقةً
  أُريُد ُمصالَحةً ِمن قَلبِهم؛

  

  لَقد َسكَْبُت من أَفواِه األطفالِ توسُّالِتي املرَّة، ِمن أَجلِ(...) 
  السَّالمِ َواملصالَحِة 

  َبَني اُألخَوة،
  

  آه، َيا ابَنِتي، كونِي املداِفع... لَِكن أُنظُري، كيَف َتمَّ َتلَقِّي َتوسُّالِتي 
  ...َعن احلَّق،

 

  ١٩٩٢شباط،  ١٨
  

م ُحضور الَبديَهـة، ألسَّـال  : ، َصلِّي ِلكَي َيلَتِفتوا إِيلَّ َويأخذوا ِمنِّي١٠٥َصلِّي َألجلِ كََهَنتِك
ُينزلونَ اخلـراَب   ١٠٦ون وبِسرعٍة َشديَدة أَيًضا؛ َصلِّي ألجلِ الَّذيَنَوالُْحّب؛ َعديدون َيضَمحلُّ

َبينهم َعدٌد قَليلٌ ال َيزالُ َحيا، فََهذا عائد إىل إِنْ كانَ  ١٠٨؛ قوِلي ِلكَهنِتِك١٠٧بَِزهراِتي املَتفَتَِّحة
 نَّإُِدموعي؛ إِنِّي أَروي إِمياَنهم بُِدموعي، كذلَك أَبِكي بِلَوَعٍة ألحفظَ َهـذه البقيَّـة َحيَّـة؛    

  :َوكُلّ ما أَمسُعُه ِمنهم هو نتعفِّاملشب اخلَمثل  نهاُري َتنيسِتكَ
 

  "َهل ُهناك َجفاف؟"
  

                                                           
 .أَلكَهَنة الّروم اُألرثوذُكس ١٠٥
 .ألكهنة الّروم األرثوذكس ١٠٦
 .َحديثًا ِمن ِخاللِ َرسائل رّبناألشاب اليونانِّي الَِّذي َتَحوَّلَ  ١٠٧
 .أَلكهَنة الّروم األرثوذكس ١٠٨



١١٦ 
  

ونَ بالتَّقوى، َوُيعدِّدونَ اتِّهاماٍت َمريَرة ضدَّ أَعمال روِحي القُـّدوس َويسـمحونَ   إِنَّهم َيهَزأُ
إِنَّ ساَعةَ الظُّلَمِة حوَّلَْت َساَعةَ الِعباَدِة إِىل َعَدم؛ َبل اَألسَوأ ِمن ذَِلك، ! َألفواِههم بأَن يديُنوها

 لَقَد أَثبُتوا َتفَرَُّدهم بالتَّباِهي َواإلدِّعاءات؛
ِلماذا تزدرونَ التَّعزَيةَ الَِّتي أعطيها إىل أَوالدي الَيوم ِمن : "ا، َرّبهم، أَِقُف أَماَمهم وأَسألُهمأََن

إِنَّ السَّماوات َسَتزولُ قَريًبا وأنتم ال َتزالـون غـري    -" خاللِ اجلزِء اَألصَغر ِمن كَنِيَسِتي؟
أَن أقـولَ لَكـم يف أيَّـِة َسـاعٍة      ُمدرِكني ويف سباٍت َعِميق؛ َسآِتي إِلَيكم كاللِّصِّ دونَ

  ١٠٩أُباِغُتكم؛
إِنَّ فَخَركُم املفرِِط َجعـلَ كَنِيَسـِتي   ... أَبِكي َعلى فخرِكم املفرِط  -أَبِكي َعلَيكم (...) 

ُتشبُه قًَربا ُمنَشقًّا؛ لَِكْن أَنُتم أَيًضا َسَتخَضعون، إِنَّ َنارِي قَريَبةٌ اآلن؛ َسأُسِقطُكُم ِمن َمجِدكم 
لَقَد أُِخذَْت َمملَكَِتـي ِمـنكُم   : "َسأَقولُ لَكُم ِحينها" ماذا َحَدث؟"َوِعنَدما َسَتسأَلون؛ ... 

إِنَّ الرُّوَح َمن ُيعِطي احلياةَ، َهل أَنُتم ُمتأَكِّـدون   ١١٠َوأُعِطَيْت إىل َشعبٍ َسُينِتُج اآلن ثََمَرها؛
  ِلماذا إِذًا هتينونَ ُروِحي القُدُّوس بِاضِطهاِده؟بِأَنَّ لََديكم اإلحِتراَم الكاِفي ِلُروِحي القُدُّوس؟ فَ

ِمن َعلُو، كُنُت أُراِقُبِك، َيا َمديَنة التَّقاليد، لَقَد ماَرْسِت ُمراعاةَ قانون كَنيسِتي األوىل (...) 
ق َنفْسه، لَِكنِ الَيوم قَد أَعماِك التَّفاُخر َوتعرييَن القَليلَ ِمَن االهِتمام أَو ال شيء على اإلطـال 

  !َتواُضع! ُحّب! َرمحة  -ِلَمواِد قانونِي األهّم 
  ... َوروح غُفران

 
إِنَّ ُحزنِي كَبٌري َوأَِئنُّ باِطنِيا ِمن االنِتظارِ بأَن َتسعوا َوراَء َعطايا ُروِحي اَألعظَم؛ إِنِّي ُمرَهـٌق  

أَنَُّهم فَهُِموا الَيوَم أُموَر روِحي ِمن ُرؤيِتكُم ُتَبشِّرونَ بِاألشياِء الرُّوِحيَّة بَِشكلٍ غري روِحي؛ لَو 
األعَمق َواَألهّم لَكاُنوا قَبِلُوا أَيًضا َعطايا ُروِحي، لَِكنَّ الفَخَر الَِّذي َتأخـذونَ يف ُنفوِسـكم   

  ُيمزِّقُنِي بِاسِتمرار؛
ىل قَلبِـي،  لَقَِد ائَتَمنُتكم على آالِف النُّفوسِ ِلُتعلِّموُهم َوُتساِعدوُهم بِلُطٍف، فَتجـذبوَنهم إِ 

َوُتذكروَنهم بِرقَِّتي، َوبُِحّبي َوبَِعطَِشي الَعِظيم لَهم، لَِكـنَّكم َتحكمـونَ َعلَـيهم ُمسـبقًا     
                                                           

 .٣ :٣.رؤ ١٠٩
 .٤٣: ٢١.متَّى ١١٠



  

ياِمي كُنـُت  

مـونَ َعـن    
أَنـا  ! َها أََنذا

؟ "قَُب بِقَسوٍة

ـَرى، وهـل   
عٍ كَبِري؛ لََديَّ 
ٌد ِمن ُنفوِسي 

يف أَيَّا! َنا ِلَرفِعها

ِقضوا مـا ُتعلِّم
إِلَهِي، َه: "ْسَمُع

وَ فَعلُت، َسأُعاقَ

ِخياَنةً تلَو اُألخـ
ؤِلُمنِي َويف نِزاع
قِ الضَّالل؛ َعديٌد

 

 ُتحرِّكونَ ساِكَن
  ى،

  –ر الَعثََرة 

ال ُتناِقَمحِة َهِذه؛ 
ل َسأَس َيوِمي؛ َه

ا عاِلٌم بأنَّنِي لَو
  بِ

  ؛ي أكنُّه لَكُم

ΙΧθΥΣ  

  احلِقيِقي ِمّني؛

١٩٩٢  

ُس يف كَنِيَسِتي ِخ
ي َحتَّى َرأِسي ُيؤ
حَصى يف طَريقِ

  ؛ي ِللَوحَدة

١١٧

أَنُتم بذاِتكم ال 
س هو َمرَّةً أُخرى

َحَجر -

جًِزا يف أَيَّامِ الرَّمح
آلن قَبلَ أَن َيأِتي 
روح نعمِتَك فأنا
 أَُؤّنُبكم فَبَِسبب

َعظََمة احلّب الَّذي
  

Σ   
 
َعلّموا التَّواضَع ا

٢ ،آذار ٤

نَّ َشعبِي ُيكَدُِّس
ن أَْخَمصِ قََدِمي
َعَدٌد كَبٌِري وال ُيح

  مُتِك 
َألقوَد كَنِيَسِتي

ال ُتطاق، أَعباًء أَ
وسُروِحي القُدُّ

  ي الكََهُنوِتيَّة؛
َوال َتصريوا حاج

اآل ذاَه لَّم كُكُ
ُف َعن إِهاَنِة ُر
كلُّم، وإِن كنُت

َع

جلِ كَهَنتِك ِلَيَتع

  .ّب، اآلن

ال ُمتناهَيني، لَكن
َجَسِدي، ِمن؟ َت

صَِّتي َتهزأُ بِي؛ َع
  تَّقوى؛

لَقَد أَقَم األقَدس،

.)بِهدوٍء َشديد

مِّلوَنهم أَعباًء ال
َر الَعثََرِة َوالَيوم 

ِديَن ِمن ُنفوِسي
فَال ُتِعيقونِي و) 
كلَ لُتد قُقَ؛ لَِحي

َسأََتوقَّف!  َألُتوَب
لِ َخالصكُم أََتك

وال، َصلِّي ِمن أَج

نا ُمْصِغَية، يا َرّب

 َحنانٌ َوَشفَقَةٌ ال
 أَن أَلزَم الصَّمت
وح ُمَؤثَِّرة َوخاص
هُنوِتيَِّة َتزَدرِي التَّ

فاسولَةَ قَلبِي ا) 

لَ يسوُع ذَِلك بِ

َوُتَحم
َحَجر

  

  

ِلَعديد
...)
ُروِح
آٍت 
ألجل

  

اسوف
  

  

أَنا
  

إِنَّنِي 
َعليَّ 
ُجرو
الكَْهن
...)

 

قال (
  



١١٨ 
  

  لَقَد أَقَمُتِك ُألَهدَِّئ َعدلَ اآلب؛ -
  لَقَد أَقَمُتِك ُألَزيَِّن كَنِيَسِتي؛ -
  لَقَد َسَمحُت لَِك أَن َتِسريي يف بِالِطي ِلُتَمجِِّدينِي؛ -
  ي ُتحبِّينِي؛لَقَد َتودَّْدُت إِلَيِك ِلكَ -
  أَرضِ ِمصَر أللِقَيِك كََما ُتلْقَى َشَبكَةٌ ِلَتصطاِدي ِلي النُّفُوس؛  نلَقَد أَخَرجُتِك ِم - 

بَِتخِفـيضِ  ولصَّـومِ  بِالصَّالة، بِالتَّكِفري، بِالتَّضِحَية، بِا َعلَيِك أَن ُتَهدِّئي َعدلَ اآلبِ بِِعبادِتي،
  قاٍت لَكنَّ توسُّلَِك الُْمَتواِضع قَد َيبلغُ اآلب؛َحجمِك؛ لَيَس لََديِك أيَّة اسِتحقا

َهل ُتريديَن اآلن أَن َتشربِي ِمن َنفْسِ الكأسِ الَِّتي أَعطانِي إِيَّاها اآلب؟ ال َتخايف، لَـم َيبـَق   
ـ  ِك الكَِثُري ِفيها اآلن، لَقَد َجَعلُتِك َتشربَني ِمنها ِمن َوقٍت آلَخر، َيا ابَنِتي؛ لَقَد اجَتذَبُت رأَس

أنَّنِي ا بِبًدأَحنو كأِسي، بِرقَّة، فَال َتتراَجعي اآلن بِازِدراء؛ أَِحبِّي ما أُِحبُّ؛ ال َتخايف َوال َتظنِّي 
َسأَقوُدِك إِيلَّ بِدوِن َصليبِي؛ إِهَتمِّي بِالَّذي يهمُّنِي؛ أُطلُبِي ِمنِّي أَن أَشِفَي َبِقيَّـَتكم الُْمَتبقَِّيـة؛   

  أُطلُبِي ِمن اآلبِ أَن َيِلني؛... بِي َبركايت أُطلُبِي نَِعمي؛ أُطلُ
  

  .َوحنن َنقَترُب ِمن نارٍ ُمَدمَِّرة... أَن أطلَب ِمن اآلبِ أَن َيِلني 
  

فَِلـذِلَك أَُشـجُِّعِك بِاسـتمرارٍ إىل الصَّـالة؛      ١١١أُطلبِي ِمن اآلبِ أَن َيِلني،...! ششش 
ُج ضدَِّك، ال َتخاِفي؛ كـونِي بَِسـالمٍ وال تفَسـِحي    وبُِخصوصِ اِإلتِّهاماِت السَّيِئَة الَّيت ُتَروَّ

الَْمجال ِللُحزن؛ لقَد ناَديُتِك ِلَتجديِد كَنِيَسِتي َولَن أخذلَِك؛ َصلِّي بِثَبات؛ كـونِي َصـبوَرةً   
  ...حتَّى النِّهاَية؛

 

  ١٩٩٢آذار،  ٢٧
  

 :أُكُتبِي، يا فاسولَِتي
ة، َيا أخوِتي اَألعزَّة، لَيَس ُهناك ُحّب ِمثلَ ُحبِّي؛ َما الَّذي َيا رِفاِقي اَألعزَّ َيا أَصِدقاِئي اَألعزَّة،

صَنعُتموه بُِحبِّي؟ َيا أخوِتي، كوُنوا ُمتَِّحِديَن بِاتِّباِعكُم أَحكام قَلبِي الَِّتي هي ُحّب َوَتواُضع؛ 
                                                           

 .قالَ يسوُع هذه الكِلماِت بِكَثريٍ ِمَن الُعذوَبِة ِممَّا َيمَنُح الرَّجاء ١١١



١١٩ 
  

ـ ؛ ةحَدىل الَوكم إِن جتلُبلَة َوويَّنَيهي ُدها إلّتحادكم دوَنِقعَتي َتِتشياء الََّألأَ ن هـا أَ مكانِإِبِ يَسلَ
 نَحوصالََتَت كم النَّما أَطالَ ؛قولكمُع بيَدحوا َعصَبم أَنكُِم العديَد كنَّلَ ؛ايئًَش َمدِّقَُتأَو أَن  عملََت
؛ َيـا  ىقَيَبكم َسنقساُمم، إِكُبُِّحر كما أُم اآلَخكُحُدأَ ال ُيحبَّعض َوكم الَبعِضع َبَم واضعٍَتبِ

  ١١٢ن أُعانِي األلََم ِمن جديد يف ِعيِد الِفصحِ هذا؟أَوالِدي، َهل عليَّ أَ
أَتأمَّلُ ِمن َعلُ َجميَعكم، كالًّ ِمنكُم؛ أَقولُ لَكُم، كلُّ َمن ُيواِصلُ الَعَمـلَ ِلَمصـاِلِحِه   (...) 

ـ  ١١٣اخلاصَِّة وِلَمجِدِه اخلاصِّ قَد فَقَد قَلبِي؛ قَناعاُتُهم ا لَيَسْت قَناعاَتي فَفي ُعقوِلهم ُهم َتماًم
م؛ ِمثلَ إِبِليس؛ أَملُنافََسةُ واملُباَرَزةُ ِللقوَِّة الُدنَيويَِّة َتلَتهِما ُعقولَُهم، أَألنانيَّةُ َوالكربياُء قَد أَدانـاهُ 

نـاِدًرا َمـا أَْسـَمُع    ! كلُّ َهذه اَألشياء الُدنَيويَّة َسَتجعلُُهم َيهلكونَ ِمن َجرَّاِء اسـِتعماِلها 
  ...َصلواِتهم؛
كانَ َعلَيكُم ُمماَرَسَتها ُدون إِمهال أَجزاء َشريعِتي اُألخرى؛ َوأَنُتم، ! ة، نِيَّةٌ َحَسَنةٌَعدالَة، َرَمح

َمن َتبَتهِجون يف انِقساِمكم وَتقِسُمونَ بَِعرِشي وبِاِمسي، أََنا، اجلالس َعلَيه، أَقولُ لَكُم ما قُلُتُه 
 :مرَّةً

  

  أَنُتم ِمثلَ قُبورٍ ُمبيََّضٍة"
  ةً ِمنَتبُدو َجميلَ

  اخلارِجِ، لَِكْن ِمَن الدَّاِخلِ َمِليئٍَة
  بِِعظامِ اَألموات َوبِكلِّ أَنواعِ

  "الفَساد
  

أنَّه بِإمكانِكُم أَن َتهربوا ِمَن اإلداَنة؟ ُتخِفقونَ يف إِرضاِئي َوُجثَثُكُم َتمُأل َهِذِه  َتعَتِقدونَكيف 
  ،اَنأَساِمكم ضدَّ َبعضكم الَبعض، فَضدِّي الصَّحراء الَِّتي َتِعيشونَ ِفيها؛ بِاإلمثِ يف انِق

  

  احلََمل،
                                                           

 .بِأَن َيكونَ عيدا الِفصحِ ُمنفَِصلَني ١١٢
 .ُيَحدِّثُنِي َيسوُع َعن أُولَِئَك اَألشخاص ١١٣



  

قودون بِالقُوَِّة 

كُنكم أَن َتروا 
راُه َشـياِطني   
طاِن الَّـذي،   
م َينظُـُر إِىل   
 ي ِمن َجديد
 ُعقـوِلكم؛   

َوالتَّكلَُّم  ١١٥م

كَم هـو  ! مة

ا، احلََمل َمن َتق
  َجَسدي،

ياِطني؟ أَال ُيمك
نيِ كُلّ مـا أَر
َت قُوَّة الشَّـيط
لُّ واِحٍد ِمـنكُم

فصح، َجَسِد ال
 َتكوُنوا َعبِيـَد
 طَلَبُت ُرؤَيَتكُم

  
وا أَسرار احلكَمة

  

  

 .ِمي، يف ُجنِيف

 

ي َيوِميا؛ هذا أََنا
قونَ َوتكدمونَ 

  ؛َضحيَّة

شاَركٍة َمع الشَّي
أن أَبَتهَِج يف ِحني
مكم، فَأَنُتم َتحت
 بِانقساِمهم؛ كل
ن ُيباِلي بأنَّ هذا
بِأَنَّ هذا أََنا، ال 
هذا العالَم؛ لَقَد
ساِئِلي ِللَوحَدة؛
قوهلم أَن َيدخلو

 :أَقولُ لَكُم! ي

اَألوَِّلني آِخرين،
  ن أَوَِّلني؛

  مَعِك؛

ΙΧθΥΣ 

١٩٩٢  

جملَمعِ الكناِئسِ العالَِم

١٢٠

ي َتذَبُح َجَسِدي
ِديد؛ إنَّكم ُتَمزِّق

و الضأََنا ه

روا بِأَنَّكم يف ُمش
كَيَف أَسَتطيُع أ
َتهِجونَ بِانِقساِم
لَّذيَن َيبَتهِجونَ ِ
ِة َهذه ودونَ أَن

آِمُنوا بِ ١١٤كم؛
ا َسيغمُر اللَّيلُ ه
ِدكم أَثَرُتكم بَِرس
ذيَن ُهم َعبِيد ُعق
خلوا إىل َملَكوِتي

ِمَن  كون عديٌد
َوِمَن اآلخرين

 ذاتِك ِلي، أََنا َمع

Σ   

٢أَيَّار،  ١

  

َدِة وُألكلَِّمُهم يف اجمل

سامكم َهذه الَِّتي
 ِلُيصلََب ِمن َجد

 أََتعَجُزونَ أَن َتر
على ماِئَدِتكم؟ ك

كم َتبَت طالَما أَنَّ
لكَِذبِ أُولَئَك الَّ
ى َرساِئلِ الَوحَدِة

انِقساِمك بَِبَسبِة 
هاُر قاِئًما، قَريًبا
ذَِلك، إِذ ِلَتوِحيِد
 على أُولِئَك الَّذ
 بالرُّوحِ أَن َيدخ

َسَيك

اِئي بَِتكريِسِك 

                        

َألمنَح َرساِئلَ الَوحَد

ون، َخِطيئَةُ انِقس
ريعِتكُم اخلاصَِّة 

َجُزونَ أَن َتروا؟ 
َمن ُتشارِكونَ ع
م على املاِئَدِة؟ 
مرارٍ، َيدهُن بِالك
رِ ِللَموافقَِة على
نِي آالًما ُمَعذَِّبةً
وا إِيلَّ ما داَم النَّه
م، َوقَد فََعلُت ذَ
 كَم هو َصعب
ب على اَألغنِياِء

نِتي، كونِي َسما

                         
.َتأَلَُّم املَسيُح سرِّيا

كلُّ الَِّذيَن َدعونِي َأل

  

َتأثَمو
وبِشر

  

  

أََتعَج
َمع َم
َمعكُم
بِاسِتم
اآلَخر
َسُيعا
َتعالَو
يكمإِلَ

لَِكن
َصعب

  

  

َيا ابَنت
  

  

  

       
َتي ١١٤
ك ١١٥



١٢١ 
  

إِنَّ َمأساِتي َيا طفلَِتي، ِلُمراقََبِة أَوالِدي َيرفضونَ ُحبِّي، َوَسالِمي َونَِعِمي َتلفُّ قَلبِي يف (...) 
داِخِلي؛ أَحتاُج إِىل ُنفوسٍ ِلُتعزِّينِي؛ أَحتاُج إِىل ُنفوسٍ َسِخيٍَّة ِلُتهدَِّئ غََضبِي الُْمَتَوهِّج؛ كوُنوا 

 راَحِتي، كوُنوا َسماِئي؛ أََنا، اآلب، أُِحبُّكم َجميًعا؛
الَتمرَُّد؛ أَنُتم  َتعالوا، سأُرِي َمجدي ِمن ِخاللِ َعَدِمكم؛ ُحبا بِي، َضعوا َحدا ِللَخرق، أَوِقفوا

َجميًعا ُمقَسَّمونَ وُتفِشلونَ ِثماَركُم ِللَوحَدِة َوالَعيشِ بِقَداَسة؛ أَلَسُتم أنُتم َوأخوتكم بِال فرق 
ِعندي؟ أَلَن ُيعيَد أَحُدكُم َتكرْيِمي بَِترميمِ َبيِتي املَُتَرنِّح؟ َهل َسأُجَبُر على رفعِ السَّيِف َعلَيكم؟ 

اَوَمةَ ُروِحي القُدُّوس؟ هل َسُتتابِعونَ َصلَب ابنِي؟ َيطلُب اآلمـُني ِمـنكم   هل َسُتواِصلونَ ُمق
َجميًعا أَن ُتبارِكوا أَعداَءكم، أَن َتغفروا لَُهم كُلُّهم ثُمَّ َتعالَوا َتصالَحوا َمِعي، إِلَهكم، ِلكَـي  

َمجِدي؛ َتعالَوا واصـَنعوا  َتَتَمكَّنوا ِمن أَن َتَتصالَحوا َمع إِخوِتكم، فََتكونونَ َجسًدا واحًدا ِل
  السَّالَم َمِعي؛

فَلَيسَمْعنِي اجلميُع َوَيفَهْم بِقراَءِتي، كَيَف، أََنا، أَُبوكم األزِلي، أُصبُِح كُلَّ َمرَّة ُتشاِهُد َعيناَي 
الَّذي َيغُزو ِمَن السَّماِء َمشاِهَد ُتمزُِّق قَلبِي، َوكَيَف أَسَتطيُع أَن أََتَغلََّب َعلى الطَّاعوِن القارِسِ 

 ...أَكثَر فَأَكثَر يف كلِّ َنفْسٍ؛ أََنا هو اآلِمني وأَسَتِطيُع أَن أُخلَِّصكم إِِن الَتفَتُّم إِلَيَّ؛
  ١٩٩٢ ،يرانحَز ٥

  

إِسَتمرِّي يف َمنحِ َنفِْسـِك   ي َعنِ احلِقيقَِة حتَّى الَْموت؛أيَُّتها الصَّغَرية، ذُو النَِّيِة السَّليَمة، داِفِع
قَدِِّمي ِلي إِراَدَتِك  ِة، ِللتَّضِحياِت، ِللتَّكِفريِ؛ا إِلَهِك، َوكَرِِّسي كُلَّ أَيَّاِمِك َولَياِليِك ِللصَّالَنِلي، أَ
ِلَيقَترَب ِمنِك؛ حاِفِظي على التَّعِليمِ الصَّحيحِ الَّذي َتعلَّمِتيه منِّـي وال   ةٌكونُ ِللَعُدوِّ فُرَصَتفَال 

َعليِك ُمتَّهِموِك؛ أَدُعو إِىل الَوحَدة ِمن َعن َصليبِي، ِلذا ال َتفِقدي الثِّقَـة  َتقلَِقي ِعنَدما َيفَتري 
ـ    ،ِمن الَْموِت ا، أَلقاِئُمأَبًدا، إِذْ هذا أََن ا، َمن َيدُعو كُلَّ واِحٍد ِمنكُم؛ فَلَسِت أَنـِت، َبـل أََن

 أَلَْمِسيُح َوفاديكُم َمن َيدُعو ِخرافَُه الُْمَشتََّتةَ؛
ونِي لَطيفَةً َوَصبورةً َمع ُمتَّهميِك ألنَُّهم ال َيدرونَ ماذا َيفَعلون؛ فَبُِحبِِّك لَُهم كَما فاسوال، ك

ِك كََضِحيٍَّة، أَنِت ُترضيَننِي؛ بَِتضـِحيِتِك سـُيرمَُّم َبيِتـي    أََنا أُِحبُِّك، َيا طفلَِتي، وبَِتقدميِ ذاِت
ن آِخر أَوالِدي َجميًعا قَِد ائُتِمنِت علـى َصـِليبِي   َوَستعوُد ُنفوٌس كثَريةٌ إِلَيَّ؛ أَنِت اَألقلُّ ِم

  َصليب الَوحَدة؛ إِنَّ َصليَب الَوحَدِة ثَقيلٌ لَِكْن َعلَيِك أَن َتَتحمَّليه بُِحبٍّ وبَِصربٍ؛



١٢٢ 
  

كُونِي صداَي وأَعِلنِي ِللَجميعِ َعن كنوزِ قَلبِي األقَدس الالُمَتناِهَيـِة؛ َعليـِك أَن ُتعلنِـي أَنَّ    
َسُتبَنى فَقَط على الُْحبِّ َوالتَّواُضع؛ إِلبِثي أَِميَنةً ِلي، أََنا َرّبِك، َوَتـذكَّري أَنَّ أَبِـي    ةَالَوحَد

  ...١١٦َخلقَِك ِخصِّيًصا ِلهذا اهلَدف، أَن ُتَمجِِّدينا؛
  

   ١٩٩٢ ،يرانحَز ١٦
  

يف الِكتاب إِن لَم   احلكَمِةا العمَق الكبري عن فاسُّوال، قوِلي ِلي، ِمن أَيَن اكَتَسْبِت هذ(...) 
 ...ذاِتها الَِّتي ابَتَسَمْت لَِك َوأَصَبَحت ُمعلَِّمِك الشَّخِصّي؟  "احلكمِة"عند َيكُْن من 

ِلَنفِسِك وَخَدمِت  شِتِلَهَدٍف واِحٍد، ُع ِتشُعيف البِداَيِةَ : ينِي أَقُلْ لِكفاسوال، أََنا أَبَّاِك، َدع
  َوِك؛َزه

ِك؛ ِعنَدِئٍذ أََعدُت إِىل ذاِكرَتِك ُتْيأحَيوبِِك َوبَِرمحِتي، َنفَْخُت يف أَنِفِك  فُتِئغََري أَنِّي َر(...) 
  :ِعالقَتنا؛ لَقَد َصَنعُت َألجِلِك َعظائَم

  لَقَد َتَزوَّجُتِك
  ١١٧أَصَبحِت خاصَِّتي؛و

  

 يِّاحلقيِق ىل اإلمياِني إِعبَِش ةَعاَدإِ :كَوَّنُتِك ِلُتصبِِحي بَِحَسبِ قَلبِي َنفِسِه طفلَةً َتحِملُ قَصِدي بِكاِمِله
لَقَد كوَّنُتِك كَي َتِعيِشي ِمـن أَجِلـي    ة؛حَدالَو يبِِلي، َصابنِ يبِِلَص ِةكَشاَرُمَو بُِّحي على الْبنَِمالْ

  ...ِك؛َوْهَولَيَس ِمن أَجلِ ذاِتِك؛ لَقَد َعلَّمُتِك، َيا طفلِتي، كَم ِخدَمةُ َبيِتي أَعظَُم ِمن ِخدَمِتي َز
  

  ١٩٩٢ ،وزمَُّت ٢٢
  

إِنَّما بِكُلِّ َتأِكيٍد  بطٍءبِة، َوَسقدَّاملُ َكِتيَسنِكََنسَتِمرُّ يف التَّعدِّي على قُدِسيَِّة  طالَما لَم نَتصالَح، َرّب اَي
ـ  ُمكلََّتا َنَمنَدِعَنلَتِمُسَك َحقًّا ل َه. بِئراَخ ِةوَمنا إىل كَفوِسُن حويلََتُنتابُع  ـ ؟ َمةحـدَ الَو نَِع ى َت

َنسَتعملُ أَلِسَنِتنا َتماًما ِلَنكـِذَب َعلَيـَك،   سنا لَأَقَناَعٍة؟ ن َع لَتِمَسَكَنإِلَى َصوابِنا ِلنا عيُدُتو لُتدخََّتَس
                                                           

 .أَلثَّالوثُ األقَدس ١١٦
 ."أآلن سيكونُ خاِلقُِك َزوَجِك، امسه، الرَّّب الصَّباؤوت. "٥: ٥٤. َتلِميح إىل أش ١١٧



١٢٣ 
  

، مراراسـتِ بِ تحدَّاَكنا َننَّل؟ إِخََّدَتن َتأَ دوِنِمن  اَكحدََّتَنَسَندَِّعي بِأَنَّنا ُنريُد اِإلتِّحاَد؟ إىل مَتى ما نَدِع
  ؟َتحدَّاناَتى َسَتَمفَ
 

  :الةه الصَِّذَه ِمن َبعِدي َردِّديي، ِتيذَتلِمَيا 
  

  هللا،َيا أَ
  ،ةقَفََش مَتِلئاملُأَنَت 

  لَناَك جُهَو ْمِسبَتلَيفَ
  ،ناَدحُِّيَوِل

  ،ماِءالسَّ َنِم ْرنظُأُ
  اَنساِمىل انِقإِ ْرنظُأُ

  َك،يسِتنِكَيف  اآلنَسوُد ذي َيالَّ
  ،يَّراِع اَك، َيرافُِخ
  بريٍةكَ عداٍدأَبِ نَهلكوَي

  ىن املرَعَع ثونُبَحَيَبيَنما 
  ؛يهمِف احلياةَبِ وافظَتحَيِل

  

  ؛ةيَسنِالكَأَنَّاِت ىل إِ أَصغِ
  أُنبِئَ َعنهذي الَّذِلَك اجلُحوُد اهلاِئلُ 

  والَدَك،أَ نَكِم ُسِلَيخَت
  َكِتيَسنِكَفَلَيأِت على 

  هبِأَنبأَت ذي الَّ ُديجَمالْ وُمَيذاَك ال
  ،اًداِحَو كونََتطيَع أَن َنسَنِل

  

  اًتصاِم بَقَت ، الَرّب اَي
  ،ْبِطئُتَتُعد  الَو

  واِمحلْ لََنا عالََت! عالَت



١٢٤ 
  

  نبَّأَ بِِه قَدًميا،املُ وَمالَي
  امنَّ الًّكُ لْجَعإِ
  هِيب؛املُ وَتَكَص ْعَيسَم

  ،هيلَإِ اَي، َكَعطِفبِ وٌفعُرَمإِنََّك 
  ..... يبنِجِأَي َونِْعَمْسَتناَزلْ فَِا
  رُِفعأَ يألنِّ َكُرشكُأَ
  ِلي؛ عَتِمَس َكنَّأَ

  ؛نيآِم
  

  ١٩٩٢ ،آب ١٠
  

؛ منذُ احلكمةَمنُح برية ال َتالكَ مساَءاَأل نَّأتعلَُّم أ ُتأدَبآه َيا َرّب،  ناد؟هذا الَع ماذا كلّ، ِلَرّب اَيآه، 
ـ نَِّكلَ، َوةَحصالَُمَو ةحَدَو: ماتِلذه الكَهبِ ظونَلفََّتَي اَمنَدِع همفواِهن أَِم ثَريالكَ وأََنا آَملُ وقٍت ي ال نِ

 ....ا نهمِم يٍّجر أَفَحتَّى رى أَ
  

ى خلََّتي سأَنِّإ لِك لُتقَُو بَقل َسَه ؛يعنِّ خفَىم ُتها لَبِ َنيِظلفََّتي َتِتالَّ رارةَاملَ نَّإِ ؛عِكالم َملسَّأَ
  ؟نِكَع
 
 .ا َرّبي ،ال

  

 ؛ةهذه املهمَِّل ِكلقُتقد َخلَ؟ َتقلَِقنيملاذا  اإذً
 مقاِصـدي؛ ه ِلخدُمسَتأَوَسي ِل َوقَتِك ميدِّقَ ؛ِكُمعلُِّتَس ةُحلكَمأَ ؛ِكجاعَتي َشفقِدال َت(...) 

أَن أُعلِّـَم  ي نوِأَ ؛يكلماِتبِ ظنيلفََّتما َتنَدين ِعدَّذُو احل يِفكالسَّيكونَ ثاقًبا ِل ِكَمفَ عملُسَتسأَ
ن ُينَجَز كُلُّ َشيٍء أَإىل  ؛طيطََّخُم ُقحقِّأَُس ِكخداِمسِتبِاي ِل ِتحَمَس نإِ ُحكًما َرصيًنا؛ ةَجلهلَا

لَقَد َوَضعُت على الَورقِ  َتنقص؛ نلَ ينكميما َبِفَواملصالَحة  ةحَدلَوِلوَيَتحقَّق، فَرغبِتي احلارَّة 
  ...؛وضوحٍبِ مُتكلََّت دِءالَبكَيَف أَرغَُب يف أَن َتَتَوحَّدوا؛ ُمنذ  ِكن خالِلِم
  

  ١٩٩٢آب،  ٢٦
  



  

ـ ؛ ١١  عوُدَيَس
رِيَن بِما أَنَُّهم 
ـاِلي إِلـيهم   

الَّـذي  هو  نَ
ع علـى  قََون 

فاَجِئي ِمـن  
 الَيـوم  حوابَ 

 ديٍدن َجِمًعا 
َتَغلَغلوا حقًّا  

َدِة، َتصوَّرُت أنَّ 
 .س بَِسهلٍ

حِملَ إِلَيهم َرسائل 

١٨عبِكَش َنيَب ُهطَ

ا َوَسُيعِطيِه آلَخر
إرسـبِأَُحذَِّرهم 

َرذَلَُه البنَّاؤونَي 
نَمكُلُّ اوية َولزَّ

َتفَت الي، ِتبَنا اَي ،
صـبَ أَما ا لَمكًن

ُيعلِّماكم َجميعِل 
دقََبينِكم  نم ِم

 أُكلَِّمهم َعنِ الَوحد
وذلَك لَيَس. ع معا

ُنفوًسا ُمختارةً ِلَتحم 

 

طَخطَُّم ُينجَِحِل ةً
َمجَّاًنا ُهم الكَرُم

أَن أُ ننيِسدى َم
ذيالَّ حلجُرأَ" :م

ر الزَجَح وس ه
  طَّمُه؛

،نِتأََجربُّونِي؛ َو
مُمذَِلَك  كانَ ول

ΙΧθΥΣ 

 
 ١٩٩٢  

خريِة، األيَّامِ اَأل
مكَ ْنِكلَ، صكم

 اُألرثُوذكِسيَِّة كَي 
ألَمجَع اجلميع. سيط

)  كََهنِتها ورهبانِها

١٢٥

يلةِسَوأَن َيجَِد  ُع
عِطَي لَهأُ ذيَنالَّ ني
َمحاَولُت على  
الَيوم مكُلَ قولُأَ 
وسدُّالقُ نِعَمِتي ُح
حطَّ هذا احلََجُر 
فَال َتعودوا ُتَج :

ولَفَ َبل يف َوطَنِه؛
  يقَة؛

Σ   

  
، يلولأَ ١٤

يف َهِذِه  ،قَلْباَنا 
الصَخ َمفاِتيحم 

  
ان ِلُمالقاِة الكنيَسة
د َجَعلَ اُهللا منِّي الَو

إِىل ك(يَسة اليونانيَّة 

ُعيطسَتَي ال يَّللَع
ِللكرَّاِمنيا دَح ُع

َخراًبا؛ ل َجعلوُه
أَحلَقَّ  ١١٩؛نهمِم

وحُر ،وملَيأَ ١٢٠
 يهلََع َعقََون َم و
:ايدَِّج ايًرحِذا َت

ُيقَب يٍّبِن َنِم؛ َما 
قُلِت لَُهم احلَقي ِك
  ؛قِكافرَِو ِت

 ١٢١َمني، َخرَجا
مُه ،َعواُضوالتَّ بَّ

                        
 الصَّيَف، إِىل اليونا

لَقَد. قدُت الشَّجاَعة
 اَهللا أَرَسلَ إىل الكَني

 .لرُّوح

١. 

ال نََّتظنِّي أَ ال) 
ُعَضَيفَ ارٍَنبِ ِهرِمكَ

حاِفظوا َعلَيه َبل
ِم الًّلوا كُقَتفَ ِمي

؛" رأَس الزَّاوَِية
َتهشََّم؛  احلجرِ َك
اميًعكم َجيُتعطَأَ

؛ِكعبَِشورِ لدى 
ِكأنَّ ِلُمجرَِّد ِكَء
نتأَ ِكباركُأُ ،ي

بٍّ َوَحناٍن َعظيَم
بُحالَْو، الةَالصَّ

                         
ذََهبُت، هذاعد أَن 

فَفَقَد. َدةَ لَن َتتمَّ أََبًدا
ِمن ذلَك أَنَّ  هِمُت

ا" قََتل"َعَدَم إِمياهنم 
 .٢٢: ١١٨.مز

١١. تلميح إىل رؤ

...)
كىل إ

ُيحلَم 
َخدِم
صاَر
ذلَك

أَ دقَلَ
النُّفو

ءعداأَ
يتعالَ

  

  

  

بُِحب
 نَّأَبِ

       
َبع ١١٨

الَوحَد
فَه ١١٩

لَِكْن ع
م ١٢٠
َتل ١٢١



١٢٦ 
  

كم ها َألشِفَيكم وأَقـودَ الِلن ِخِم خولَي الدُّنِمكُني ُيِتة الَّواَبكم هو البَّلَبقَ نَّإِ ة؟ذه احلقيقََهيف 
  يف طَريِقي؛

ـ الْ ريـقِ لى طََع زالونَأَم أنَّكم ال َتكم لبِنا يف قَالَمكَادََّخرُتم  عالًل ِفَه ُيمِكـُنكُم  ال  ؟ربَح
، إِن كُنـُتم  يِل إِذًا حواشَر؛ إِةيقَاحلِقبِأنِّي َحَرمُتكم ِمَن وا قولُن َتوال ُيمكُنكم أَ ينِّباَء ِماالخِت

! َعقلَك لَيَسو، َكلَبقَ ْحفَتإِ !يقيِدا َصَي ،َكيعيَن ْحفَتإِ... نِقساَمكم َتدَّعونَ بِأنَّكُم يف احلقِّ، ا
  :ُمجدًَّدا مكُلَ قولُأَ
م كُنَّأَبِما  م؛فَهَي ٍدن واِحِميَس لَ ،ٍدن واِحِم ِةيقَاحلِقيَس بِ، لَصاِلح، اللٍ ُجَر يُّناَك أَبَق ُهَي ْملَ"
 َحاُدوا، ُملَطَِّخني كلّهـم د قَ هميُعِمَجي؛ ثُ عنِّبَحَي ٍدال واِحَو ،ةيئَاخلِط َتحَت ُحكمِ اميًعَج

َبِقيـُتم  ما طالَ ،لَكُم قولُأَالنُّور؛  هم يفنَّأَبِ دَّعونَنكم َيثريونَ ِمكََرغَم ذَلَك َوعلى َحدِّ َسواء 
َمـا زلـُتم ال   ُتم نأَفَكم، ساِمانِقبِبَتهِجون كم َتما أنَّطالَُتم ال َتزالون يف الظَّالم؛ نأَفَ مَنيِسنقَُم

  ؛المالظَّ كم ال َترونَ ِمن ِشدَِّةألنَّتدرونَ إِىل أَيَن َتذَهبون 
قَد أُِسيَء فَهَمه،  ديٍدن َجِم الُْحبَّ نَِّكلَ ِهَبةُ ُحبِّي،: إِلَيكُم ُألقدَِّم لَكُم ِهَبةً َمجَّانيَّةيُت َتد أَقَلَ

ـ أُكم َوصاِلَحُألماساِتي كُلِّ الِتن ِم غمِالرََّوُرِفَض َوُعزِلَ يف قَلبِكم؛ بِ ونَ مرُّسـتَ َت كم،َدوحِّ
ـ أنَّكم ِمراًرا َوِتكراًرا َتكُبُتونَ  نيِطاياكم يف ِحَخأَسَتِطيُع أَن أَغفَر  يَفكَ؛ ةيئَاخلِطبِ  ي؟كالِم
هـو  ا َم لَّكُ َعِلقَتأَن أَبِِلي حوا سَمم َتلَ؛ ما هعرفوَنعودوا َتم َتم لَكُكنَّي لَوِتعونَ َصسَمم َتكُإنَّ

َتروا أََبًدا كَيَف أَنَّ  ُروِحي القدُّوس الَيوم َيلَتِمُس ِمنكم أَكثَر ن كم لَنَّإِكم، فَقلوبِ ِمنا َنليَس أَ
  حَدة؛ة والَوَحملصالَأَ: ِمن أيِّ َوقٍت َمضى

  

  لَقَد أََريُتكم كَيَف َتتَّحدونَ؛
  

ـ ُم مضـاءِ يَس بإِلَو لبِيف القَيف قلبِكم؛ َستكونُ املصالَحةُ  حدةُالَوَسَتكونُ  كَيـَف   !ةَدعاَه
ـ قَ نَّمـوا أَ علَإِ ؟والنَّار احلربِبِ كم غارقةٌالَدبِأنَّ  نيِيف ِح لٌعاِد ُهعاء بأنَّدَِّألَحِدكم اإل ي لبِ

  :َيَتوخَّى ِمنكُمس قَداَأل
  الةَالصَّ ،الكََرَم ،أَإلحسانَ



  

انِتظاًرا  ،ادجِ 

. 

ونَ بعُضـهم  

.  

بعيًداريُبَك َيعنِي 

....جَه اَألرض 

، َوَسَيقبلو"الََحة

 

 

 ١٩٩٢  

..و، آه، َيا َرّب 

فَقَر! لِكْن قَرِيُبَك

يُِّر َوجَغُتار َسَن !ة

  ١٩٩٢، لوَّ

ُمصا"بٍ كَِلَمةَ 

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩٢ي، 

  ينِي؛ ِدجِّ
١٢٧

  أُحبُّكم؛

  ة؟ وَبوَت المٍ

 ،يلولأَ ٢٩

و ريعُِمالْ يِفجِد

  !وحَدة

، لَك"يبِقَري" ْنكَُي 

ةَمهِاملُلَت ارِالنَّ َنِم

وَّاَأل تشريَن ١٤

 َسيَتعلَُّم كلُّ قَلب
  يف القَلب؛

Σ   

يانِالثَّ تشريَن ١

جَمي ُتكَِل ،ةزيَزَع

 
أُأََنا ما كَ  َبعًضا

سالاسِت رخةََص 

جالتَّ وبُِنذُبِ َحمَّلٌ

الَو جَرفَرى حتَّى 

َ، لَم "قَريًبا"ّب، 

ِم عاموٍد كلِى َش

٤

َدس، يف النِّهاَيِة
َتكونُ الَوحَدةُ يف

فس العها النَُّتأيَّ، 

  ة،َحصالَُمالْ َح
 ُتحبُّوا َبعُضكم 

 ،نكمِم ُعَمْسأََس

نا ُمحصَرَع ، إنَّّب

  !ي ذَِلَك

سَتطيُع حقًّا أَن أََرى

  ؟

لَت َيا َربقُ َني ِح
 !الً جِدا

لىَع ،ةًجأَم فَكُ

سولَة قلبِي األقد
ا يف القَلب؛ َسَت

َتدرجييا،ِك عُترفَ

وحُرَو
وأَن 

  

ل سَه

 

  

َربا َي
 

قوِلي
 

سَتال أَ
  

أََجل
 
ما بَُّر

طَوِيالً
  

يكِتآَس
  

  

ا فاَي
بعًضا

 

  

  

د قَل



١٢٨ 
  

  ؛َوحَدةَو ُحّب: ي هذا اجليل الكَِلمَتنيِمعلُِّتأَن يِك لََع
 

  ١٩٩٢ي، انِالثَّ تشريَن ١٩
  

ـ ىل قَإَِيدخلُ املضـطَهِدون  ما نَدِعيَّ، لَي إِعالََت ي،ِسفَْنحبوَبة َم س،قَدي اَأللبِة قَا فاسولََي ي لبِ
ـ يعتَبَتِديِدين، ِلَع نيِن َبِم ،ِكرُتد اخَتقَقي ُحبِّي؛ لَوَّذَوَت ساألقَد ـ  ريـقِ الطَّيف ي نِ ىل إِؤدِّي امل

ـ ُمعلَِّو ُمربِّيِك طقَفَ ْحصبِأُلَم َو يِتيذَنِك تلِملُت ِمَعد َجقَالَوحَدة؛ لَ لكنَّنِـي أَصـَبحُت    ِكَم
 ؛يحبوبِتا َمَي، يءِك َشن يعوَزلََزوَجِك؛ َمِعي 

  

 ١٩٩٢ي، انِالثَّ تشريَن ٢٩
 

 ُيدَعونَ أَبناَء الَعِلي؛َس !ِمن أَجلِ السَّالم لونعَمَيَدما ِعنالم ي السَِّعصانِى ِلطوَب
َيسبق لَه َمِثيل؛ كَمـا  م ما لَي كَيسِتنِسام يف كَانِق وم ُهناَكلَيِلتكونَ كَنيَسِتي َواِحَدة؛ أَوا صلُّ

 خَتِلـف؛ ، لَِكـن مُ ٌدواِح ٌم؛ َدكانَ قابِيل وهابِيل، أََخَوين، لَِكن ُمخَتِلفَني الواِحد َعنِ اآلَخر
واآلَخر كانَ ناقًمـا وُيكـدُِّرنِي؛    ،صاِدقًا واآلَخر لَم َيكُن؛ واِحد كانَ ُمهيَّئًا د كانَلواِحأَ

لََدي  ؛كنِيَسِتي عضاءوم أَم الَيُه كذاَه :اًدرَِّمُمَتَو اًنر خاِئاآلَخَوؤِمًنا، ُما َوًصُمخِل كانَأَلواِحد 
  ...؛ةَمِسي ُمنقَِتيَسنِكَ نَّإِ؛ واِحد، ُمؤِمن، واآلَخر، ُمتَمرِّد :َنوَعني

  

  ١٩٩٢ ،لكانون األوَّ ٢١
 

 )قُرِأَْت يف أُسبوعِ الَوحَدِة يف لُوس أَْنُجلُْس َوساكراِمنُتو (
 
 ِمَن السَّماء َصوِتي؛ي ِعَمْسإِ ؛يبِكُتن َتأَ غُب يفرأَ ،سي األقَدلبِة قَا ابَنَي

ن أُعيَد لَفَُت ْمتكلَّلَقَد َسَبَق َو ؛ْمَرُتحَت ْمولَ ْعُتسَم ْملَ ِةحَدلَوِلَو الملسَِّل ،ةَحصالَلُمِلي ماِتِلكَإِنَّ 
  جديًدا؛ا يئًَش يَفِضن أَلَ الكَالم؛

 



١٢٩ 
  

 ١٢٢...َيا َرّب، ال َيبدو ذلَك َسهالً
 

ى علَأَ ِكصوُتأُريُد أَن ُيدوِّي  ١٢٣!يهذه املرَّة يف كانوِن الثَّانِكالرَّعِد صوُتِك  أُريُد أَن ُيدوَِّي
ـ لَقَد أَصـَبَحِت  : العالَُم كلُّه عِسَملَيفَبِاْسِمي؛ ني ِمكلََّتَتَس !َوقٍت َمَضى أَيِّن ِم  اآلنَ اُماأليَّ
غََمَرِت الَبَشرِيَّةَ َسَتنَتهِي بِقَسَوٍة وبِأَكثَرِ ي ِتالَّ ةُعَمالنِّو قِتالَو َنِم ُريِثالكََيُعد َيبقَى  ملَ، ةًعدوَدَم

وَصـالِحي  ي ِتَمحَركاَنا َعِظيَمني  ِلكَي َيِعَي العالَُم كم حدثَُيَسوذَِلَك  ...ُمفاجأٍة ُممِكنٍة 
 ...َسنة فََسَنة؛  لُن َعِمانَسكبا  نِذَيالل
ـ  نَرول َيَه َألجلِ الَوحَدِة أَن َيرفَعوا ُعيوَنهم إِىل السَّماوات؛ نَلوعَمَي ِللَِّذيَني وِلقُ ـ كَ  يم ه
ُبهم َبِعيَدة َعن َبعِضها الَبعض؛ إِىل هذا احلدِّ ُهم َبعيـدونَ  فَبِقَدرِ ذَِلَك قُلو؟ َعنِ اَألرض ةيَدِعَب

َجميًعـا  لـوا  ِفحَتن َيأَيفِ ي مجاِعإِ صويٍتَتبِى إِذًا َسُيقرُّونَ َمرسوًما مَت ١٢٤َبعضهم َعن بعضٍ؛
  ؟ٍدواِح تاريخٍيف  الفصحِ يِدِعبِ

ـ إِ سبِةأَمَّا بِالنِّهم يلَإِ سبِةالّنبَِبِليغٌ كالِمهم الطَنَّان، ربَّما هو ُموافٌَق َو ماعِن َسبُت ِمِعَتلَقَد   يَّلَ
، أَوَّالً، َعن اهِتمامٍ، مثَّ َعـن  مُهَملِّأُكَ يُتَتد أَقَراغ؛ لَلفَكلَّ ا غٌفارِ ُهألنَّ ِة َصنجٍ،ضرَبرِّنُ كَفََي
  ؛يوِتَص َعسَمَيوَتُه ِلَصَبعُد  ٌدَحأَ ْضخِفم َيوم لَى الَيتََّح ْنِكلَ ،ةقَفََش

َيجَِد الَوحـَدةَ  ن ي أَِتولكَم عونَمَنَتِفيما أَنُتم  يِتخدَمَتعَملونَ ِلكم أنَّلَكُم، أَيُّها القاِئلونَ  َويلٌ
 مـوا فَهن َتلََو مونَ َشيئًافَهم ال َتكُألنَّ... َسَيجَمُع َملكوِتي ن م َمنُتأَلَِكن لَسُتم ! قراراالسِتَو

ُتريدونَ أَن َتحلُّوا  كيَففَ ،يلبِقَ غواَرأَ ماويَّة، لَم َتْسربوانِداءاِتي السَّ غَمَر م،نُتكُ نإِ ...أبًدا 
  س؟ قَدي اَأللبِقَ َتسَتطيعونَ أَن َتْسربوا ِغَنى كيَف ،كريِفُمناقَشات 

                                                           
لِكن . َألنَّ ذلَك ما قالَُه ِلي الَّذيَن َيعَملونَ َألجلِ الَوحَدة". فُْصحلَيَس َسهالً َتوِحيد تاريخ ال...: "أََردُت أَن أَقولَ ١٢٢

 . َيسوع قاطََعنِي وتاَبَع، بَِصوٍت َجهِيد
 .أُسبوع الَوحَدة ١٢٣
 .لواأَن َيفَع ا َيجُبلَيهم َمإِ ِهحياِئإُِهنا َيبُدو أَنَّ َيسوع َيقوُد خطاُهم بِ ١٢٤



١٣٠ 
  

 خُت الـرَّمسيِّنيَ بَّد َوقَلَ عَملُت َتعابَري واِضَحة ُألكلَِّمكُم؛د اسَتقَلَ ؛لغازٍأَبِأَمثالٍ، َوال م بِكلََّتم أَلَ
 لَقَد كانَ َدوُرهم أَن َيقوموا ي؟لبِقَ َتقيَّدوا بِإِيعازاِتل ن َهِكلََو ١٢٥َمُهم،كَلُِّألا ًعهم َمعُتَمَجَو
ـ لَ َمقدُِّأل، َبل مُهَمهاجِوم ُألالَييف ذَِلَك  م آِتلَ ١٢٦؛لطاتُت السُّْخبَّد َوقَلَ ؛يِمْسَر داٍءنِبِ م ُه
يهم يِدأََبينِهم َبَسطوا  نم ِمكَ ؛يِتيَسنِكَر بِكَبأََضَرٌر  َقَحلن ُيأَِخشَية  صابِيَحهم،َم فََيمألوا ايًتَز

  كاملاِء؟ ١٢٧مرََّتني مي ُيسفَُكَد نَّأَ ، ِلَيدعونِي؟ هل ُيدرِكونَماءلسََّنحو ا
 ثُـمَّ  ،ثالثـةٍ  ، ثُمَّنياثَن ،قُِطَعغََرَستُه َيمينِي ما فَ...  ةاملرَّ ِهِذَه همآذاَن َعَسى أَنَّاِتي أَن َتبلغَ -

ُيحكى أنَّ كَرَمة؛كُلَّ موِسمٍ كُنُت أَنتِظُر أَن  ...الَِّتي غََرسُتها كاِملَة؟  ١٢٨ُهرَِّم؛ فأَيَن الكَرَمة
يف َتأَصَّـلَْت  هـا  ألنَّ ،حارالبِ راِءا َوَمإِىل ت دَّوامَت اجلبالََو، الوديانَ ِتطَّغَُتثِمَر ِعنَبها؛ قَد 

ـ األرَب األرضِ ِلكي َتبلغَ إىل أَطراِف أغصاَنها طُتَبَس ُملِكي، يف ِمرياثي اخلاص؛ كُنُت قَد  ةَع
َتارِكَني الشَّوَك َوالُعلَّيـَق َينمـوان    ،لوهاَمْهأَ ،هاوا بَِدلَ أَن َيعَتنَب ْنِكلَ ها؛ثمرِبِ َمالعالَ مَألَتَو

ها ْتَعَريت َزة الَّاملختاَرِتلَك الَغرَسة  ؛نقودُعال َبعد نقوَدُعَوال ،غصنِال فأَيَبسوا الغصَن ِتلو َحولَها،
ـ كاَنت تعِطيِه  ذيالَّ ُرامالثَِّو جُدَمالَْو اجلمالَُو َيِمينِي قَد قُِطَعت اآلن َمع اجلذورِ ـ قَ  قطَد َس

  فاِسدٍة؛ مارٍكِثاآلن 
فَكفُّوا عن غَطَرسِتكم إِذَا َتعاظََمت أَخطاُؤكم وارتدَّت  ال فاِئَدة ِعندئٍذ ِمن انِتفاِخكم ِكْبًرا،

اآلن  وُهلُعِمسَتوا كمصباَحفأَِضيئوا ِم َزيًتا،كم صباَحِم مَألَعلى َرأِْسكم؛ لَقَد أََتيُت َألأَفعالُكم 
 ،هعماِلاسـتِ َعن ة وِه هذه املرَّصباِحِم ِةضاَءإِفَكلُّ َمن سُيقصُِّر َعن  ذاِهبون؛ يَنوا إىل أََري َتكَِل
  :ه الكَِلماتفَلُْيصلُّوا قاِئِلَني هذ ُيعطَى آلَخر؛َو نُهِمنَزُع ُيَس

  

                                                           
 .باسِتعماِلي كَناِطقٍَة باِمسه ١٢٥
 . َمجِلسِ الكناِئسِ العالَِمييف ١٢٦
 .كاثُوِليكيٍّ وأُرثوذُكِسيٍّ: صَحني ُمختِلفَنيبَِسَببِ إِقاَمِة ِف ١٢٧
 .ُيمِكُن أَن َتقِصَد الكَنِيَسة، أَم َشعب اهللا ١٢٨



١٣١ 
  

  الرَّّب،ا هيُّأ
  ،نايَنَبِقيُم املُ نَتأَ

  إِرَعنا؛
  َعرَشَك املَلَِكي ِقْمأَ

  َكرِمَسِط كَيف َو
  وأَعِطنا أَواِمَرك؛

  

  وس الكلِّيُّ القَداَسةدُّقُال أَيُّها الرَّّب
  ِكي َنصونَ ناْرهِّطَ

  َسالَمةَ َبيِتَك
  َوكَرِمَك،

  مِاْحَو بٍُّحبِ لْدََّخَت
  َيِميُنَك؛ َعْتَزَر ما

  

  عرِف،َن ناكنَّلَلَقَد قَصَّرنا بَِحقَِّك، 
  َنثُق،وُنؤمُن َو
  ُحفَتَتَس َكنَّأَبِ

  واِسَعةً، ُسدوَدَك
  احلياةَ هُري َنروِكي ُي
  يدِدن َج، َوِمرَمَتَككَ

  َسَتنبُت ِمنها أَغصانٌ
  وُتْؤِتي ثَمًرا

  ا،لوكيُم كرًما ُحصبِوُت
  ىَضَم قٍتَو ن أيِِّمأَكثََر ملوكيا 

  ،وسروَحَك القدُّألنَّ 
  ،احلياة ُمعِطَي



١٣٢ 
  

  ُيظَلِّلُه؛َس
  ؛نيآِم

  

 ثَّباَتال ُينِشئُ َربالصَّ نَّأَي بِِعسَمَت ْملَأَ َسُتَعلُِّمِك آالُمِك أَن َتكونِي َصبوَرة؛ أَنِت، َيا فاسولَِتي،و
اآلن مجِّْدنِي ُيلْفَ ؛يِتولكَمَسيقوُم  َوَهذا الرَّجاُء، على َهذا الرَّجاِء ١٢٩؟الثَّباَت ُينِشئُ الرَّجاءَو

  عُضوٍّ ِمنكم؛ كلُّ
 ةًَنمطارِ ، ُمعلِّمني،ةَنكَهِلذا ال َتخايف؛ إِنَّ ِقسِّيسني،  مي،ختبِ إِنَّ روحي القدُّوس قَد َوَسَمِك

َتماًما أَنَّنِي كوا ُيدَرَوة دَميالقَذاُتهم  كَبَحي ُتم كَأُجدُِّد َعقلَُهَسعرِفون نِداَء الرَّاِعي وَيَوكرادلةً س
   ِةَسادقَبِكاِمِلها يف َصالحِ وي َخليقِتُألغيَِّر َوجَه  ِتيوَدَعيف طَريقِ 

  

  ؛الَْحِقيقَة
  ، َيا غاِلَيِتي، أََألَنا هو َمَعِك؛يِتا ابَنَي الَي،عَت

  

  ١٩٩٣كانون الثَّانِي،  ٦
  

  ،با َحبِيب اآل؟ َيَيسوع
  ١٣١قَد ُدمِّرَّت، ١٣٠يِدالبِبِقاَع  نَّإِ
  اآلن ِتَحصَبأَفَ

  الَعنكَبوت،و قَّاياتللِسأًوى َم
  ُعد فيها إِذًا؟َت مألَ

  ؟ألَم َتُعْد يف َهذه اُألمَّة
  ؟مٍتقدُّال َتقوُم بأيِّ ملاذا  

  ؟َوراءَك يَنيِدِعَب مهتركُملاذا َت

                                                           
 .٤-٣: ٥ .روم ١٢٩
 .ونانلُيأَ ١٣٠
 .على الصَّعيِد الرُّوِحي ١٣١



١٣٣ 
  

  ... همبوابِأَ حَتَت َحَف املوُتقد َزلَ
  ،يرِداهللا القَ ا ابَنَي
   ُرُتظهَِسى َتَم

  ...يف َهذه اُألمَّة َك داَسَتقَ
"Vassilia Mou ,yiati Kles? ١٣٢ "  
  
صـغونَ  هم ال َيإنَّفَ؟ َيجُِب أَن أُعاِلَج كربِياَءهم املُفرط يَفكَ... على كربياِئها املُفرط ي بِكأَ
  َتَعجرِفَة؛لوهبم املُقَُصوَت  نَعوتَبَيوي وِحىل ُرإِ
  

  ،ةداَسقَي الكلِّال يف احلَقيقَة، أَيُّها الرَّّب
  دَمَك،خعَملُ ما بِوسِعي ألأَ الأَ
  حدة؟لَو أَتوسَّطُ َألجلِ اأال

  ١٣٣؟بَِيديَّ العارَِيَتنيِ  احلديِدأََو أَقِدُر أَن أَثنَِي 
  .مع ذلَك َتسَتطيُع أَن َتفَعلَ هذاَك ناُر

  ِغَنى وكُنوُز
  .َتسَتطيُع أَن َتفعلَهس لبَك األقَدقَ
 

ـ  لُّكُ ِمنِك؛ طلَب املزيَدن أَأََسأَلَتزُِم ... .منِك  يَدطلَب املزن أَأَسأَلَتزُِم  ِحيَنئٍذ عطينِـي  ا ُتَم
َيسَتطيَع روُحكم أَن َينفِتَح لوبكم كي قُ نارِةإلَو ،بُِّحالْيف ا ًعَما ميًعَجَسُيسَتعَملُ الرِتباِطكم 

   احلكَمة اخلَِفيَّة؛ ماوِي، وَجواِهراآلب السَّ عماَقأَالَّذي َسُيعلُِّمكم ي وِحعلى ُر
 

  . ريدلقَأيُّها ا َتخدَمَكِل أَملَسكََنةُ ِعنَد قََدَميَك،
  

                                                           
 "يا َمِلكي ملاذا َتبِكي؟: " يف اليونانيَّة ١٣٢
 .احلديد الَِّتي رأَيُتها يف الرُّؤيا وُتَمثِّلُ الكناِئَس املسيحيَّة الثالثَ قضبانُ ١٣٣



١٣٤ 
  

 َنِمصرِي أليَبُس قَ نَّإِ.. ..يلَّ ري إِنظُأُ. ...خاِفي؛ ال َتِلذا  ،اِك دائًمسانُِدسأُ ؛يقي بِِث! أََجل
ـ بِأَكَمِله؛ أَلعـالَُم  ه ِتولكَمهو َو ُهُيهيُِن ُمالعالَأَطَولَ؛ فَ ذلَك ؤيةَُر حمَّلَن يَتلَاآلب َوالرَّقِّ  د قَ

 ....١٣٤؛يكملََعأَن َتنقَضَّ ِذراِعِه  َتسَتطيُع َبعد أطَول َمنَع ال يراِعِذَو ،ةلغاَيا ِليًرشرِّ َحصَبأَ
  

ِعـي  َمِلَتل ،ِدِكَيوالسَّيُف يف ِك قَمُتأَأَنِّي  ينَسال َت.. .ُيمِكُن أَن ُيذاَب، ِلذا ال َتجُبنِي  يُدحلِدأَ
 ُمطلقًا؛هم لوَبقُ رُِّسإِيَّاها ِلَتنشريها، ال ُتِك ي أَعطَيُتِتالَّ نباُء،اَألأَمَّا املَُتَعجرِفونَ، فَهِذه  كَالَبرق،

... بِالنَّار :يداحلِدُيذاُب  اَمكَ هاسأُذيُب َوأُمَُّتِك، صطكُّ؛هم َتَبكَُر لُجَعَتَوأَرواَحهم  ُتقِلُقها إنَّ
  اَسة؛َتقَدَّمونَ يف القدَيوَس
  

 ١٩٩٣ ،يانِكانون الثَّ ١٧
  

  )لوس أَجنلوس –َعِشيَّةَ أُسبوعِ الَوحَدة  (
  

  :ي كَما َصلَّْيَتلِّأَُصَيا َرّب، إِنِّي 
  ،اًدواِحَعسانا َجِميًعا أَن َنكونَ 

  يَكِف ُبا اآلَمكَ
  ،فيه نَتوأَ

  ُمالعالََبقيَّةُ  ي ُتؤِمَنكَِل
  رَسلََك؛أَهو َمن  َباآل أنَّب
  خراِفلِلأيًضا، ي لَِّصأُ َكِلذَِل
  ن َحظريِتَك،ِم ْتيَسي لَِتلَّا

  َتسمَع صوَتَك،ا يًضي أَِلكَي ِه
  ،نيِمسِللُمِلي لَِّصأُ

  ينرَِخلآلووالَيهود 
  وصَّلوا أَن ُيحبُّوَكَتَيي كَِل

                                                           
 .فجأةً توقََّف ربُّنا ونظَر إيلَّ، وكأنَّه تذكََّر شيئًا، مثَّ تكلَّم ١٣٤



  

ـ لُ بِ  ي كرِس
ن املطـرا ـة  
ما نَدِع .ةً هديَّ
 :١٩٩٢، لوَّ

حيـا  تمَّـٍة لِ 
 احلُكَّاُمَوضِ، 
 ،كـان َم كلِّ

 لـبٍ قَـٍد وَ  

 الكاثدرائيَّـِة   
يهـا دَم  سا ِف

ـ   أَلف ـدََّرة ب
والَّـذيَن  ِة حَد

 َجِميُعهم؛ 

أَيًضا اإلحِتفـا
ـ  سِ قَداَسـن ِم
ي تنَِعي َدِتالَّ عةُ
األوَّ شـرينَ ِت ٢

أُمَّ لَوِتٍة مَّأُجيَء بِ
َجميُع قاَدِة األرض

ن كوِم ِهللا احليَّ؛
 بَِصـوٍت واِحـ

  : ه الكَِلمات

القدَّاَس َجوقَـةُ ا
لِ الَوحَدة، ِلُيقدِّس

تِشَدِة فيها، أملُقـ
الَوح نَِع اًباطُخي 

 

.  
 

 ينِوَنُدعبَِيَس هايِة

ΙΧθΥΣ 

  ١٩٩٣ ،ينِ

وقَدًميا كانَ أَ. ة
ساألقَد رباِنالقُ 

اجلماقَدََّمْت ِلي 
٢١ي يف ِل د قالَ

أُريُد أَن أَج...  
فيه ج وٌمَيي يأِتَس

اهللا ، ابُنيحي املِس
هم ِمـيعُ َجَدة، 

حفوًرا َعلَيها هذ

  م واحًدا
  ِسيِحيِّني

  ١٩٩٣ي، 

لَقَد رنََّمِت ال. بِي
هذا القُدَّاس ألجل

املُحَتش اجلموعِإىل 
لِقَي ، ُألنِيلَرَس أَ

١٣٥

اآلن ذُنُم
آمني

هافي النِّفَ ؛يِتديقَ

    

انِالثَّ كانون ١٨

ةحَدلَوا سبوعِأُن 
ِةدرائيَّكاِتلَم يف 

قَ اجِتماِعي،بل ق
دقَ انَكه ألنَّ .ع

َسلُِّمِك كَأِْسيأُ
َس أََجل، ي؛نِسلَ

ينِّأبِ َسَيعَترفونَ 
يف الِعباَدو الِةصَّ

َمح. أًسا ُمذهََّبةً

ِلَيكونوا بِأََمجِعهم
املس ِعيد َوحَدة

كانونَ الثَّانِي ١٨

ِضران َبعَد خطابِ
خاللَ هي أِسكَا 

إىلنظُُر ِتدرائيَّة، َوأَ
د َقَكانَ الرَّبُّ . 

دا َصَي ،ِكَسِمعُت

٨

 َوأَوَّل َنهارٍ ِمن
ُت الَعزْيَمةَ ألتكلَّم

بقَفَوًرا هر ظُّال عَد
سوعن َيِم تأِتي 

ي يف َدورِِك سأُ
رسأَ اآلَب أنَّمَن 

لنَّاُس بِأََمجِعهم، 
صيف ال احترامٍم بِ

كأ: ما قدَّموا ِلي

٨

ًعا األسقفاِن احلاض
لَقَِد اسَتعَملوا . با

حاَضَرِتي يف الكاِتد
زنُحَشعرُت بِالْ 

لَقد س ِمعُتِك،َس

ِعيد َمولِديوم 
أَلَيوم َتقبَّلُت. س
عَب .ينوِكْيس أَِس

بأنَّها ُت عْرَشها 
 

ألنِّيَتهلَِّلي َو حي
ِلُتؤمو كََنِفي، َت

أَل نُّفوِذ،ال حاُب
همَييِدأَ نَّاُسال فُع
َوهاكُم م "...د

بِالقدَّاسِ مًعا حَتفَلَ
ن كلُّ َشيٍء ُمهيًبا

  .منيع الثَّ
ما كُنُت أُلِقي ُمح

 ،ِمئة َشخص ينِ

  

قد لَ
  

 

  

ولَيأَ( 
سطُرُب
نِسفَر
هيُترأَ

...
إِفَرح"
حتَت
صحوأَ
رفعَيَس

دواِح
  

  

ثُمَّ اح
وكانَ

سوعَي
ِعنَدما
وثَمان



١٣٦ 
  

واحٌد فَلَم َيكُْن  ١٣٥َشعبِي رِجالِ أَمَّا ِمن"ِمن الكاثوِليِك الرُّومان؛ % ٩٨َك كاُنوا َتقريًبا كانوا ُهنا
ِته املُفاجـأة  احَتفَظَ بِهديَّكانَ قِد لكنَّ الرَّّب ".... وَيهود كانَ أَيًضا إِسالم  درائيَِّةيف الكاِت ؛"َمِعي

وبعَد القدَّاسِ . مع ُمساعِدهكاهٌن أُرثوذكِسي  لُِصَي، اًماَتم دَّاسِقَبل القُ -. ِلعيِد َمولدي إىل ما َبعد
 روسـيَّا : "قـالَ ِلـي   كانَ الرَّبُّ قَد يف الَسكرِستيَّا َوفَهِْمُت مالَقد َتقاَبلنا . طَلََب أَن َيَتكلََّم َمِعي

  ...ا أُرثوذكسي  اروسي اكانَ كاهًن" .الَبلََد الَِّذي َسُيمجُِّدنِي األكثَر َسَتكونُ
ة لَوحَدَسَتتمُّ ا. هو روسيَّافََبريُق األَملِ الصَّغريِ هذا . لٍ ِللَوحَدةَمُق أَيرَبلَمُع ييف ظُلماِت انِقساِمنا َس

إِمسه األب . يالِديِعيد ِميسوع ِلي أنَُّه كانَ هديَّةَ نِ الرُّوِسلكاِهقُلُت ِل! وسيَّا َوَسُتمجدُّ اهللاُرَيِد َعن 
  .فاسوال ،ُمذَكَّر اْسِميو ُهوفاِسيلي  يليفاِس
 ختـارَ أَن َي َعن طَريقِ ُروِسيَّا هي أنَّه عنَدما طلَبُت إىل الـرَّبِّ  تتمَُّس ةَحَدالَو أنَّعلى خرى أُ ةٌشاَرإِ
ي طَلََب منِّوكانَ قَد . اكوففولُْب يوسرجِاب ساَأل :يٍّروِس كاهنٍ الةََص اختاَرإفِتتاِحيَّةً، قَِد  الةًَص

ِتي َنَسخُتها الَّ َوأَوَّلُ شيٍء َوقَْعُت َعلَيه كانَ تلَك الصَّالة، ا كَيفَما اتُِّفَق وهذا ما فَعلُْت،أَن أفتَح كتاًب
  : ها هي ِمن َجديد. ١٩٨٩كاُنون األوَّل،  ٢٩يف 

  

  يا َيسوُع املسيُح،"
  ربُّنا وُمَخلُِّصنا،
  لَقَْد َوَعدَتنا

 .بأَنْ تقيَم َمعنا داِئًما
 قًّا َجميَع املسيحيِّنيإنََّك لََدَعوَت ح

  ِلَيتقدَّموا وَيَتقاَسموا
  .َجَسدَك وَدَمَك

  لَِكنَّ َخِطيئَتنا قَسََّمْتنا
  ولَم َيُعْد بِاسِتطاعِتنا أَنْ َنَتقاَسَم

 .اإلفخارستيَّا املقدََّسة مًعا
  إنَّنا َنعَترُِف بأَنَّها َخطيئُتنا
  وَنَترجَّاَك، فَاغِفْر لَنا

                                                           
 .)ِعيَعِلمُت أَنَّ مطرانَ الرُّومِ األرثوذكس كانَ قَد َمَنَع َرعاياه أَن َيحضروا اجِتما. (ألرُّوُم األرثوذكس ١٣٥



١٣٧ 
  

  َوساِعْدنا ِلكي َنسلَك
  ُسُبلَ املصالَحِة
  .َوفَْق إِراَدِتَك
  أَْضرِْم قلوَبنا

  .بِنارِ الرُّوحِ القُُدس
  َهْبنا روَح

 احلكَمة َواإلميان،
  روَح اجلرأَِة والصَّربِ،
  روَح التَّواُضعِ والْثَّبات،
  روَح الُْحبِّ والنَّداَمِة، 

  بَِصلواِت
  الكلََِّيِة القداَسِة والَدِة اإللَه،

  .")آمني. يسنيَوَجميع القدِّ
  

  ١٩٩٣شباط،  ٣
  

بِأَيـِديهم   غٍةلُ ن كلِّعرقٍ وِم ن كلِِّمنِّي أَسَتِعدُّ ِلَخالصِ َشعبِي َوسآِخذُ أُناًسا ِمن كلِّ أمَّة، إِ
قَد َتعلَّْمنا نا اآلن ألنَّ ،َمَعَكأَن َنذهَب  ريُدُنإِنَّنا : "فَيجِيبونَ" أَن َتتَبعونِي؟ ريدونَُتأَ: "وأَسأَلُهم

 أُريُد أَن أَِعيَد السَّالَم يف كُلِّ قَلْب؛! يلبِيشوا يف قَِعَيِل ًدا فَواِحًداواِحيُء بِهم جِأََسَو" ،ةيقَِقاحل
اهلَ ُصراَخ جَتأَْن أُبِطئ ولَْن لَ ُتؤِتي ِثماَرها ِلَمجِدي؛ي َسيف املاِضغََرسُتها ي ِتالَّ ةُرَملكَأَ! أََجل

وم َي غََضُب أَبِي بُّصنَيَسيهدُمها فَعلَى أيٍّ ِمنُهما  يَسِتي َبيَنما آخرذا َبَنى إِنسانٌ كَنإِ املؤِمنِني؛
نِيَسِتي وُتِعيِدي الَوحَدة َبـَني  كَكَوَّنُتِك وربَّيُتِك ِلتحيِي ِمن َجِديٍد د قَلَ :الدَّينوَنة؟ أَصِغي إِيلَّ

  األخَوِة؛



١٣٨ 
  

 لبِلقَى ِلطوَبُيدعى، إِبَن العِليِّ؛ ه َسنَّأل ١٣٦،هيِخع أََميَتصالَُح ذي الَّ لبِلقَى ِلطوَب"ي لَهم، قوِل
ـ لَ ُهنَّأل ١٣٧،هيِخع أََمحقًّا  ُحتصالََيوَس يلِيف اللَّ ِنوالَجالْ نَِع ُفتوقََّيَسذي الَّ  َعتمتََّييَس فقط س

َس بَِنوعٍ أَنَّ النَّـا ! الَِّتي ال َتنضب سقَدي اَأللبِقَ كُنوَزه لَ بِحظَوِتي َبل يف احلِقيقَة، َسأكِشُف
ـ  ،نِتأَ؛ َو"’يف احلَقيقِة، إِنَّ اهللا َيخَتبئُ فيه‘ املُِشعِّ َسَيقُولون، هماِلَجِمن  دهوِشنيَم ،حولَُه ا َي
  هاَية، َتعالَي؛ى النِِّك حتَّارعأََس رَّّب،ال ،اَنأَ عنِّي؛ ابًدأَ فترِِقيال َت، يِتابَن
 

  ١٩٩٣شباط،  ١٨
  

  ؟ ن َيَتحّدوَكأَبِ ١٣٨هملَ ُحسَمَتى َسَتَم َرّب، حتَّىا َي
  

  ! ةًفَعاِصأُثُري َس ها،يِفيف املرَِّة القاِدَمِة الَِّتي َسأُكلُِّمهم 
  

فَنَهضوا َوخرُجوا يف عـزِّ   ١٣٩،)يف مديَنِة املكسيك( يسكونَِمالْ ِمن َمشوراِتَك يف املركزِ َهزِئواد قَلَ
ناِئسِ الَعالَِمي وأُولَئَك الَّذيَن ال ُيريدونَ الكَ جِلسِيف َمإنَّ أََشدَّ املُعاَرضات  ،ُمعلَكما َتَو. اإلجِتماع

  .ُحضورِي ُهنا، َوال  حتَّى اجِتماع، كاُنوا أَِخصَّاِئي ذاهتم
 

َمَعِك، ال  الميَسآالِمي، -أُنظُرِي َيا فاسولَةَ... .أَجَعلُهم َيحُنونَ ِمَضعفًّا َس، رِصَتْناملُلَِكْن أََنا 
راضـات، الَّـذيَن   االعِتِلي ي واترِك آالِمي، إِذَهبِي إىل اُألَممِ-يا َنفَس! َتلَتمِسي أََحًدا ِسواَي

ذَكِّري و ممِاُأل إىلي ذهبِإِ ،يي بِثِق سأَثنِيهم ُمَضَعفًّا؛هم وُيعارِضوَنين سأَُحطُِّمهم َعن كَراِسي
  ... يءَش كلَّ فوُقم َتكُي لَُحبَِّعظََمةَ  نَّبِأَي واِدفَال ،خَّلصاملُي عنَِي يسوَع نَّبأَاجلميَع بُِحبِّي و

                                                           
 .قِصُد الَبشرِيَّةهنا َي ١٣٦
 .هنا َيقِصُد الَبشريَّة ١٣٧
 .إكلريوس الرُّوم اُألرثوذكس ١٣٨
غََري أَنَّ الرُّوَم اُألرثوذُكس وَصلوا ُمتأَخِّرين، إِسَتَمعوا عشرين دقيقٍَة بيَنما كنُت أقرأُ َرسائلَ . يعهم هناكانَ َجِم ١٣٩

 .َيسوع ِللَوحَدة، ثُمَّ انَسَحبوا غاِضبِني



١٣٩ 
  

ـ َعَنزلُت َعن د قَلَ؟ أَصَغيُتم إِيلَّل َه ْنِكلََألْدرِكَكُم، و ماِءالسَّ َنُت ِمْجَرد َخقَل: أُكُتبِي ي رِش
ـ  َرَخلَقَـد   ذَكَِّركُم بأنَّكُم َوَرثَةُ َملكوِتي؛أَُألجِيَء حتَّى غُرفَِتكم َألَتودََّد إِليكُم و ن جـُت ِم

ِت لَم َيبِخلْ َعليكم بُِحبِّـِه،  واماالسَّ ُديَِّسفَ َق الصَّحراِء َألْبَحثَ َعنكُم؛وَسلَكُْت طَريي نِِكْسَم
  َألجَتِذَبِك؛ تها اخلَليقَة، أَن ُتشاِهَد َمِلكَِك يف َجماِلِه،أيَّ ،ِكييَنحُت لَعَمد َسقَل! قَط

الَّذيَن َتَتكلَّمونَ َعنِ نتم وأَ ؟ِكفَأَيَن جواُب لُيَبشِّروِك بِملكوِتي؛مواَت ُت اَألْمقَأَإِكراًما الْسِمي 
أَسـبابِ   كـلِّ بِِلُيَضحِّي  دُِّعسَتن ِمنكم ُمكم؟ َمُيَوحُِّدَس اغًا فارًِمالكَ نَّأَ دونَِقعَتَتأَ الَوحَدة،

ـ  وأَنِينِـي زاعي نِِل دٍَّح ضعَِوِل لَوَّاَأل كونَُيم َسكُنن ِمَم راَحِتِه ِلَيْتَبَعنِي؟ أَخبِرونِي،  جـلِ ن أَِم
  اعة الَِّتي ُترِعُد َجميَع َمالِئكِتي؛السَّتلَك  ؟ةُاَعالسَّ َيأِتن َتأَ بلَقَ المِوالسَّ ِةحَدالَو

ـ بِأَماَنٍة  تبُعَيَسيف َسبِيلي ن ؟ َمزَرُع لَدى اُألَممِ بِذاَر الُْحبِّ والسَّالمَتَسأيَّةُ َنفْسٍ َبينِكم   ،وَرالنُّ
َهـل   ؟َتنيَيالداِميف اقِتفاِء آثارِ قََدَميَّ  لَوَّاَأل كونَُيَسميًعا ِمنكُم َجن ؟ َمداِعًيا اْسِمي لَيلَ َنهار
ـ ِفيما أََنا أَسَتِعدُّ َألجِيَء بِالصَّاِعقِة و ُتقبِلُ اُمأليَّأُنظُروا، أ ؟َتلَتِمسونِي بِإخالص ـ لَ ،ارالنَّ ي كنِّ

  !قيف ُسباٍت َعِميواِفلَني غِمنكم ثريين كَ، الديدي الشَّزنُِحِلَوسأَجُِد، 
اآلن ِمـن   ِعٌبي َتكنِّلَ َألخُرَق َصَمَمِك، اخلِليقَة، الرَّسولَ َبعَد اآلَخرها تأيَّ ،ِكيلَإِي أُرِسلُ إنِّ

ِمن غَطرسـِتِك   ٌبِعَت ؛ِكِمن فتورِ ضىَم قٍتَو ن أيِّر ِمكثَأَ؛ َوَتِعٌب كموِلُخِمن َو ِكُمقاوَمِت
واآلن  فَلَقَد َمْألِت كـأَس اإلنـذهالِ   ؛ةحَدالَو جلِأَن ِميف ما َيَتعلَُّق بَِجمِعكم  وِمن َتَصلُّبِِك

ـ لَذِلَك  نَِّكلَ قَاوْمُتم َصوِتي، هذاِتَوقَد تسمَّمُتم بَِصوِتكم  َتجَعِليَنها َتطفَُح؛ دوَم طَـويالً؛  ن َي
 بَِبَسبِة ُمهدََّمي ِتيَسنِكَبالطَّبعِ،  خفاِت صوِتكم املضلِّلَِة؛سبِ م قاَومُتمكألنَّطونَ قسَتَس فَقَرِيًبا
أمَّـا قَلـبكم    ،كمميانِإِ ِةقلَِّل يغباِتَرَتعَملونَ بال َمشوراِتي كََما  طَبِّقونَم ال ُتكُإنَّف امكم؛سانِق

ِللقضاِء علـى   طونَخطُِّتبالسِّرِّ كُنُتم  يَفكَأَفَضُح سأَماَمكم وأَماَم العالَم أَْجَمع؛  فََسأَفَضُحُه
  ١٤٠َشريَعِتي؛

                                                           
 .قالَ َيسوُع ذِلَك بَِشكلٍ َخطري ١٤٠



  

أََبـًدا،  خايف 
ُح بِالشَّجاَعِة، 

 يـدِ جِدَتوِل سِ

كانَ لَُه ن َم !
قـوِلي  ي وبُِت
َيجِـُب أَن   ُه
مـا  وكَ أََنا ا
ـ  ،ي وا حَُّض

  ...؛ابًدي أَنِ
ن ِم كلَّ َبيِتي 

ي املُقـدِّس،   
 يف احلَقيقَة؛ ٍن

إِلبثـوا   ـوا؛ 
 لَـهُ ا أِمينَني 

  َوفَرة؛بِ اًز
خَتِلذلَك ال  ؛مُه

َسيتَّشح ِكلبِقَارِ 
فوسِالنُّلَخالصِ 

ثريٍةكَ ن قلوبٍ
كُتنَ عطشاًنا؛ أُ

عيقُُهن ُيوَم سِّرِّ،
هاما أُحبُّي كَِتَس
يهنِتا كََي ،ايًض أَ

نِلَخذن َتي ولَوِتَص
 أَودُّ أَن أُحذَِّر ك

بِروِحـي ،كمرُت
إميانوا بِحَيَتِلو ي

لئالّ ُتجرَّبـوا وُم
لبثواإ ؛َجرىما 

 

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٣   

خبزميَع أَوالِدي 
ها لَهديًدَت ِكمن 

اوتِمن أَ لُّكُِك و
لَوجِه األكَملِ ِلخ

نِم رَّالشَّ ِلَتمِحي 
أِت كلُّ َمن كا

َعَملِ، إِنَّما يف الس
نيسوا كَحبُّأَ :مكُ
منُتأَ، ةَسُمقدَّها 

َص ُعسَمَتصُّنِي َس
،يلِتوكراِدفَِتي 
رخَتا لقَد ،رواكَّ

يِتيَسنِكًَنا َمتيَنةً ِل
   ي؛
وُصو صلَّوا ؛ار
َمهم ١٤٢باباَيوا 

١٤٠

Σ   

 ،آذار ١٧

َجم أَمنُحَسي َوِت
جعلُأََس؛ يعداِئ
ليكَعحتلُّ ي كاِت
ُتكفِّريَن على الَس

، يِتا ابَنَي أَنبِئي،
ائس؛ فَلَيأنلكَِلم 
أََخذَ يف الَعد قَ َد

كلَ قولُأَ ١٤١"ًنا؛
بكاِمِلهاها جعلََأل

الَِّتي ختصرايف ِخ 
، وأَساِقفَيِتَنَهكَ

ذكَت كَبري؛ِضيقٍ 
أَركاًنوا كوُنَتِل ِء
رَعوا ِخراِفيَتِلو 
االنَُّتَمحَّصون بَِس
أَِطيعو ا؛وهُتمْملَّ
  

ِتوَّقُِمن  ِكمُألسأَ 
عأَ هُملَتَت ى َبيَتي

ركَب ؛كثُ أَمامِك
تة َسريقَذه الطََّه

أَ وأَنبِئي؛ وٍفَخ
الَيوم وُحالرُّ ولُ
َدمرُّالَت إنَّ" :ِةوتيَّ
املُتمرُِّد َعلًن َرظَهي

ألَسبيلِ كَنِيَسِتي 
  إقَتدوا بِي؛ 

 نَّأَ رُفعوأَكم 
كودُّ أَن أُحذَِّر أَ 

ضن ِم رُبقَتي َت
دءالَب نذُُمَترُتكم 

يف َمجِدي  اكو
سكم عمَّا قَريبٍ 

لََّعي َتِتالَّ قاليَدلتَّا
                        

٧. 
 .لثَّانِي

 ،يِتحبوَبا َمَي) 
غَريَتِك على لُجَع
َيمكث "هو نااَأل" 
هبِو ؛المالسََّو ِةوَّ
 ؛

خ الوَتِك بِي َص
قوَيا َم ْعسَملَيفَن 
هنوي الكَفوِسُن ِل
ظن َيبل أَ، قَأَوَّال 

يف سي بِذاِت يُت
إ كُم يف َسبِيِلها،

ه ِلَجِميِعكَك أَقولُ
، يحسوع املِسَي

يِتيَسنِكَفَ قٍ كَبِري؛
جِّدونِي؛ لَقِد اخَت

شاركُتكم ِلرُتاخَت
لَكُم احلقَّ أَقولُ 

ا ظواحفَاوديَن 
                         

٧: ٢تسالونِيِكي  ٢
لبابا ُيوحنَّا ُبولُس ال

  

  

...)
جأََس
 ألنَّ
وَّالقُو

َبيِتي؛
  

يِعرفَإِ
ذنانأُ

هذا 
ُيزالَ
يحََّض

بِذاِتك
فَذِلك

َ ،اَنأَ
يقٍِض

ِلُتَمجِّ
 ِدقَلَ

أَحلقَّ
صاِمد

       
٢ ١٤١
ال ١٤٢



١٤١ 
  

َتَتجنَّبـوا  ن وأَ ُهَني لَوا أَمينِلبثُأَن َت فُكُمأَسَتحِل َسَتحتاجونَ إِلَيها؛ي ِتالَّ ةَالقوَّو عَملنَِّسأهُبكُم او
َتسَمحوا ُمطلَقًا ال  ؛هبذُيِّ َشخصٍ َينأَإِىل ًدا َبأَ ُتصغواال َيَتَمرَُّد َعلَيه؛ فوَق كلِّ َشيٍء، ن َمكُلَّ 

  أَن َينِقَصُه الصِّدَق؛ه م لَكُبُِّحِل
ـ ن قَبل؛ فَتعرفوا قَط ِمثلَها ِمم لَ ِمحَنةً ونَواجِها سُتريًبقَ  روكمشـتَ ن َيي أَعـدائِ أَ حاولُُيَس
  ِمنـكُم؛ يٍدِعَبالدَّماُر لَيَس  بَِو لَِمَعقَـد أََخذَ يف اليطان لشَّأَ ـهم الَْخدَّاع،كالِمبِنفُِسهم أل

ـ وألنَّ احلقيقـةِ بِ ونَجـاهر م ُتكُا ألنَّيًعِمِلذلك َسُتضطَهدونَ َج ؛اكثًري ُمتألََّيَس ١٤٣فَالبابا م كُ
ـ ل ونَلعَمَيالَّذيَن  لُّكُ فَحقًّا، فعالَُهم شرِّيَرةٌأَ ألنَّ كذلَك ماباَي؛ َوَسُيبِغضوَنكُُتطيعونَ ب  رِّلشَّ

   ؛يخريبِالتَّ َيظهَر َعَملَُهمن ن أَا ِموفًَخ وَنه،ُبجنََّتَيَو وَرالنُّبغضونَ َي
َيقـولُ  كم ريِقطَ يف احًدأَ ُتمفصاَد نإِ ُممزَّق؛ي لبِقَ ارِوَتَوَترٍ ِمن أَ لُّكُ، مكُلَ قولُأَأَحلقَّ احلقَّ 

ال َتصغوا إِلَيه؛ فَهؤالء النَّاس ُهم ِمَن اخلدَّاع؛ لَقَـد  فَ ،يِسفَْنبِبَِتعليمٍ ُمخالٍف ِلما علَّمُتكم أََنا 
فَـإِذا  ...  يهـا لَقوى َعن َتيم لَاجلِح بواُبأَو.... أَنشأُت مؤسََّسِتي على ُبطُرَس، الصَّخَرِة 

إِسَتبِدلوا أمانَتكم الَِّتي َتحفظوَنها للبابا بِحركٍَة َمتيَنٍة : "مكُلَ م وقالَكُريِقطَيف ا ًدَحأَُتم فصاَد
قَد َيكونُ لَها َمـذاٌق  وُيمكُن أَن تكونَ قويَّةً  عِفََخمَريةُ اخلدَّا! َتَحزَّروا !فَال َتسَتبِدلوا ؛"آلَخر

ـ أََدعوا ال َت! قتَّالَةٌ خدَعةٌجذَّاٌب، ولَِكن يف الواِفعِ هي  َيخـَدْعكم؛ قَـاوُِموا أَحابِيـلَ     اًدَح

 ؛احلّقنـا  أَأَمنُحكم إيَّاها ي ِتالَّ ِةالقوَّبِ رَّالشَّ، أَن تغلبوا يا كهنِتَي، ومالَيَألنَّه َعلَيكُم  ،يطاِنلشَّا
  ُمكوٍَّن من قوَّاِت الظُلمات؛ نَ يف َحربٍ روحيٍَّة لَم َيسبْق لَها َمِثيلٌ ضدَّ َجيشٍكونوسَت
ال ُيمِكُن إلنساٍن أَن َيكونَ  ؛اميًعم َجكُبُِّحأُ ؛َمَعكم هو اَن؛ أََألقتطوال الَويا أَِحّبائي،  ،لوَّاص

 صَنيوا ُمخِلكوُن ِحبَّائي؛أَلَه ُحبٌّ أَعظََم ِمن أَن َيبذلَ َحياَته َعن أَِحبَّائه، كَما فََعلُت أََنا؛ أَنُتم 
، َسُتغطِّي َبيِتي كَمـا  مانَدِع وٍفَخبال  اثبتوا صاِمديَنو اًضم بعكُعُضوا َببُّ، أَِحعضٍَبم ِلكُعُضَب

                                                           
 .يانِا الثَّوحنَّا ُياَبلَبأَ ١٤٣



  

كُم كُلَّ ذلَك 

حقًّـا  : "كم
 َكيُدكاَنْت  نْ

دُخلَ احليـاةَ  
كم حوا قلوَبَت

ـ : منكُِم   نَم
لقَد ؟ نِشقاقإل

مـا    خالف
سأجُِدكم م أَ 

 مـري َخذاُت  
! ةيََّحَشريَعِتي 

ـ لَ لُ   إنَّ، مكُ
بَّـة  َحملْا ة،ع

اء؛ لَقَد قُلُت لَك

قُلْ كُلَّ َشفٍَة َعنك
نْإِ : وقُلُت لَكُم

دن َتأَ َكلَخٌري فَ
؛ إِفَتةيَّاألبِد ارِالنَّ
 !حَرلفَ
سألُ كالًّ أَ ؛الة
كأس اإل ،سامِق

  
، يقاِئصِدا أََي ،

 ودعتكم إيَّاها؟

مَريكم هـو ذَخ
؛ شكُملبِيف قَ نها

قـولُأََعقلكم؛ 
ريعشَّمَّ ما ِفي ال

 

آلن كََغيَمٍة َسودا
  

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٣    

م انِعكاِسي؛ ِلَتقُ
َسَبَق  اكَم ،ِكلَ
فَ – اعيًدَبَعنَك  

يف ا جالن وُتلقى
اه بَِألمأَفكم َبلقَ 

الهو الصََّتهلِك 
كأس االنِق ؟يِس

ب َمعرِفَته؛َتصُع
كمُدجِل سأََهُد 
اسَتوي ِتيد الَّقاِل

َخإِنَّ  -؟  لكُم
كم ال َتحِملوَنهنَّ

 بَِسَببِ حَجج ع
أهمم لُتمهَكم أَألنَّ

١٤٢

ي َتحوُم فوقَه اآل
ُتؤِمنون؛ ثحُد

Σ   

 ،آذار ١٩

كلُّ واحٍد ِفيكُم
لَ قولُأَ حلقَّ احلقَّ

 هالِقأَها وْعقطَافَ
رجَو داِنِك َيلَ 

 َدعونِي أَدُخلْ 
كي ال َتيد ِلِحَو
أسي كَِتكَشاَرُم 

حتَّى َت ٌقزََّمكم ُم
أَعوُدما نَد؟ ِعن

قالتََّو غِةللُّدائًما با
  ل؟بابِ  برجِ

كنُت قَد مَنحُتُه
نَِّكلَ شَّريعِةال نَِع

ي باِطلَةً وفارِغَةً 
أل ،ن األرضِ َع

  

نة الُعظَمة، الَِّتي
حَيحتَّى ِعنَدما  ،

َيعرَِف كي كَِل ١٤
، احلنِتأَو ؛"ُسدَّ

فَ ،ِةاخلطيئََك إِىل 
ن يكونَن أَج ِم
،كمِكِلَمعلى  وا
الَو سالَحِك أنَّ 
يُدركم ُيينَِبِمن  
صكملَِّخلَب ُمقَفَ 

َسَيبقَى ِمَن اإلميا
َسَتحَتِفظونَ دل 
لى َع ونَرشَِّبُت و

كي ِذالَّ وحِ بالرُّ
مون عكلََّتَت يِّني؛

َجَعلُتم كَِلمِتيد 
وات امالسَّ ُبعِد

                        
 .كلَّ واحٍد

احملن جابٍ أَسَوٍد،
حدثَن َيأَ بلَقَ 

٤٤بٍُّحبَِبيِتي وا 

قدَّاهللا املُ عُبَش 
َسَيُجرَّاَنك َكجلُ

جعَرأَو أَ َت أَقطَع
حوانفَت !قولَكم

 ،يطفلِت ، َيايم
ن ؟ َمُسنِي حقًّا

 ولَى عليَّ األلَمِ؛
سم ما َسأَعوُد كَ

لَهَتكوُنوا؟ ن أَ 
مونَ كفَالِسفٍَة 

لَّ اذا َحا ِلي، م
الصدُّوقيِّني وسيِّ
قَدلَ! ي اإلميانيِل

ُبكَي عنِّ يٌدِعم َب
                         

توجَّه َيسوُع إىل كُل

بِِحج
اآلن 

  

  

  

مومَِّر
مُهإنَّ
و رِأَ

وأنت
 ُعقال
يَهِمإِف

َيلَتِمس
اسَتو
ِعنَدم
َأَودُّ 
َتَتكلَّم
قولو
يسالفرِّ
ليقَ يا
كمَبقل

       
يت ١٤٤



١٤٣ 
  

ـ مونَ بِأَنُتم الَّذيَن ُتَعلِّن ِمنكم َم! صَّاِلحمان الاإلْيوة َمحلرَّواوبة لتَّوا ـ ي ُيِماْس  هعـداءَ أَ بُِّح
  ...حقًّا؟

 

  ١٩٩٣نِيسان،  ٨
  

فاسـوال  ! اهُدزوُِّيبِاَألكثَرِ أَيًضا ِلِإلنساِن الَّذي َو! يِتسالرَِعراِقيلَ ِل ُعَضذي َيالَِّللعالَمِ  ١٤٥َويلٌ
ـ ي لَونِكفَ املُعادَيِة، فوسِنُّن ِخالَِلِك؛ إِنْ أَحاطَْت بِك َبعُض الي ِمجِدَم سأُظهُر ....  ايفًها َس
ي علـى  روِحذي َيمنُحه ي الَّماوِذاء السَّالِغَهذا  َعزَّلِّي ِلكَي ُيوَص ؛بِذالكَ َيطَعُن ينِدََّح اذ

، ....شَبكةً يف كلِّ أُمَّة ُتلِقيِك َنفِْسيي ِتالَّ ١٤٦،نِتوأَ! فواَهكُمي أَنَِّم مْألَيِل ؛راءقَوالفُ اجلياعِ
"Imé stenakhoreménos para poli; avrio ine i proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou 

tha ksana-stavrothi se epta meres..."١٤٧ 
، اَنأَ المي؛َسيف ي كونِ ؛الفصح تارخيَي يدوِحَتألجلِ  يلَِّص ...سَّواد، الوات بِامالسَّلَبُِّس أَُس

   ؛يعالََت! بِال َخوفي ِتَمِلكَي بِِك؛ جاِهرأُحبُّاآلب، 
  

  
  

   ١٩٩٣ ،نيسان ١٦
  

  )َيوم اجلمَعِة الَعِظيُم املُقدَّس لدى اُألرثُوذُكس (
  

  ُخطاَكيف ا ًمداِئِسرُت د قَلَ

                                                           
 .فَجأَةً َتَغيََّرْت َنَربةُ الرَّّب ١٤٥
 .يًناَشَعرُت بأَنَّ َصوَت اهللا صاَر َحزيًنا، َشَعرُت بِه َحز ١٤٦
فغًدا يكونُ َصليب األوَّل، مثَّ سُيصلَُب إِبنِي ِمن َجديٍد يف الَيومِ . إنِّي َحزيٌن جدا: "، قالَ)اليونانيَّة(كلَّمنِي اُهللا بِلَُغِتي  ١٤٧

 .بِسَببِ تارِخيَي الفصح..."  السَّابِع



  

 

 اًعواِس ريَقطَّل

ـ  ة، ُهمـا  وَن
 نيقودا َحني،

ـ لَّ فعلٍ   َنِم
َيجِـُب   ؛يِئ

اخلـداعِ  ويِة 
لَم أَحظَ  ايًض

 ماِتِللكَيِك ا
َسـَبَق  ما كَ 

ُشقِّي ال ُري؛سأََس

ويُتَز ، كَغصَني
كَِمصباح ،نايلَبقَ 

  ؟ َرَمحِتي
كُل ُبراِقأُأَنا ؛ فَ

قاِصِدأَ عزِّأَيِت 
سوء النِّيَّة....  م

ينا أَأَفَ َشفَقَةً،ال 

أَكثََر فَأَكثَر؛ إِليك
 ،ْنِكلَ !"زِعٌج ُم

 

سَعلَيها  يتالَّ ييِق

اَنقَلَبي نَّأَبِ اَء،دَع
 نَّأَ وابَتهِجوا بِ

أَن ُتَشبِّهوا م كُ
وا بِي صاِمدين؛

َبييف أُقاِسيها س 
كمُجحوِدوِصَمِة 
الَو اكًرُشال  مِالَ

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٣  

ةَ أَيَسنِكَشِّياِن ال
كم هو : " ابنِي

١٤٤

 . هيلَي إَِد َي

ريقطَ َسهِِّلي ؛يِت

عوا ُسكوُنلَها؛  ل
سرُّوا !اِتكمحار

كمكُنماذا ُيبِ يها؛
َتَمسَّكو ،يورُِن 

َر ألًَما هي الَِّتي 
تخاصكم امللوبِقُو
العا َنِم َتوقَِّعي َت

  ...؛ةلَاجللُج

Σ   

،يساننِ ٢٠

شُيغ اإلمياِنَعَدَم َو
َناِئب  ِةمائَديف 

  ،َكرِ
ني َيَب ني،َتبََّك املُِح

ِتوَدَعل ريَقطَّي ال
 ...؛ي
يلِثَمال ي محِتَر 
رجِ ياشِفَيم وكُ
إِلَيه مونَنَتالَِّتي َت 

يف   وأَصَعدُتهم
األكثََر َحااجلر نَّ

، وكمساِمس انِق
ال ، يا طفلِتَي 

ا ي إىلريقلى طَ

  ؛

َو ةَاخلياَن ألنَّي، 
يف كونَرَِتشَي ذيَن

  ينِمَتقَنذ أَُم
  لِة أُذُنِي قليالً
  حظيُت بَِك،

كضورُِحبُِتَسرُّ ي ِس
َدْيكني َيَبأنا اآلن 

؛ َمهِّديَمَعِك الُم
يِتيقَِدا َصَي ،ةحَد

حوا وَتَهلَّلوا ألنَّ
كَتصحَّ ُيعاِفياِلم 

 ماِءالسَّإِىل كم 
همعُتفََرالَّذيَن م 
نَّأَ عرُفأََو ،ماء
أسكَ رَبَشأَن  

،ال؛ اءَيبرِاَألالن 
لَعهذا وال بِتلك 

كونُ دائًما َمَعِك

نٌ شديٌد يف قَلبِي
ذلَّان ها ِمُعَمْس أَ

ُم
إِمالَبَِو

َحظ
سفَْنو

فأَ
  
اللسَّأَ
حلَوِل

إِفَرح
َبينكم
ُخطا
منُتأََو

مالسَّ
يَّلََع

َيقُتال
ال بِه

  

سأَك
  
  

  

ُحزنٌ
ي ِتالَّ



١٤٥ 
  

ـ  ؛رَشالَع ايَعصركم فََعنهم َتكلَّمُت يف َشرِحي ِللَوصا ، إنَّهم قايُنيِكلُت لَقَُو ُهـم  أنَّ عونَدََّي
  َيسَعى إىل الِتماسِ ُروحي؛ هم ال روُح كْنلَ يهم،يِديف أَوالَبخوُر  َيسَعونَ يف الِتماِسي

م ُيَوفَّقوا يف َتقديرِ ُحبِّـي  لَإِنَّهم ال ُيقدِّسوَنه، إِنَُّهم  كال،امسي؛  نَوهم ال ُيقدِّسإنَّ أَقولُ لَِك،
الّروحانيَّة؛ إنَّهم ُيثريون غََضبِي  َنِم يِةهم اخلاِلبِطَُخبِنِي سَتفزُّوَيَو الَعظيم؛ إنَّهم يتَحدُّوَننِي يوميا
 مـاتٍ لُظُالطَّريقِ َألبديَّـِة  يف سقطونَ كََنيازَك َيلَكنَّهم َس! آه بِاسِتهزاءاِتهم بِالنَّاِطقَني بِاِمسي؛

 َمجيءبل هم قَجِلأَ نِم الِةصَِّلل وامعَتجَتَيجُِب أَن  !زلوا َعن ُعروِشهم َويتوُبوانم َيما لَ كٍةحاِل
  .... يوِمَي
  ...فَلَن أَخذلَِك أَبًدا  ،ِك؛ أَدِعينِي مَتى ِشئِتكُبارِأُ ،يِتا ابَنَي
  

  
  

  ١٩٩٣نيسان،  ٢٦
  

 ) .أُمُّنا القدُّوَسة َتَتكَلَّم (
  

عَنى ظُهوراِتنا، ألنَّكُم لَم تفَهموا َبعُد َم ١٤٨َيا أَوالِدي اَألِحبَّاء، ال َتزالُ قُلوُبكم َبِعيدةً جِدا عنَّا
َوال َمعَنى كَِلماِتنا يف َرساِئِلنا؛ فَلَم ُتدرِكُوا َبعد َمعَنى السَّالم، َوالُْحبِّ َوالَوحَدة؛ فلَو كُنـُتم  
أَدركُتموُه، لَما كاَنْت بِالُدكم الَيوم َتحَترِق؛ لَو كُنُتم فَهِمُتم َرساِئلَنا لَِكنُتم فَهِمُتم كَلمـاِت  

َمن أَراَد أَن َيكونَ كبًريا ِفيكُم فَلَيكُن لَكُم خادًما، َوَمن أَراَد : "َعِملُتم بِها َيسوع َهِذه َولَكنتم
؛ َهكَذا َيسوع لَم َيأِت ِلُيخَدم َبل ِلَيخـِدَم َوَيبـِذلَ   "أَن َيكونَ األوَّلَ ِفيكم فَلَْيكُْن لَكُم َعبًدا

السَّماِء ِللَجِميع، لَِكْن لَيَس اجلميُع َيروَنـُه  َنفَسُه ِفداًء َعن َجماَعِة النَّاس، إِعلَموا أنَّ َملكوَت 
  ...إِذا َما َرأَيُتموه قَد أُعِطَي ِلَغريِكم؛ اَولَيَس اجلِميع َيدخلوَنه؛ فال َتَتَعجَّبو

                                                           
 .أَلقَلبني.أمُّنا القدُّوَسة َتقصُد بِذلَك هي وَيسوع ١٤٨



١٤٦ 
  

َعلى اَألرض، ِلذِلَك ال ُتكلِّموا َبعضكم الـَبعض  حٍد لِّ واكُحاوِلُوا أَن َتفَهموا أنَّ ُحبَّنا هو ِل
ها اَألوالد األِعّزاِء، ألنَّ اَهللا بالدَّينوَنِة َسُيَعوُِّض على الَّذين َتدينونَ؛ ِفيما َيخـَتصُّ  بِقَساوٍة، أَيُّ

بَِمعموديَِّة نارٍ تأِتي، فالرَّبُّ َسيأِتي يف نارٍ ُمحرِقٍة ِلَيستأِصلَ ِمن اَألرضِ َوَيحرَق حتَّى اجلذورِ 
  كلَّ شرِّ هذا العالَم الغارِق يف الرَِّذيلَة؛ 

ابِعوا إِعالنَ َملكوت اهللا َحولَ العالَم، َوبِأَنَّ َرسائلَنا ُمعدَّةٌ ِلتقوَدكم إىل التَّوَبة؛ أََنا، أُمُّكـم  َت
  القُدِّوسة، أُبارِكُكُم؛

 

  ١٩٩٣ار، أيَّ ٣٠
  

أََنا َوأَنِت ُمتَّحَدان، كلُّ َمن يتَِّحد بِي َيسلُك َنفس الطَّريق الَّـيت َسـلَكُتها، طَريـق    (...) 
 لُجلة؛اجلُ

كلُّ َمن َيتَبع الضَّحيَّةَ السَّاميةَ ُيصبُِح جِزًءا ِمَن الضَِّحيَّة؛ أَنِت جِزٌء ِمنِّي، بقيَّةٌ من َجَسـدي  
فُهناَك سأَفيُض بِروحي، ُهناَك  ١٤٩قَدِّمي َحياَتِك كفَّارة وَتعاِلي َمِعي إىل واِدي الَْموت؛.... 

أَنـوِي أَن  ؛ إنَّ َعملَِك يف هذا الواِدي، َيا فاسـوال؛  َسأَفيُض بُِحبِّي ُألحيِي كُلَّ َعظمٍ جافٍّ
ـ الْ أَطفََحُه بَِنهرِ احلياة؛ أََنا، َمن هَو الِقياَمة واحلياة، أَنوي أَن أُزهَر ِعظاَم هذا الواِدي ؛ ةجافَّ

زِلـي  سأُظهُِر َشفَقَِتي وُحبِّي بإِقامِة األمواِت من قُبورِهم، وبإعادِتهم إىل َمنزِيل؛ َوَمعي يف من
َستكونُ َمائدُتهم عامرة، َوَسأَمُأل كأَسُهم حتَّى َتطَّف َوَسَيكونُ قَلبِي اَألقـَدس َصـديقَهم   
القُدُّوس؛ َسأَجَعلُ َجَسًدا واحًدا ِمن كلِّ َهذه الِعظامِ اجلّافَِّة واملَبعثََرِة يف واِدي الَْموت؛ َنَعم، 

َهل بِاسِتطاَعِة هـذِه الِعظَـام أَنْ   : " ؤالَ َنفْسهأَسأَلُكم السُّ ١٥٠كَما يف ُرؤَيا النَّبِي َحزِقيال،
  "َتحَيا؟

  

                                                           
 .ثُ ُيوَجُد كلَّ األموات روحياَيقِصُد يسوع حي ١٤٩
 .١٠-١: ٣٧حزقيال  ١٥٠



١٤٧ 
  

  .وبدوِن حياةةٌ متاًما َجافَّ اهألنَّ ، َربِّي،يهاِف َع احلياةََضَتلَيس بِدوِن أَن  .لَكدوِن تدخُّبِلَيَس  .ال
 
 ؛اهحياِئِإلذاهٌب ي إنِّ

  أََنا الِقَياَمة؛
  

 ،ليهـا َع حـمُ اللَّمو نَيئٍذ َسيَنِح ١٥١بعثرةُ مًعااملُ َتنضمُّ الِعظاُمَسذا كََه، َوَعلَيهااَر وَتَألُع اَضأََس
ا هيـدُ ِعأُو.... ا واحًد اسًدنها َجلُ ِمجَعأَحيا؛ سكي َتَس، ِلفَالنَّأَمَنُحها و وها بِالَبَشرِةكُسأََس
قَويا سُيحيِيه َنفًَسا  ١٥٢َخياشيِمِهن ِم َخنفي َيوس كَدُّي القُوِحلُ ُررِسأَُس ِمن َجِديد؛ ىل احلياِةإ
ـ ُيه ِلقداِمعلى أََمرَّة أُخرى  ُفه َيِقجعلُوَي شـفَّافًا   مـاءً  ١٥٣َسـأَهطلُ َعلَـيكُم  "َدنِي؛ مجِّ
ـ وِحَعليكم ُرِفيُض أوس ،تدنِيس غُْسلَكم مْن كُلِّألن َعرشي ِم ١٥٤يستالالكرِكَ وس دُّي القُ
، مسـحُ سأَ، ئـذٍ يَنِح ؛كُملَبقَ َحُيصبِِلم كُوس لَوسِطكم؛ سُيعطى ُروِحي القُدُّ يف عيَشي َيكَ

َينبِثُق من س ،هيي اإللَورُِن سيكونُ ١٥٥كمونِيَعُه  يف ُعَضور الذي سأَالنَُّو بَِنفْسي، هذا اجلَسد
ـ  ١٥٧كمي سأكونُ ِمشـَعلَ نِنَّأل وٍفستسريونَ دون َخ بٍحارِوكُم ١٥٦ق،لِّتأجدي املَُم ذي الَّ
ـ  ِلضوِء املصـباح، وا حتاجن َتلَ ؛ريقالطَِّلرييكُم  ،مكُماَمأَ ُريِسَي سـي  فَْنبِ سـأكونُ  ينألنَّ
  ١٥٨؛كُموَرُن

                                                           
 .فَهِمُت أنَّ الرَّبَّ كان َيتكلَُّم عنِ انِقساِمنا، اإلنِقسام يف الكَنِيَسة، ُمشبًِّها إيَّانا بالعظامِ اجلافَِّة واملَُبعثرِة ١٥١
 .أجلََسد ١٥٢
 .، كَنِيَستهحنن َجِميًعا َيقِصُد الرَّبُّ ِعنَدما َيَتكلَُّم َعنِ اجلَسِد ١٥٣
 .١: ٢٢. رؤ ١٥٤
 .يتكلَُّم يسوُع عن كنيسِته، َعن َتجديِد كنِيسِته، أُورشِليم اجلديَدة ١٥٥
 .٢٣: ٢١. رؤ ١٥٦
 .٢٣: ٢١. رؤ ١٥٧
 .٢١:٢٣. رؤ ١٥٨



١٤٨ 
  

ـ معهـا  وُتحضـُر  ُخطـاكم،  ُع تبسَتما أَن َترى َجمالَكم  ١٥٩خرىاألَممِ اُأل لُّكُ ا ثرواِته
ـ  اجاًنصـولَ  ُعَضسأَ ١٦١يكميِدأَويف  ؛هاليكم مع ذواِتإِوُتقدُِّمها  ١٦٠هاوكنوَز ، ديـد َح نِم

ـ  واحٍد ي كلَّروِح ُدوحِّكذا سُيه" .... هاءوالَب ظمِةالَعوأَكسوكم بِ  ١٦٢هايـةِ نكم يف النِِّم
   ١٦٤َعليَّ كالَْحَملِ الذَّبِيح؛ف عرََّتَيَسفَرٍد  كلُّ ١٦٣ي،نِرسلَأَد قَ اآلَب أنَّوَسيؤِمُن اجلميُع ب

  قوََّتَك اآلن، َربِّي، ْرظهِ
  ،ةدَرالقُ ّيكُلِّأنَت 

  .َجسَدكد حِّوَوال عوَت
  وسَِك القدُُّروَح نَّإِ
  ؛َدنان ُيَجدِّأَ ادٌرق
  سُدالقُ وُحها الرُّأيُّال عَت

  وبِنارَِك، أَِذْبنا،
  بِما أنَّنا مثل أَعمَدة ِمن َحديد َصلبة،صارِمة،

  تعالَ وأَِذبنا
  يف عاموٍد واحٍد َصلب؛
  !أَِذْب قلوَبنا املَتَحجَِّرة

  

وَتقـوِلي بـأنَّنِي لَـن     أَزيِدي َصلواِتِك ِمن أَجلِ الَوحدة؛ ال َتقِعي يف التَّجربِة! آه فاسوال
إِنَّ َصلواِتِك ِمثل أَلف جوهرٍة بَِنظري، لَحٌن َعذٌب ألذَنيَّ؛ ال َتنَدِهِشي، لَقَد أَقَمُت ! أَْسَمُعِك

                                                           
 أَي، يف النِّهاَيِة كلُّ فَرٍد َسَيعترُف بِأَنَّ املسيَح هو ابَن اهللا، َوَهكذا َتكونُ َصالةُ" كلُّ اُألَممِ اُألخرى" ١٥٩

 . ٢١: ١٧. يو. قَد َتمَّت َيُسوع
 .٢٦: ٢١. رؤ ١٦٠
 .كانَ اُهللا َيَتكَلَُّم َعنِ الكَنِيَسِة املُتَجدَِّدة ١٦١
 .١٧-١٥: ٦ .تلميٌح إىل ُرؤ ١٦٢
 .١٦: ٦ .يح إىل رؤلِمَت. ٢١: ١٧ .يو ١٦٣
 .)إهِتداء العالَم إِىل املِسيِحيَّة(. ١٦: ٦ رؤ ١٦٤



١٤٩ 
  

َمملكِتي يف قَلبِِك وأََنا، َملكِك أَسوُد َعلَيِك؛ لَقَد َمَنحُتِك احلكَمةَ َألجَعلَِك َتَتقدَِّمني ُروِحيـا  
 كةًَبَشُنلِقي ما م، كَـيف العالََوأَلِقيِه ي ِتوَّقُبُِألكَوَِّنُه  حٍدن أََعكنُت أَْبَحثُ  مع اآلخرين أَيًضا؛

  ضعِفِك؛بِفَرُح ي أَنِنَِّكلَ أَنِت َضِعيفَة، ي ِلي النُّفُوس؛بِجِلِلَتيف الَبحرِ، 
ُمشتعلٍة َتحَت سأََضُعكُم َجِميَعكم مًعا يف بوتقٍة، وكنارٍ  ١٦٥!ذيبكُم َجِميًعاسأ: إِْسَمِعي اآلن

  ُمنقَِسًما، تعالَي، حنن؟ ١٦٦الوعاء، سأُِذيُبكم كُلُّكم مًعا؛ لَن َيبقَى َملكوِتي
  

  !إىل األَبد
 

  ١٩٩٣حَزيران،  ١١
 

إِنَّ ُروِحي القُدُّوس ِمثلَ َخْنَدقٍ َيجري يف داخِلكُم لَيحفَظَكم أَحياء؛ بِهذه الطَّريقَة، َيا ابَنِتي، 
ُروحي القُدُّوس، مانُِح احلَياة، مانُِح الُْحّب الصَّادق، مانُِح الفَـرح  َعليِك أَن تعَتِمدي على 

أََجل، إنَّ ُروِحي القُدُّوس هو النَّار الَِّتي ُتحنِي وُتذيُب القُلُوَب كَي َتتَبَع َتعِليماِتي، والسَّالم؛ 
كَِلماِتي السَِّخّي، جـاِعالً  وُتبِعُد أَعيَنكم َعن كلِّ ُصورٍ باطلٍَة؛ إِنَّ ُروِحي القُدُّوس هو مانُِح 

  كُلّ ِفكركم وقَلبكم َيسَعيان َوراء احلكَمة؛
خاصَّة يف َهِذه اَألزِمَنة؛ َسيكونُ مشعلَكم  َتَضرَّعوا ِمن َصِميمِ القَلبِ َمواهَب ُروِحي القُدُّوس
ِمن  وِحي القُدُّوسوما الَّذي ال َيفعله ُر! ِلُينقذَكُم ِمن املوِت َوَيمنَع أَرُجلَكم ِمن أَن تزلَّ وآه

 نَّإِ َسيقوُدكم ُروحي القُدُّوس ِلَتمضو َحياَتكم يف ُحضورِي ويف بِالِط َملكـوِتي؛ ! أَجِلكم
  :، إِنَّهييسِتنِكَ ناِءبِ ي إلعادِةساِسوس هو أَي القُدُّوِحُر

  

  ؛َحَجُر زاوَِية كَنِيسِتي
  

                                                           
 .يِتؤَيُريف  يِدِدن َحِم يح إىل القضباِنلِمَت ١٦٥
 .رضلى اَألَع ةُيَسنِلكَأَ ١٦٦



١٥٠ 
  

بنَّاءين َموجودون، لَِكْن ينَبغي علَـيهم أَن  أَقولُ لَكُم ُمَجدًَّدا، إنَّ ال ١٦٧لَِكنَّ جيلَكم يرفُضه؛
َيَتكوَُّنوا وَيَتلقوا التَّعِليم؛ أَسرِعوا وأَِعيدوا بناَء كَنِيسِتي بِاستخدامِ كُلّ َحَجرٍ وال َتنَسوا ما هو 

  !...اَألساِسي، ال َترفُضوا َحجَر الزَّاوِية
  
  
  
  

  ١٩٩٣ ،حزيران ٣٠
  

فَعي َنفَسِك إيلَّ َوِعيِشي يفَّ، يف ُحبِّي؛ أُشُعرِي يف ُحبِّي، إِر ١٦٨فاسوال، َصليَّ ألجلِ كَهَنِتِك؛
؛ أَلَيوم أَلرَّاعي َيبَحثُ عن نِعاجِِه الضَّالَِة َواملُشتََّتة؛ كثريون قَـد َسـِمعوا   لّراعي ُيناديأَلَيوم أَ

َعهم صوُته؛ كلُّ َمن حتَّى أَنَّ َبعَضهم قَد روَّ ١٦٩َصوَتُه، لَِكْن لَْن َيَتَعرََّف اجلِميُع على َصوِته،
 ِلَوقعِ خطواِتي؛ هُجبَتوَتُهم خاصَِّتي َسَيعودون ِلي؛ َجميُع النِّعاجِ خاصَِّتي سَتسمُع صوِتي 

َهؤالء الَّذيَن ال َيتعرَّفون على َصوِتي لَيسوا ِمن نِعاجي؛ لَقد كلَّفُت رِجاالً لُيحاِفظوا َعلـى  
، بِالكاِد َخَرجُت حتَّى توجََّه املسَتأجِرونَ إىل املُدِن قَطيعي ِلحنيِ َعودِتي، لَِكْن ما أَن غاَدرُت

أَنَّ الضِّيَق َسيعمُّ َعلى الّرعياِن الفـارِغني الَّـذين   " ١٧٠:َبحثًا َعن املناصبِ العاِلَية؛ أَلَم َتقرءوا
قَّف َيوًما َعـن  ِلذَِلَك أُذكُِّركم بِاستمرارٍ بِأَنَّ َملكوِتي َبيَنكم َجميًعا؛ لَم أَتو!" َهَجروا القَِطيع

تذكريِكم بِاحلقائقِ الَِّتي َمَنحُتكم إيَّاها بِنفِْسي؛ واآلن أَلَن أَرى العدالةَ ُتوفَى ِلنعاجِي؟ تلـَك  
النِّعاُج املاِئتةُ بِسببِ قلَّة املرعى؟ إنَّ الكتاَب ال ُيمكن إزالَته، َوكَِلمِتي هي َشيء َحّي وفَعَّال، 

  فرُتم بِكالمي يف داخِلكم، أيُّها الرُّعاة؛ لَِكْن بِقَلبِكُم الكافر قَد كَ

                                                           
 .حَجر الزَّاوَِية ١٦٧
 .كان املتروبوليت يتشاجرون ١٦٨
 .٢٦: ١٠. يو ١٦٩
 .١٧: ١١. زك ١٧٠



  

وا أعيَنُهم ولَم 
 الرُّعاة الَّذيَن 
 َيجِلسوا على 
ذيَن وَهبـوا   
 أُعطوا مـن  

 ١٧٦صِدقائهم؛

 القُُدس؛ لَقَد 
لسُّـقوِط يف  
 َسَينظر إِلَيِك 

ِك كَهِدّيـٍة  
ـا، اهللا، لَـن   

لَبدء، لَم َيفتُحو
واملُخلصني، إِنَّ

ولَم َ ١٧٣ ُمبهَِرةً
ني؛ هؤالء الَّـذ
 التَّكلَُّم بِما قَد 
وها يف منزلِ أَص

ل بَِعَمل الرُّوح 
قد َوقَيُتِك ِمَن ال
حَدة؛ فَكُلُّ َمن 

يِك؛ فَما أَعطَيُتك
 فاسُّولَِتي، أََنـا

 

نَّ الَّذيَن، ُمنذُ ال
ؤِمنني الء ُهم امل

ِخذوا لَُهم ثياًبا 
ُهم املخِلِصني ١٧

ذين َيسَتطيعون 
وحات الَِّتي تلقُّو

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٣  

 َبني األخَوة، َبل
 أَرغُب ِفيها؛ لَقَد
َسُتكونُ َعليه الَوح

كونَ َتصِممي ِفي
آه، َيا! ُمجَتِمَعةً

١٥١

إِن ١٧١هم َيرون؛
هؤال ١٧٢والشَّّر،

يف َيِدهم ولَم َيتَّخ
٥ني بأنَّهم اهللا،

ي احلقيقيِّني والَّذ
 َجسدهم، أَجلرو

 ي َيومي؛
Σ   

أَيلول،  ٣٠

 َسَتأِتي الَوحَدةَ 
ي الَوحَدةَ الَِّتي َ

لَ الَْحيَّ ِلما َسثَ
 ي؛

 الَّذيَن ال ُيدرِك
كُنوزِ العالَم ُم لِّ
  

 ؟َرّب اَي، 

َن ال َيدَّعون بأنَّه
، َيعرفونَ اخلَري و
وا مَعهم بِعًصا يف
جلان بيِدهم ُمدَِّعني
عاجي ُهم رعاِتي
 ِمن جروحاِت 
ُتجَّاٌر عنَدما َيأِتي

َس فَقط بالكَالمِ 
الَوحدِة وَتِعيِشي
 أَن َتكونِي الَْمثَ
َسبِ َمقاِصَد قَلبِي
ةَ بَِسَببِ أُولئَك
 َيفوُق ِقيَمةَ كُلِّ
                        

 .مي

 . ٤: ٢.يم
 .نيِصخِلري املُغَ

َبيِتَك،ص يف ِلملْخ

لصون ُهم الَّذيَن
وا بأنَّهم كآِلَهة،
موا نِعاجي وَبِقيو

َوالصَّوجلا ١٧٤ِشي
نِعاهم من أَجلِ 

ح؛ سَتعرفوَنُهم 
 قَريًبا لَن َيبقَى ُت

فاسوال، لَيَس) 
دُتِك ِلَتلَتِمسي ا
ربِة ألنِّي أََردُت
ى الَوحَدةَ بَِحَس
فقِدي الشَّجاعةَ
ُق ِقيَمة الآللئ، 
                         

 .٤١: ٩. يو
  .٥: ٣. ك

لثياُب هي ِللتَّكرمي
 .٢: ٢٨ .حز
طي ٢؛ ٢: ٢٨. حز

غَ ْنِكعاة، لَلرُّايًضا 

  

َمن املُ
 

أَملخل
يدَّعو
َخَدم
َعرِش
حياَته
الرُّوح
لَِكْن

  

 

  

...)
أَرَشد
التَّجر
َسريى
ال َتف
َيفوق

       
ي ١٧١
تك ١٧٢
أ ١٧٣
ح ١٧٤
ح ١٧٥
أَ ١٧٦



١٥٢ 
  

أَلوَمِك َعلى الَوحَدِة الَِّتي َتِعيِشني، إِنَّما سأَُوّبُخ اِإلنسانَ الَّذي يهاُمجِك يف رِسالَِتِك؛ فََهجماُته 
قَمُتِك ِلكي َتكونِي ِمثـالَ  أََنا، الَعِليُّ، قَد أَ.... َعليِك هي كََحَجرٍ ُمرَشقٍ على َحَدقِة َعينِي 

ع َما ُيمِكن؛ أنشروا َرسائِلي إِىل أَبَعد َوأَوَس: َبواكُري الَوحَدة؛ إِنِّي أَقولُ لَكُم ١٧٧َوحَدة؛ فأَنُتم
: الَوحدةَ َستأِتي بِالتَّواضعِ َوالُْحّب؛ واآلن َدعوا قَلَبكم َيدَِّخَر مـا علـيَّ قَولـه    إنَّ: َتذَكَّروا

  ....َدِة أَحتاُج إِىل َتكفريات للُحصولِ على الَوح
  

 ِمن ِقَبِلي، َيا َرّب؟
 

  ِمنِك َوِمن كلِّ َشخصٍ َسخيٍّ، أَلَسُت ُحّبِك اَألوَّل؟
  

  .أََجل، َيسوع
  

  ١٩٩٣كاُنون اَألوَّل،  ٦
  

 اآلن؛ معِك ١٧٨"بانايا"ا، َنأَ
يها؛ فَبَِتقدميِ إِرادتِك البنِـي،  ف رغُبي َيِتالَّ ورِةلصَُّيْجُبلِْك على ِمثالِ ا سوُعَيَدِعي ي، ِتبَنَيا ا

َيُسوع املِسيح، وبَِتقدميِ ذاتِك بِكاِمِلها ُتسرِّيَنُه حقًّا وَتكونُ إِراَدَته قَد َتمَّْت ِفيِك؛ ال َتخايف؛ 
مَِّك، إِعَمِلي بِحراَرٍة َوأَحيِي كَنيسَته؛ ِلَتِعي خليقَُتُه أَنَّ الكَِلَمةَ َحيٌّ َوَناِشطٌ ال َيِكلُّ؛ بِِصفَِتي أُ
 :َسأَُشجُِّعِك داِئًما على محلِ الصَّليبِ الَّذي َعهَِد بِه َيسوع إِلَيِك؛ َواآلن اكُتبِي، يا ابَنِتي

يف هذِه األيَّام أَكثَر ِمن أَيِّ َوقٍت َمَضى، قَد أَعطَيُت َرساِئلَ ُألحيِـَي إِميـانِكم وأُذكِّـُركم    
رارٍ إِىل السَّالمِ َوَنَشرُت َرساِئلَ ِمـن أَجـلِ الَوحـَدة    بِاألمورِ السَّماوِيَّة؛ لَقَد َدَعوُت بِاسِتم

َواملصالََحة َبني اِإلخوة؛ قَد أََتيُت ِمن السَّماِء يف ِضيقٍ َعميقٍ َوبُِدُموعٍ ُألعِلَمكم كَـم أَنـُتم   

                                                           
 .َجميع الَّذين َيِعيشونَ الَوحَدةَ كَما أَفَعلأَنا َو ١٧٧
 .ةاليونانيَّة، بَِسادالقَالكاملة  نادُتسيِّ ١٧٨



١٥٣ 
  

صالَحوا َمع َبعيدونَ َعن اهللا؛ قَد أََتيُت إِلَيكُم َجِميًعا ألطلَب ِمنكم أَن َتتصالَحوا َمع اِهللا وأَن َتَت
ألنَّ كُلَّ َمن َيدُعو بِاسـمِ الـرَّّب   "َبعِضكم الَبعض وأَن ال َتعَملوا ِمن َبعُد َتمييزاٍت َبينكم، 

  لَم أُخِذلْ قَط أيا كان؛  ١٧٩"َيخِلص؛
أَن  لَقَد أََتيُت بِعباراِت َسالم، حتَّى ِلألصاِغرِ َبيَِنكم، أُناِدي بَِسالم اهللا، َوأَتوسَّلُ إِىل هذا اجليل

َيرفَع َعيَنيه فََيلَتِمَس اَهللا َوُيقَدَِّم َتضِحياٍت هللا؛ قَد جِئُت يف أَّياِمكم الَِّتي فيها كانَ الكَثريونَ من 
َبينِكم غُرباء َعن َحياِة اهللا؛ لَقَد جِئُت ُألذكَِّركم َجميًعا بِأَنَّ الرَّسولَ احلِقيِقيَّ هللا ُهو الَّـِذي  

  :َيعَملُ إِراَدةَ اهللا
  ُنِحبَّ هو أَن َنعَملَ بإِراَدِة اهللا؛ نأَ

  

فاسوال، لَقَد أَرسلَنِي اهللا ألشفَي الكثرييَن ِمنكم، لَِكنَّ نداءاِتي لَم ُتكََرْم َوحتَّى لَم ُيؤَبه بِها؛ 
  ...قَد أَرَسلَنِي الَعِليُّ ألمجَعكم يف ُحشوٍد غَفَريٍة وأَُعلَِّمكم أَنَّ الُْحبَّ َجوَهُرُ كلِّ الشَّرِيَعة؛

كَِثريون َبيَنكم َيتكلَّمونَ َعنِ الَوحَدة، لَِكنَُّهم مع ذلَك أَوَّلُ َمن ُيدينونَ الَّذيَن ُيمارِسوَنها ألنَُّه 
لَيَس فيكم الُْحّب؛ لَو َعِملُتم بِكُلِّ َما طَلَبُتُه ِمنكُم َولَم َتكُن فيكم املَحبَّة، فَـال َتزالـونَ يف   

ال ِللسِّلمِ؛ َتعَتقدون أنَّكم َتعرِفون كُلَّ َشيء، لَِكن يف الواِقـعِ ال   الظُّلَمة؛ ال َتزالونَ ِللَحربِ
َتعرِفون َشيئًا؛ ِعندما َدَعوُت إِىل املُصالََحة، بِما أنَّكم َجميًعا أَعضاٌء َبعُضكم ِلـَبعض، لَـم   

  :َتسَتجيبونِي؛ أَمَّا الَيوم فأُوجُِّه إِلَيكُم َجميًعا هذا النِّداء
  !يِعيُشوا َرساِئِل

  

ال ! قدِّيسـني و َصـاِلحني َتجدَّدوا يف اهللا، يف ُحبِّه َوَتعلَُّموا أَن ُتِحبُّوا َبعضكم َبعًضا؛ كوُنوا 
، هو أَن َنحَيا أَلُْحّب؛ َتكِذبوا َعلى ذَواِتكُم، أَيُّها اَألوالد الصِّغار، بِاتِّباِعكم َرغباٍت خدَّاَعة

م بِكُلِّ ما َتمِلكونَ، قطَعةً بِقطعٍة، َولَو َتركتموهم حتَّـى أَن  لَو ُجدُت"يف احلقِّ؛ أَلَم َتقرأوا أَنَُّه 
ألَم َتفَهمـوا  " َيأخذوا َجسَدكم ِلُيحرقوه، َولَم َتكُن ِفيكم الَْمَحبَّة، فَذلَك لَن َيجِديكم َنفًعا؟

                                                           
 .١٣- ١٢: ١٠. روم ١٧٩



١٥٤ 
  

ذا َجـَرحُتم  أنَّه لَو ُجرَِح أََحُدكم، لَُجرَِحْت َجِميُع أَعضاء َجسِد املِسيح وَتألَّْمَت ِلـذلَك؟ إِ 
  :قريَبكم فَال َتجَرحونَ قَريَبكم، َبل َتجَرحونَ َجسَد املِسيح؛ أَُيمكُنكم أَن َتقُولُوا

  

  أَنا أََتيُت إِىل اهللا بِاحِترام"
  "َوإِخالصٍ َوَمحبَّة؛

  

  كُلُّ ما َتفَعلوَنه فَافَعلُوه ِمن قَلبِكم، يف الُْحّب؛: أُبارِكُكُم َجميًعا بِقَوِلي لَكُم...
  

  

  ١٩٩٣، لكانون األوَّ ١٣
  

َتماًما يف النِّهاَية َسُتكَرُِّمنِي أُخُتِك روسيَّا وذاَت َيـومٍ َسـُتدَعى   : أُكُتبِي، َيا فاسولِتي(...) 
  أََجل؟.... قدِّيَسةً ألنِّي َسأكونُ َمِلكَها؛ وِمن جديٍد، َسَتحيا فيها اِإلسِتقاَمة 

  

 ....آلن َيا َرّب، إِنَّ الفَساَد َيَتَغلَغلُ فيها ا
  

 ....سأُخفُض َعيَنيها 
  .ال أَفَهم بِأيَِّة طَريقَة، َيا َرّب، َسُتخِفُض َعيَنيها

  

  .... هايف قلبِ ريُحسَتوأَ ِعنَدئٍذ سأَجيُء ١٨٠بِتأَلُّقِ جالِلي: اذًإِ لِك قولُا، سأَحسًن
  

  .يا َرّب، إِنَّها ال َتزال َتِعيُش يف قتامِ اخلطيئة، ويف القَلَق
  

َسلَكوا الطَّريَق العاِطل َسَيسقُطون؛ َسأَبيُد ِقَوى الَبذْخِ بِنارِي فَُيحطَّ املَُتكَبِّرونَ؛ بَِعزِمي  فَالَّذيَن
أَن أُعيَد بِناء َبيِتي فأََتَبنَّى أَبناَءها َوَبناَتها ِلُيكرِّمونِي؛ فاسوال، ال َتلبِثـي هكـذا ُمرَتبِكَـة ال    

                                                           
ِة أنَّ ذِلَك َسَيكونُ بالَتطهري، َألنَّ اهللا ِعنَدما َيكشُف ذاَته وُيشعُّ يف َنفْسٍ، َيعَتِلُن التضادُّ َبَني النُّور والظُّلَم: فَهِمُت ١٨٠
 .َجٍة كَبَريٍة حتَّى َترى النَّفُس َنقاِئَصها ساِطَعةً فََتَتأَلَّم كَثًريابَِدَر



١٥٥ 
  

أَُممٍ كَـثَرية َوسـتَمجُِّدين يف    ١٨١وِسيَّا َسَتكُونُ على َرأسَِتفَهِمني؛ فَأَقولُ لِك، إِنَّ أُخَتِك ُر
  :النِّهاية؛ إِمسِعي بِانتباٍه وافَهِمي

  

  ُرعاُتها َسَيجَتِمعون
  

َبيَنما َسُتخَرُق املعاهداُت يف َمكاٍن آَخر، َوبيَنما سَيشقُّ الَتمّرُد طَريقَُه يف مكاٍن آَخَر ِإللغـاِء  
ِلُيَرمِّموا َبيِتي، ُموقِّريَن الذَّبِيَحة الدَّاِئمة، عابـديَننِي   َسَيجَتِمعونَ اروسيَّ عاةُُرالذَّبِيَحةَ الدَّاِئَمة، 

  َوُمكرِّميننِي؛
َبيَنما يف األيَّامِ اَألخَرية، َسَتزولُ أُمَّةٌ َبعَد أُمٍَّة َوَتفسُد أَخالقُها ألقاَمِتها َرجاَسـةَ اخلـرابِ يف   

  ِلُيقدِّسوا َمذابَِحها؛ َسَيجَتِمعونَ ايَّروس عاةُُراملكاِن الُْمقَدَّس، 
 عاةُُرُيوقّرونَ َشكالً بال َحياٍة، إِبداَع املَهاَرِة الَبشريَّة، صورةً بِال َنَسَمٍة،  ١٨٢َوَبيَنما اآلَخرونَ

  ، ُمَمجدِّيَن إِيَّاي، ألنِّي أََنا، اهللا، سأَحفَظُ أَماَنَتها؛َسَيجَتِمعون اوسيَُّر
النَّاِطِقني بِاْسِمي، بِمـا  امِ يَّأَ ر لَتقصريِآَخ كاٍنيف َمبَِشكلٍ ِشرِّيرٍ جدا  ُجهوٌدْت قَد ُبِذلَ مايَنَوَب

، ِلُيحاِفظوا على ذَبِيَحِتي الُْمقدََّسة، وأََنا، ِمن َسَيجَتِمعون اوسيَُّر عاةُُرَهذا الَعالَم،  َرجاُءأنَّهم 
  الَّذيَن َيحملونَ اْسِمي ِلَمجِدي؛ جهَِّتي، َسأقيُم َعرِشي ِفيها، وَسأمجُع مًعا كلَّ

  

َسأُرمُِّم َمذابَِحها الُْمحطََّمة، ألنَّه كَِثريونَ ِمَن الَّذيَن َيِعيشونَ َتحَت اْسِمي َسَينحازونَ إِلَيهـا  
َي يف النِّهاَية، َوُرعاُتها، بَِيٍد واحَدة، َوبِروحٍ َواحٍد َسَيبنونَ ِمن جديد َبيِتي الُْمَتأَرجِح؛ فََما لُوِ

قَدًميا اآلن َسُيقوَّم، وسأَُزيُِّن روسيَّا بِِثيابٍ ُمذِهلٍَة بَِسَببِ غََريِتها عليَّ؛ سأُقيُم ُرعاَتهـا علـى   
  رأسِ أَُممٍ ال ُتحَصى؛ لَقَد َخَتمُتها بِختمِ التَّكريسِ ِلُتقَدَِّم ِلي، ِمن َجِديد،

  جائب؛الَبخوَر وعطًرا ُيرِضينِي، ِلذَلَك َسأُغرُق رعاَتها بِالَع

                                                           
 .على الصَّعيِد الرُّوِحي ١٨١
 .ألرُسل ١٨٢



١٥٦ 
  

فَأُقِسُم لـِك بـأَن    اعَترِفي بِي َتماًماروسيَّا، إنَّ َوفائي َولُطِفي َسُيقدِّساَنِك؛ روسيَّا، ابَنِتي، "
روسيَّا، فَأُبِيُد ُمقاوميِك  عَتريف بِي َتماًماأَعِلَي شأنَ ذُرِّيِتِك كالنُّجومِ وأُلبُِسها ِثياًبا ُمقَدََّسة؛ إِ

، َسأُجري ِفيِك َعجاِئَب َجِديَدةً لكي أُثبَِت ِلكُلِّ َمـن َتحـَت   كلِّيا اعَتَرفِت بِيَجِميًعا؛ إِِن 
  "الشَّمس، َرمحِتي وقداسِتي؛

أََنا ُمسَتعدٌّ ِإلظهارِ َشفقِتي َعلَيها َولَن أُبِطئَ إِذا َتقَبَّلَتنِي بَِحماسٍ؛ لَن أُبِطئَ أَن أُظهَِر لَها كَيف 
إِن  ١٨٣،لَِكـن الُْمَتَغطرِسني َوأُحطَِّم َصوالَجِتهم الفَوَضـوِيَّة؛   أََنا، القَديُر، ُيمكُننِي أَن أزيلَ

أَساَءْت ِاستعمالَ احلرَِّيِة الَِّتي َمَنحُتها لَها اآلن وَنزَعتنِي ِمن ِفكرِها، َولَو ِلربهة، فَسأََدُع َعُدوا 
بِقَلبٍ غَريِ ُمَجزٍَّء، ُمَخلًِّصا  يبِ ُفرعَتَتو هالبِقَ لِّن كُِمإِن لَْم َتُعْد روسيَّا إِيلَّ .... ما َيجتاُحها 

لَها، فََسأُرِسلُ َعلَيها َجيًشا َجّراًرا َوُمقَتدًرا َوِمنها إِىل َجِميعِ اُألَمم، َجيًشا لَم ُيَر لَه َمِثيل ِمـن  
قُد قَبلُ، َولَن َيكونَ مثلَُه قَطُّ حتَّى أَقَصى الُعصورِ، وَسَتسودُّ السَّماواِت وَتَتَزعـَزع، وَسـَتف  

  ....النُّجوُم ِضياَءها 
أَلَيوم أََنا ُمسَتِعدٌّ ُألَعوَِّض َعلَيك، يا روسيَّا، َعنِ السِّننيِ الَِّتي فيها َتألّمِت وُيمكُننِي َبعـُد أَن  "

؛ أُطلُبِي اخلَري َولَيَس الشَّرَّ، َهل َنسيِت اعَتَرفِت بِي كلِّيا إِذا أُنِقذَكم َجميًعا ِمن احلريقِ اهلائلِ،
لَقَد َدَحْرُت التِّنَني األمحَر ودمَّرُت ازِدهاَر َمملَكَته؛ أَذلَلـُت  ... ١٨٤اآلن َجوَعِك َوَعطََشِك؟

الُْمَتكبِّريَن، َوفَتْحُت أَبواَب السُّجوِن وَحرَّرُت أَسراِك، لَقَد أَطَحُت بَِمملكة التِّننيِ اَألمحـر  
ُيَرجُِّف األرَض ُمَحوِّالً بِالَدِك إىل َحقلٍ ِمَن  الَّذي كان قَِد التفَّ يف حضنِِك، ذاَك الَِّذي كانَ

الرُّكام؛ ُألكَرَِّم اْسِمي فيِك ِمن َجِديد، قَد فََتحُت كَناِئَسِك الواِحَدة ِتلَو اُألخَرى، َدَعوُتـِك  
  :بِاِمسِك يف ذَلَك الَيوم

                                                           
 .ِممَّا أَحزننِي بُِعمقٍ. فَجأةً اْنخفَض صوُت اهللا وأَصبَح حزيًنا وجدِّيا ِللغاَية ١٨٣
 .على الصَّعيِد الرُّوِحي ١٨٤



١٥٧ 
  

  ١٨٥روسيَّا
  

َبدَّلُت صورَتِك فوًرا؛ إِنَّ ُبؤَسـِك   ١٨٦يَّ،ِلَتبَتهِجي َوَتكونِي َسِعيَدة َوِلكَي َتحَتِفِلي بِعيِد َتَجلِّ
أَنَتِظُر أَن أَنِصفَِك، َيا روسيَّا، ألّنِك يف ؛ واآلن ِمَن الظُّلمِ كانَ ِعقاًبا لَِك بِسببِ َجراِئم العالَم

ما َيسـقطُ  النِّهاَيِة َسُتَمّجدينِي، إِنِّي أَقولُ لَِك، َبيَنما يأُخذُ اآلَخرون بِاهلدمِ أَنِت َسَتبنِني؛ َبيَن
َوَضعِت ِثقَتِك بِي؛ َوَبيَنما َسَيخوَننِي بَِوحشـيَّة، بعـُض    إِنالكَثريونَ، ُرعاُتِك َسَينَهضون، 

َسَتكونَني َمن َسَيُمدُّ َيَده ِللدِّفاعِ َعـن اْسـِمي،    أَنِت،خاصَِّتي، اجلاِلسونَ إِىل املائَدِة َمِعي، 
  ن َخطاياِك قَد كُفَِّر َعنها؛َوكَراَمِتي وذَبِيحِتي، َوَهكذا تكونُ كلٌّ ِم

ِعنَدئٍذ َسَتسرييَن قُُدًما، بِإِخالصٍ، َوُتَخلِِّصني أَخاِك، أَخاِك الَّذي كـانَ فَريسـةَ الشِّـرِّير؛    
َسُتقيمني الكَنِيَسةَ واِحَدة، َوسيأِتي الربُّ َوَيحيا ِفيها؛ والربُّ َسَيجلُب السَّالَم َوأماًنـا داِئًمـا؛   

ةً، وأنِت ُترنِّمَني التَّسابيَح ِلي؛ َسَتكونَِني غَنِيَّةً، ِمن أَجلِ اإلخـالص الَّـذي   َسَتكونِني َسِعيد
َستكونَني قَد أَظَهرِته َنحَو َمِلكِك، َسيكافئُِك ِمئَةَ ِضْعٍف؛ َوَحيثُ تكـونُ املعاَهـداُت قَـد    

سـاءاُت الكَـِثرية قَـد    ُخرِقَت، وَحيثُ َيكونُ األنبياُء قَِد احُتِقروا وقُِتلوا، وَحيثُ َتكونُ اِإل
ُزرَِعْت والتَّهِديداُت قَد أُطِلقَْت َوَبلََغِت السَّماء ُمحِدثَة فيها َصخًبا، هناك، يـا َمحبـوبيت،   

  :أَصواُت ُرعاِتِك الشَّهَمةُ َسُتنادي
َيـا ُرعـاةَ    !أَلسَّالُم! َيا كَهَنةَ َوخدَّام الَعِليِّ، أَلَْخالُص ال ُوجوَد لَُه إالَّ يف الُْحّب! خلالصأَ"

أَلَوحَدة، َيا إِخَوةَ النُّور الُْمثَلَّـِث  ! أَلَوحَدةُشعاع اآلب، السَّالُم ال ُوجوَد لَُه إِالَّ يف الُغفْران؛ 
َعَسى ! القَداَسة الواِحد يف ثالثَة، وثَالثَة يف ُنورٍ واِحد، أَلَوحدةُ ال ُوجود لَها إالَّ يف التَّزاوج

ُيقاَوم، أَن َيجَعلَنا َجِديرين بِاْسِمه، َعساُه أَن َيمَنَحنا فََنكـونَ واِحـًدا   ربُّنا القَِدير، الَّذي ال 

                                                           
 .ي إِىل روسيَّاِمَن اإلتِّحاِد السُّوفياِت ١٨٥
قَد َحَدثَ ُسقوطُ الشُّيوعيَِّة يف ِعيد التَّجلِّي اُألرثوذُكِسي . كانَ الرَّبُّ قَد أنبأَ يف رِسالٍة أَنَُّه َسُيَبدِّلُ َوجَه روسيَّا ١٨٦

 .الرُّوِسي



١٥٨ 
  

بِاْسِمه؛ أَيُّها اآلب األَزِلي، إِجَعل أَن نكونَ بِكُلِّيِتنا واحًدا حتَّى ُيدرَِك َباِقي العالَم أَّنَك أَنَت 
  "وفًا؛َمن أَرسلَ احلَملَ الذَّبِيَح ِلُيمجدََّك وِلَيكونَ اْسُمَك َمعر

َهكَذا َسُتَدمِّريَن الُْمقَسَِّم َوَسُتصِلِحَني َما قَد َتهدَّم؛ روسيَّا، َدوُرِك أَن ُتكرِّمينِي وُتَمجِّدينِي؛ "
  :أإلحِتفالُ َسيأِتي ِفيما َبعد، لَِكن طَريقَةَ َمجِيِء ذَِلَك الَيوم َتَتوقَُّف َعلَيِك

  

  ال َتجعلينِي
  أُِعْدِك إِلَيَّ بِالنَّار،

  "بِرِباطاِت َسالمٍ؛َبل 

 
 

 ١٩٩٤ آذار، ٢١
  

  ؟١٨٧أَيُّها اآلب
  

أََنا هو؛ قَدِِّمي ِلي إِذًا نذَر أَمانِتِك، ِلي َوالبنِي َوِلُروِحي القُدُّوس َوإِن فََعلِت، فََسأَسَتعرُِضـِك  
ي النُّفوس؟ ماذا ُتعطني ِلَتكسبِي ِلي النُّفوس؟ ماذا َتفَعِلني ِلُتَخلِِّص: يف باحاِت َبيِتي؛ قُوِلي ِلي

َوماذا َتبذِلَني ِلُتوحِِّدي َجَسد ابنِي؟ فَكُلُّ كَِلَمٍة َتَتلفَّظني بِها اآلن َسأَْسَمُعها، وأُقَدُِّرها، ثُـمَّ  
  أَُتمُِّمها؛ إِلبثي ثابَِتةً َوأَجِيبِينِي؛

 
  َوَألجلِ َجَسِد ابنَِك؟(...) 

  َسأَسَتمرُّ بُِمشاَركِة
  َيسوَع ابنَِك احلبِيبِ

  اِإلنقسامِ، يف كأسِ
  .حتَّى الثَّمالَة

                                                           
 .فَالَتفَتُّ َنحَو اآلب ١٨٧



١٥٩ 
  

  كَأسِ اإلنِقسامِ الَّيت ُيقَدُِّمها لَُه
  ما َيفعلُ بِه النَّاس؛

  !آه، ما ال أَفعلُ ِمن أجلِ الَوحَدة
  فَألجلِ َترميمِ َبيتَك
  سأَسُري بَِحماسٍ

  يف آثارِ أَقدامِ ابنَِك َنفْسها الُْمبلَّلِة بِالَدمِ 
  َوعلى اَألثَرِ
  َصِليُبه على التُّراب، الَّذي َتركَُه

  َسأََضُع الصَّليَب
  .الَّذي هو َنفُْسه أَعطانِي إيَّاه

 
َيا ابَنِتي، ِلَتأْكُلِْك غََريةُ َبيِتي؛ إِعَمِلي بِال َتذَمُّر كلَّ َما َيجُِب أَن ُيعَملَ فََتَري أَّنِك لَـم  ! أََجل

 ِك َعبثًا؛َتْسَعي باِطالً يف هذا السِّباقِ؛ إِنَِّك ال تنهِكَني ذاَت
أََنا َمعِك َوسأَلبثُ َمَعِك داِئًما؛ فأََنا، اآلب، َسأَهُبِك القُوَّةَ الكاِفَيةَ ِلُتكرِِّمينِي َوُتَتمِِّمي رسالِتِك 

  بُِشكر؛

  
  

  ١٩٩٤، يساننِ ١٩
  

كمـا   وَألجلِ احلُبِّ الَّذي َتكنِّيَنُه ِلي، َسأضرُب إمرباطوريَّاِت الشَّـرِّ  يينِبِِّحأَفاسوال، (...) 
 الَّذي َيملُُك َعلَيها، فََتنهاُر كَُصخورٍ؛

أَحبِّينِي وَألجلِ احلُبِّ الَّذي تكنِّيَنُه ِلي َسأَدُعو الكَناِئَس إِىل اإلجِتماعِ ِلُتَوحَِّد َتوارِيَخ الفصح؛ 
لثّمُر الَّذي أُريـُده  أَِحبِّينِي وألجِلِك، َسأَسَتبِدلُ َهذه الظُّلَمةَ بِالنُّورِ بِأَسَرع ِممَّا هو ُمَتوقّع؛ فا

إَِمسِحي ِلُخصوِمِك .... بُِحبِِّك أَسَتِطيُع أَن أَسَتجيَب َصلَواٍت كَثريةً، هكذا ! ِمنِك هو الُْحّب
  ...بِأَن َيحَسبوِك َدجَّالَةً َبيَنما أَنِت َتأِتَني منِّي؛ إَِمسِحي لَُهم أَن ُيمزِّقوِك كِذئابٍ غاِضَبة؛

  



  

 
 
 
 
 
 
 

َوحَدة ومـن  

تكلَّم، إِنَّمـا  
َدئٍذ َسريفَعونَ 

وذلـَك   ؛ـا 
  َمة َبَشرِّية؛

ًضا َسـيكونُ  
سوع املِسيح؛ 

َحرُِّف كَِلمِتي 
لِّ ما كََتبُتـُه  
اعني، فَلَيسوا 

ِك، ِمن أَجلِ الَو

َتكَتِقُبِك؛ كُنُت أَ
طَهَِّر اُألَمم، ِعنَد

  حلِقيقَة؛
همـيلَبقََوُيوحِّدا 

ي بِتعاليَم وأَنِظم
أَنُتم أَيض كَذِلَك

 أُلوِهيَّةَ ابنِي، َيس
  ناه؛

َم ُمخَتِلفٍَة وَسُيَح
 إِنِطالقًا ِمن كُل
 من هؤالء اخلدَّا

 

١٩٩٤  

ي أَن َيَتشفََّع بك

ΙΧθΥΣ 

١٩٩٤  

ذُ الَبدِء وأَنا أَرَت
ندما َسأَنزِلُ ُألط
ىل ملِء َمعرِفَِة احل
شَّرُق َوالَغرُب و
َوُيخصَب َمقَدِسي
م أَنبِياُء كَذََبةٌ، ك
ملَُبلبِلَِة بِنكرانِهم 
طَي لَكُم بِكُلِّ ِغن
َسَيأِْتيكم بَِتعاليَم
قَتُدوا بِاخلدَّاع؛
َسها، ال َتَخْف 

١٦٠

، اريَّأَ ٢٠

 َرِئيس َمالِئكِتي

Σ   

، اريَّأَ ٣٠

ُمنذ: واَمسِعي َهذا
جليل َسُتَحطَُّم ِعن
ي َسَيقوُدهم إِىل

كَي َيلَتِقَي الشي ِل
 على َشريعِتي َو
 قَد ُوجَِد َبينكم
طَطَهم اخلاصَِّة املُ
ِجنيِلي الَِّذي أُعِطي
دَّاَع؛ فَاخلدَّاُع س
قولُ لَكُم، ال َتق

َبها وَنفْسي، َوقَل

  
 .بٍ َحُنون

قدِّيس ِميخاِئيل 
 لَم؛ َتعالَي؛

و ١٨٨ َيا طفلَِتي
َوَخِطيئَةُ هذا اجل
 إىل ُروِحي الَّذي
جُِب أَن َتَتوسَِّطي
ن ُيَسيطَر الَعُدوُّ 
يف تاريخِ املاِضي
، َسَيِدسُّونَ ُخطَ
ذَبةُ ُيفَلِسفونَ إِجن

ُروا اخلدإِحذَ: م
ُتموها؛ ِلذلَك أَ
سَتخِدًما َيَد أَداِتي

                        
بُّ اآلب َتماًما كأَب

طلُبِي ِمَن القأُ) 
 السَّالم يف العالَ

َتعالَي بِقُربِي ) 
ُء العالَم َتزداُد و
َسهم وَينظرونَ 

َيجَِك، َيا ابَنِتي، 
ُب أَن َيتمَّ قَبلَ أَن
 قَد ِقيلَ كَما يف
 ُمعلِّمونَ كَذَبة،
الء املعلِّمون الكذ
 احلقَّ أَقولُ لكُم
قاليَد الَِّتي َتَسلَّمُت
 أَيُّها اجليلُ، ُمس

                         
هنا، كاَنت نربةُ الرَّب

  

...)
أَجلِ

  

...)
أَهواُء
ُرؤوس

ذلكِل
َيجِب
لَِكْن
لَكُم 
َهؤال
أحلقَّ
والتَّقا
لََك،

       
ه ١٨٨



١٦١ 
  

بِآِلَهٍة َوأََنا يف كلِّ قَلبٍ أَمنيٍ؛ َسأَبَعثُ على َهِذِه األرضِ َمطًَرا ِمَن النَّـارِ ِمـْدراًرا ُألحـرَِق    
  َجراِئَمها، لَِكْن سآِتي ِلُنجَدِة َشعبِي؛

   
 

 ١٩٩٤أيَّار،  ٣١
 

رُّ أَن أَشَرَب ِمن كأسِ انِقساِمكم بِما أنَّ َهذه الكـأَس َمفُروَضـةٌ   يف كُلِّ َموَسم ِفصحٍ أَضطَ
ُتقدُِّمُه َيٌد َبَشرِيَّةٌ؛  -َعلَّي؛ لَِكن أَنِت أَيًضا، َيا ابَنِتي، َسَتشربَني ِمنها؛ فَُتشاركَني يف ما هو ُمرٌّ 

  هذا اجليلُ؛  كمِ الَِّذي َسيتلَقَّاُهكُلَّما أَخَّروا َزَمَن َتوِحيد َتواريخ الِفصح، ازداَدْت قَساوةُ احلُ
أَلَويـلُ ِللقَلـبِ غـري    ! أَلَويلُ ِللقَلبِ الُْمنقَِسم! غَري التَّاِئبِ لبِلقَِل يلُوالَو ةٌيكَِشي َوودِتَعفَ

أَلَيوَم كُلُّ َعُضوٍّ ِمن َبيِتـي َيَتحـدَّانِي َوُيكـرُِّم     ١٨٩!"فَإِنَُّهم َسُيزجُّون يف اجلِحيم! "املَُتصاِلح
جاَسة اخلرابِ يف قَلبِه، فََسُيمَحى اْسُمُه ِمن ِسفرِ احلياِة ألنَُّه قَد َجدََّف؛ كَِثريونَ ِمنكم، أَيُّها َر

اجليلُ، َيسَمعونَ كَِلماِتي لَِكنَّهم َيبقَون َمكتوِفي اَأليِدي بِروحِ اخلُمولِ؛ فَِلمـاذا َتسـَمحونَ   
  ميانكم؟ ِلذواِتكم أَن ُتغلََب َويسَتوِلي َعلَيها عَدُم إِ

َتسـَمعون  : "ُجحوُدكم قَد قَسَّى قلوَبكم وإِىل الَيومِ ُنبوَءة أَِشعيا قاِئَمةً وآِخـذةً يف التَّمـام  
َسماًعا، وال َتفَهمون، َوَتنظرونَ َنظًَرا، َوال تبِصرون؛ فَقَد غَلُظَ قَلُب هذا الشَّعبِ، وأَصـمُّوا  

يونِهم، وَيسَمعوا بِآذانِهم، َوَيفَهمـوا بِقُلـوبِهم   آذاَنهم، وأَغمضوا ُعيوَنهم، لَئالّ ُيبِصروا بُِع
  فََملَكوُت السَّماِء يف ُمَتناَولِ الَيد؛! ُتوُبوا ١٩٠؛"أَفأَشفيهم. َوَيرَجعوا

فإنَّ ِقسًما ِمن كَنيسِتي قَد أُعِمَي بَِسَببِ روِحهم الَعقالنِـي، روُح  : َتطَلَّعوا َحولَكم َوانظروا
َيوم أََتكلَُّم بأَفواِه ُمعَدمني ُألظهَِر َرمحِتي الالُمَتناِهية ِلكُلِّ الَبَشرِيَِّة لَِكنَّ ُخمولٍ ُمسَتِقرٍّ ِفيهم؛ أَل

                                                           
 .٢٣: ١١متَّى  ١٨٩
 .١٠-٩: ٦أش  ١٩٠



١٦٢ 
  

َحفَنةً فَقَط ُيمكُنها أَن َتسمَعنِي َوَترانِي؛ لَْم ُيعطَى ِللَبِقيَّـِة أَن َتسـمَع وتـرى روَح احلـقِّ     
م أَيًضا أَحَببُتُهم فَِلذَِلَك يف هذا الَيـوم  لَِكن، ِمثلَ الَّذيَن َسِمعوا روَح نِعمِتي، ُه ١٩١القُدُّوَس؛

  أُمِسُك بَِيِد أَبِي كَي ال َتضرَبهم؛
كالَّ، أيَُّتها االبَنة، لَم ُيسَمح لَُهم أَن َيسَمعوا أَو أَن َيَروا َروَعةَ احلِقيقَِة َولَن َيروها قَطّ، ما داَم 

ابِعون َسَريهم َعقليا َسيلبثون يف الظُّلَمِة َوغَُرباء روُحهم لَم َيتجدَّْد بِثَوَرٍة ُروِحيَّة؛ فَما داموا ُيت
َعن آياِتي وَعجائبِي؛ وما داموا َيلجأونَ إِىل روِحهم الذَّاِتي سَيسَتمرُّونَ يف اسِتنطاقِ روِحَي 

ُر وبِآذاٍن القُدُّوسِ، ُروحِ احلقِّ ُدونَ أَن َيَتَعرَّفُوا َعلَيه، هو الَّذي ُيكلُِّمهم اآلن؛ فَبُِعيوٍن ال ُتبِص
غاِفلٍَة، َسُيواِصلونَ إعالنَ َشراِئَعهم َبدلَ َشريعِتي؛ َسُيحاوِلونَ أَن ُيَغيِّروا اَألزِمَنةَ َوالكَِلمات، 

  ، خاِلَيٍة ِمن احلقِّ الَّذي يفَّ؛َوبَِسَببِ َعَدم أَمانِتهم َسَيلغونَ َتقاِليدي ِمن أَجلِ َتقاِليد َبَشرِيَّة
م لَِكْن َسوَف ال ُيهلِّل لَُه َوميَدحه إِالَّ العالَُم الفاِسُد َولَيَس أَِخصَّاِئي الَّذيَن َسُيفاِخرونَ بَِنجاِحه

أَهلُ العالَمِ َسَيبَتهُجونَ وَيحَتفلُونَ بَِهذا احلَدِث حتَّى لَيَتباَدلونَ َهدايا ِفيما  ١٩٢،لَجأََخَتمُتُهم؛ 
َوَيلبسون ِمسًحا، ُمتوسِّلَني حتَّى ال َيدوَم إىل األَبِد َبينهم؛ لَِكْن أَِخصَّاِئي َسَيذرفونَ ُدموَع أَلَمٍ 

  هذا الظُّلُم، َورجاَسةُ اخلرابِ َهِذه؛
ـ : "؛ َوالَيوم أَقولُ لَكُـم "أَلَّذيَن َيحفَظونَ الشَّريعةَ َسَينالونَ احلياة: "لَقَد كََتَب ُموَسى ذين أَلَّ

بِأَنِّي أََنا، َيسوَع، هو الرَّبُّ، القاِئم ِمن  فونَرَِتعما َتنَدِعَو "؛َسَينالونَ احلياة ييِدقاِلَت حفظونََي
  ُتخلَصون؛سَبنيِ األموات، حيَنئٍذ 

ِعنَدما ِمن كُلِّ قَلبِكم َسَتقولونَ كَِلماِتي، كَِلماِت التَّأِسيسِ والتَّكريسِ َعلى القُرباِن الُْمقَدَّسِ، 
ًعا ِلَتبسطوا أَيِدَيكم حنَو اُألمورِ السَّماوِّية ِلذلَك يف ُحبِّي الالُمتناهي أَدعوكُم َجمي! سُتخلَُصون

                                                           
 .ِليكنُت أَتساَءلُ ِلماذا حينئٍذ كَما لَو كانَ الرَّبُّ ُيريُد أَن َيمنَع َتكَهُّناٍت خاِطئٍَة ِمن ِقَبِلي، أَسَرَع فَقالَ َما َي ١٩١
 .١١: ١٠رؤ  ١٩٢



١٦٣ 
  

فَقَط؛ أُطلُبوا إِىل ُروِحي أَن َيقوَدكُم فََتكونوا يف مأمنٍ ِمن َخطـرِ السُّـقوِط يف التَّجرَِبـة؛    
  ....إِْسَمحوا ِلروِحي أَن َيقوَدكم فال َتسَتطيُع أيَّةُ َتجرَِبٍة أَن َتمسَّ روَحكم 

ما كانَ َمكُتوًبا أَنَّ كَنِيَسِتي َسَتَتأَلَُّم َوَتخضُع ِلإلضطهاد، َتحَت َشـريَعة  كَذَِلَك قَد قَرأُتم كَ
  ، فََستكونونَ اآلن ُشهوًدا ِلهذا َوَجميع الرُّؤى َسَتَتحقَّق؛لاِخلدَّبِِخياَنٍة ِمَن ا الكاِفر،

  

  ِلماذا كانَ َيجُِب أَن َيحُدثَ كُلُّ هذا، يا َرّب؟
  

  ِتكم ناِئمون، َوِخرايف ُمَشتَّتةٌ َمع أَنَّ القَليلَ القَليلَ َيكفي ِلَيجَمَعهم؛كَثٌري ِمن رعا! ِلَألَسف
 

َرّب، َهل َهذا ألنَّ َبعَض ُرعاِتَك قَد احَتقروا َتحذيراِتَك؟ َهل َهذا َألنَّهم َيحَسبونَ كُلَّ َشـيٍء  َيا 
  َتهِديًدا؟

  

َتسَتِقرَّ َعلى اخلَِطيئَِة َوعلـى اخلُمـولِ َوال   ذِلَك ألنِّي أَكشُف ُعرَيهم؛ فََعيَناَي أَطَهُر ِمن أَن 
َعَدُم إِميانِهم بَِمواِهبِ روِحَي القُدُّوس َيقطَـُع  : أَسَتطيُع ِمن َبعُد أَن أََتَحمَّلَ الظُّلْم؛ إِْسَمعينِي

املزيـَد ِمـَن    لَو كانوا فَقَط َعرفوا ما أُقَدُِّم أََنا، اهللا، لَُهم، لَكاُنوا ُهم ُهم طَلَبوا! عليَّ الطَّريق
  ...املعجِزاِت؛

 

  ١٩٩٤ّموز، َت ٤
 

  إِّني آخذُ بَِعنيِ اإلعِتبارِ كُلَّ َما َيفَعل؛(...)  ١٩٣قُوِلي
َألنَّها ال َتفَْتأُ أَن َتَتزاَيَد، فَُتعانِي ِمن قلَِّة  ١٩٤َيا ُبَني، ال َتلَتزِم بِكَميٍَّة كَبِريٍة ِمَن املَهامِّ اُألخرى؛"

يا َرّب، مـا هـي   : "َتطَعَت، لَِكنََّك لَن َتتوصَّلَ إِلَيها أَبًدا؛ إِن َسأَلَتنِيأَسرِْع ما اس! الَوقت
، والَوقت قَِصري؛ فَما باَشرَت بِِه أُبارِكُُه؛ أَعِط هـذا  رِسالَِتي ُتخلِّص: "َألَجبتَك" حاجاِتَك؟

                                                           
 .َسمَح ِلي الرَّبُّ، كتماًنا، بِأَن أَمَتنَِع َعن ِكتاَبِة اِإلسم ١٩٣
 ".أَجل. "احلياِة احلِقيِقّيِة يف اهللاَمهامٌّ َسُتلهِيه َعن  ١٩٤



١٦٤ 
  

وي َعطََشُهم؛ َهذا اجليل اجليل ِليأكُلَ خبَز فَهِمي ولَيشرَب ماَء احلكَمِة؛ فَرِسالَِتي ُتَغذِّي َوُتر
  َسُينقذُ كَِثريين منهم؛ ١٩٥َينقَرُِض بُِسرعٍة ِلقلَِّة الِغذَاء؛ فَثَمُر أَتعابَِك

لَتهِْم َرساِئِلي؛ إِسَتخرِْج ِمنها كُنوَز قَلبِي اَألقَدس، ثُمَّ جِئ بِهذه الكُنـوز إِىل  آلن واا أَسرِعِ
لعاِفَيةَ إِىل كَنِيَسِتي؛ إِسَتخرِْج ِمن َرسـاِئِلي كُـلَّ النُّـورِ    النُّور؛ لَقَد َوَهبُتَك العاِفَيةَ ِلُتعيَد ا

الَضروري ِإلناَرِة قُلوبِ ُنفوِسي الكَهنوِتّيِة َوقُلوب العلمانِيِّني؛ فَِفي رِسالَِتي َوَهبُتـَك كَنـَز   
؛ ُحشوٌد ِمَن اُألَممِ َوحَدٍة، أُنُشرِ الَوحَدة على ُنورِ رِسالَِتي؛ إِسَتشهِْد بِكَِلماِتي ُمقيًما َتوازيات

 َسَتسَتنُري بِجمال َهذا الَعَمل؛
َحسًنا فََعلَت بِِكتاَبِتَك َعن باباَي، لَِكنَّ اخلزَّف، ِمَن َنفْسِ الطِّني، كوَّنَ أَيًضـا َبطرَِيرِكـي   "

ـ ! بِقَدرِ ما َتَشجَّعَت وكََتبَت َعن باباَي ١٩٦بارُتلُماوس؛ َتشجَّْع واكُتْب َعن أَِخيَك، ذا قُْم بِه
الَعَمل بالطَّريقَِة َنفِسها؛ إِنِّي أَقولُ لََك، إِسَتخِدْم َرساِئِلي، ألنَّه بِها َستتمكَُّن من اكِتسـابِ  
املَعرِفَة الكاِفَية ِلَتفَهَم َرغاِئبِي؛ ِلَيكُْن طُموُحَك الَوِحيد ِمَن اآلن فَصاِعًدا أَن ُتنِتَج ِغالالً واِفَرةً 

  "؛icأُباركَُك َوأُطَمِئُنَك بأَنِّي أَنا وأُمِّي ُمتَّحدان بَِك؛ ! هللاِمَن احلياِة احلقيقيَّة يف ا
  

  ١٩٩٤، لوَّاَأل تشريَن ٣
  

أَيَُّتها الفَتاة الرَِّقيقَة، وَتنبَِّئي بِاْسِمي َوقُوِلي ِلَشعبِي َشعبِي َعهِدي اجلِديد، أَنَُّه اآلن تأِتي ي، عالََت
ن َجِديد؛ فَأَعداِئي َيسَتعدُّونَ ِالقِتحامِ َمقِدِسي وَمذَبحي وَبيـَت  األيَّاُم الَِّتي َسُيطَعُن قَلباَنا ِم

قربانِي ِلُيِقيموا َرجاَسةَ َخرابِهم؛ َسَيأِتي َزَمُن ِضيقٍ َعِظيمٍ، لَم َيسبِْق لَُه َمِثيلٌ ُمنذُ أَن َنَشـأَِت  
  اُألَمم؛ َسَيقَحمونَ َبيِتي َعنَوةً َوبِخياَنٍة؛

                                                           
 .أَجل". احلياة احلقيقيَّة يف اهللا"أَلكُُتب َعنِ  ١٩٥
 .الَبطرَِيرك بارتولوميو ١٩٦



١٦٥ 
  

اَشَر َعملَه، لَِكن ِخفَيةً، َوالَِّذي َيمَنُعُه َيجُِب أَن ُيزالَ أَوَّالً، قَبـلَ أَن ُيـَدنَِّس   إِنَّ الَتَمرَُّد قَد َب
  الُْمتَمرُِّد َجهًرا َمقدِسي؛

أَمَّا أَِخصَّاِئي فلَن َيرَضُخوا، بِاَألحرى، َسَيبذلونَ َحياَتهم ! آه كَم ِمن َبينِكم َسَيقَُعونَ بَِتَملُّقاِته
بَِهذا املُجتاحِ َسُتَمحَّصُّ بالنَّارِ، يا َشعبِي : "ي؛ إِنِّي أَقولُ لَكُم، َوالدَّمُع يف َعيَنيََّألجلِ َمصلََحِت

  ....أَألَسُد قَد غاَدَر عريَنه  ١٩٧فآليَّاُت ِحصارِه ُتنَشُر اآلنَ َعَرب الَعالَم؛...." 
لَماِء الَّـذيَن َيتَبعـونَ الـَوحَش    الُعِمن أُولَئَك  الَمةٌ،َعفَالغازِي : إِْسَمعوا َهذه املرَّة وافَهموا

َألنَّ قَلَبَك قَد : "َوُينكرونَ أُلوَهِتي، َوِقياَمِتي َوَتقاِليِدي؛ إِنَُّهم أُولَئَك الَّذيَن َعنُهم َيقولُ الِكتاُب
َتعَتبُِر إِنِّي إِلَه؛ َوَعلى َعرشِ اهللا َجلَسُت، يف قَلبِ البِحار؛ وأَنَت َبَشٌر ال إِلَه، : َتشاَمَخ، فَقُلَت

  ١٩٨...."ذاَتَك ُمساوًِيا هللا 
أَلَيوم، َيا ابَنِتي، َوَجْدُت قَلًبا غَري ُمَتجزِّئ، قَلًبا ُيمِكُن أَن أَكُتَب َعلَيِه َهذه األسـراَر الَِّتـي   
كاَنت َمخُتوَمة، إِذ أَّنها َحتًما ستِتمُّ اآلنَ؛ ِلذا اْسَمِحي ِلَيِدي أَن َتحفَر َهِذه الكَِلمات َعلـى  

  :ِك، َيا ُبَنيَِّتيقلبِ
ِعنَدما، الَّذي َيسَحُق سلطانَ الشَّعبِ الُْمقَدَّسِ َسَيجلُس على َعرِشي، هو َنفُسه مـع ُتّجـارِ   

سُينَصُب ُحضوُرُه كإِلٍَه يف قَلبِ َمقدِسي؛ كُنُت قَـد حـذَّرُتكم، َوأُتـابُِع     َتقِليِدي أُولَئَك،
أَلَيوم َتبنون، لَِكْن أَقولُ لَكُم، لَن .... وال َيفَهمون َتحذيَركم، لَِكنَّ كَثرييَن ِمنكم َيسَمعونَ 

فالتَّآُمُر .... إفَتُحوا ُعيوَنكم كُلُّكم وانظروا التآُمَر يف َبيِتي .... َتَتَمكَّنوا أَن ُتَتمِّموا َعملَكم 
  ّواِت َملكوِتي؛فَأََحُد الَّذيَن على ماِئَدِتي َيتمرَُّد عليَّ َوَعلى مجيعِ قُ: َواخلوَنةُ َيَتساَوون

                                                           
هذه طَريقَة . أَلضَّغطُ املَُتواِصلُ للتَّرويج، يف أَكثرِ وساِئلِ اإلعالم، أَنَّ البابا َمريٌض جدا، وداِفًنا إِيَّاُه قَبلَ الَوقت ١٩٧
 .ة لَغسلِ اَألدِمَغِة بِهدِف إِطالقِ الِعناِن ِللَعدّوَخبِيثَ
 .٢: ٢٨ .حز ١٩٨



١٦٦ 
  

أَقولُ لَكُم َهذا اآلن حتَّى إِذا َما أََتِت السَّاَعةُ َتفَهمونَ َتماًما كَِلماِتي َوُتؤمنـونَ أَنِّـي ُمنـذُ    
  البِداَية، أََنا، اهللا، كُنُت ُمطِلَق هِذه الصَّرخات؛

أَشياَء َجديـَدةً لَكُـم،    َسأقولُ لَكُم اآلن َشيئًا كانَ بِالنِّسَبِة إِلَيكم قَد ُحِفظَ سرا؛ َسأَكشُف
كَثريون ِمنكم َسَيفقدونَ اإلميانَ َوُيكرِّمونَ هذا التَّاجَر ألنَّـُه  : أَشياَء َخفيَّةً َوَمجهولَة لََديكم

َسَيلَجأُ إِىل املُمالَقات، َويتحالَُف َمَع َشعبِ إِلٍه غَريب، ُعلَماِء زمـانِكم، الَّـذيَن َيرفضـون    
قاِليِدي َسَيدوسونَ َعلى ذَبِيَحِتي؛ َوكما أَنَّ قَلَب الَبَشرِ َضِعيٌف، كَثريونَ أُلوَهِتي، َوِقياَمِتي َوَت

  َسَيقَبلوَنه ألنَُّه َسَيمَنُحهم َمقاماٍت َعاِلَيةً ِعنَدما قُلوُبهم َتعَترُِف بِه؛
لَِكن َمرَّةً أُخـَرى  َعلى كَنِيسِتي أَن َتحَتِملَ َجميَع اآلالمِ َواخلياناِت الَِّتي أََنا َنفِْسي قاَسيُتها، و

هذا  يعواِطك، أَِلع ذََم ١٩٩"سأَضرُب الرَّاِعي فََتَتبدَُّد اخلراُف؛: "َيجُِب أَن َتِتمَّ الكُُتُب إِذْ َتقولُ
  .... راِعيكُم َسُيضَرب  ؛الرَّاِعي َمهما َحَصل، إِلبثوا أَمينَِني لَُه ولَيس َأليِّ آَخر

؛ ِعندما َمديَنِتي ال ُتصبُِح ِسوى َحقلٍ ِمَن الرُّكام، َسَتنشقُّ َوَعويل َشعبِي َسَيخَترُِق السَّماواِت
  اَألرُض وَتَتَصدَُّع وَتَتَزعَزُع؛

َبينما َيحصلُ كُلُّ هذا أَماَم أَعُينكم، َسَتندِلُع َشرارةٌ ِمَن الشَّرق؛ فََسَتمَتدُّ َيٌد ُمخِلصـةٌ ِمـن   
ي؛ َوَبيَنما َتنهالُ الشَّتائُم ِمن فَمِ الَوحش، َسـيربُز  الشَّرقِ ِلُتداِفَع َعن ِاْسِمي، َوَشريف َوذَبِيحِت

قلٌب ِمن الشَّرقِ ِلُينِقذَ هذا اَألخ الَّذي َسيكونُ فريَسةَ الشِّّرير؛ َوَبيَنما املعاَهـداُت ُتخـَرُق،   
إِجَعلْنـا   َيا َمـن ال ُتقـاَوُم،  : "َواَألنبِياُء ُينَبذونَ وُيقَتلون، فََصوٌت َنبيلٌ ِمن الشَّرقِ َسُيسَمُع
  ...."َجديرين بِاْسِمَك؛ َعساَك أَن َتمنَحنا فََنكونَ واِحًدا باْسِمَك 

إنَّ الشَّيطانَ يف طَريِقِه إِىل َعرِشي؛ فاَمجعوا طَوائفَكم َوقولُوا لَهم إِّني أََنا، َيسوع، َسأَُضمُِّد  -
  جِراَحاِتكم ِعندما َستأِتي السَّاَعةُ؛

                                                           
 .١٣:٧زك ١ ١٩٩



  

ـاٍن كـثريٍ،    
ِة الُعظَمـى،   
الَّيت َسيزيُدها 
يف احِتفاالِتهم 

 َسَيبلغُ التمرُُّد 
َسُيشرُق ِمـَن  
ملاَء، أََنا، بِكُلِّ 

 ٢٠١َهذاِنَسِتي 
د كَلَّفُتُهما أَن 
ـدي أَيـِدي   

  عٍة؛

. حُصلَ على القُّوةَ
قُّوةَ وُيرفََع الَعُدّو، 

 أُِحـبُّكم بِحنـ
مِ هذه الشِّـدَِّة
اِتيَِّة والَبَشرِيَّة، ا
لِ املُسَتخَدمَني يف

هداُت وِعنَدما 
وا النُّوَر الَّذي َس
احلَلْقِ َيلَتِمُس املا

الَق ُركَنا كَنِيَس
واِحٍد فَقَط؛ لَقَد
 ومزَّقَْت َجَسـ
 بَِمشاِهَد ُمَروَِّعة

َهلَ للشَّيطاِن أَن َيح
فَِلكَي َيمنَح القُ. رِيَّة

 

م؛ فَأَنُتم الَّذيَن 
ال َتخافوا يف أَّيا
َزوا بالتَّعاِليم النَّ

ُخوِذ ِمَن األطفالِ
٢٠٠  

َنما ُتخَرُق املعاه
ا الفَجر؛ أُنظُرو

افُّ اَعطشانُ اجلَّ
  ِديد؛

ΙΧθΥΣ 

 
  ١٩٩٤ل، 

نا بِحاَجٍة أَن َيتال
بَِتةً على ُركْنٍ و
شأَ انِقساُمكم، 
لَوقِت، ُصِدْمُت

جهاَض، أَصَبَح أَسَه
 بِما أَنَّه ذَبِيَحةٌ َبَشرِ

١٦٧

د يف أيَّامِ ِضيِقكم
ُنوا ُشجعاًنا، فَال
يِدي َوال َتقبلوا
تمُّ يف الَدمِ املأُخ
!دُف إِىل َترِقَيِته

ُعكم الفَجَر، َبيَن
 الشَّرق، أُنظُرو
يَنما اإلنسانُ الَع
كََنهرٍ بِاْسِمي اجلد

Σ   

األّول شريَنِت ٥

رُب والشَّرق؛ أََن
كُنها أَن َتبقَى ثابِ
ىل اآلبِ حتَّى َنش
ي؛ َوُمنذُ ذَِلَك ال

  
 كَثَريةً َشّرَعِت اِإلج
ي للشَّيطان ِعبادةً،

 .َحِة الَبَشرِيَّة

لجأَكُم الَوِحيدَم
ريُدكُم أَن َتكوُن
ن كَِلمِتي، َوتقِلي
ِمه؛ فََتوقيُعُه َسَيت
فاالت الَِّتي َتهد

ِظرونَ َجميع، َتنَت
كم وانظروا إِىل 
َز ُمخطَِّطي؛ فََبين
سأَنزِلُ َعِليكم كَ

ي أَن َيلَتِقَي الَغر
كَنِيَسِتي ال ُيمك
 كُْدُت أَعوُد إِىل

َعها أَبِينَ قَد أَبَد

                        
ُمنذُ أَنَّ أَُمًما": لَدم

ذا ُيَؤدِّيَن القَتل، َهك
َع اخلَِفيَّ ِمَن الذَّبِيَح

لَبينا َسَيكوناِن َم
أُر: عوا وافَهُموا

لوا ِدفاَعكم َعن
ي َوُيوقُِّعها بِقَلَم
ويَِّة، تلَك اإلحِتف
ما، َيا أَصِدقاِئي،
َته، إِرفَعوا أعيَنك
رق؛ أُنظُروا إِجناز
ِلي َوِسياَدِتي، س

منِيَِّتي احلارَّةَ هي
كِّنا كَنِيَسِتي؛ فَك
ظَا كَنِيَسِتي؛ َما
لوقاِت الَِّتي كانَ

                         
فََتوِقيُعُه َسَيتمُّ يف ا" 

هاُض َنوع َخِفّي مَن
 الشِّيطانُ هذا النَّوع

 .لَغرُب َوالشَّرُق

إِنَّ قَل
إْسَمع
واِصل
َعُدّو
الدََّمو
َوِفيما
ذُروَت
الشَّر
َجالِل

  

  

  

إِنَّ أُم
َوُيَمك
َيحفَظ
املخلو

       
٢٠٠  

أَإلجه
طلَب
أَل ٢٠١



١٦٨ 
  

أَلَيوَم، كلُّ ُمباَدَرٍة ِمن ِقَبلِ َمخلوقاِتي لَترِميمِ َبيِتي الضَِّعيف ُتَؤثُِّر يفَّ بالُعمـقِ؛ فأَيَّةُ ُخطـوٍة  
قَدَُّم َألجلِ إِحياِء َجَسِدي، ُتَخفِّـُف  ُتقاُم يف َسبيلِ الَوحَدة، ُتفَرُِّح كُلَّ السَّماء؛ وأَيَّةُ َصالٍة ُت

غََضَب أَبِي؛ َأليِّ اجِتماعٍ بِاْسِمي ِمن أَجلِ الَوحَدة، َسُتسكَُب َبركاِتي على الَّذين ُيشارِكونَ 
  يف هذه اإلجِتماعات؛

احلارَّة؛ َتعـالوا   إِنَّ َعيَنيَّ َتسهراِن على الَّذين ُيحبُّونِي والَّذين، َرغَم َنقِصهم، ُيَتمِّمونَ َرغباِتي
إذًا مًعا، ومًعا أَِعدُّوا املاِئَدةَ ِلَتكرميي؛ إِنَّكُم َتعرِفونَ طَعَم كَأِسي َوُخبزِي؛ فَِكالكما قَد ذُقُتما 

، فَقَد َحِفظُتما َتقِليِدي، فَلَبِثُتما أَنُتماطَعاِمي؛ غَري أَنَّ الذَّوَق الثَّالثَ ال َيعرفُنِي َبعُد َتماًما، أَما 
أَِإلخَوةُ واحلُلَفاُء َأليَّامِ الضِّيق؛ لَِكنِ الَصَدقَةُ بإِنقاِذها، تفـوُق  : "أَلَْم َتسَمعا ٢٠٢َتزعزعان؛ال َت

  ٢٠٣."ِكلَيهما
إِسَتعجِلوا الَيوَم، ِلَمجدي؛ سأَسَتعجِلُ ِمَن الشَّرقِ قَلًبا َسخيا ُيربُم يف إِخالِصِه َعهَد َسالمٍ َمع 

فَكَم كُنُتُم َمجيِديَن يف .... َرين َوفيما َبعُد َتقَسََّمْت إىل َشظايا الَغرب؛ ِسيادِتي قُِسَمْت َشط
  !أَيَّاِمكم السَّاِلفَة

ُهناَك أُختان ُتَسرُّ بِهمـا  .... َتعالَوا فَأَِعيُدوا بِناَء َبيِتي إِىل واِحٍد بَِتوِحيِدكم َتوارِيخ الفُصح 
َجمَهَرٍة ِمن إِخوِتهما، ال ُيريدونَ أَن َيسَمعوا لَهمـا،  َنفِْسي وُتِحبُّهما، َرغَم أَنَُّهَما َمحاطَتاِن بِ

قَطُّ بِهذا القُربِ ِمَن املَوت، ال َيسَمعون؛ ِلذَِلَك، أََنا َنفْسـي،   ٢٠٤حتَّى ولَو لَم َتكُْن َنفُْسهم
ـ   ُيِتمُّ َسأَجيُء بِِكلَتْيهما ِلُتكَرِّما اْسِمي َوَتتلفَّظَا باْسِمي على َمذبحٍ واِحد، َوعلى الفَـورِ، َس

  اِإلخَوةُ كُلُُّهم مًعا اإلحِتفال؛

                                                           
 .ثابتان على التَّقليد ٢٠٢
 .٢٤: ٤٠إكليزياتيكوس ٢٠٣
 .أخوهتمنفوُس  ٢٠٤
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إِنَّ خائًنـا َسـُيقيُِّد َشـريعِتي    : لَقَد َنظَْرُت بِاسِتياٍء إىل هذه اإلجراءاِت يف بيِتي َوأَقولُ لَكُم
َوَتقِليدي َوسُيَسيِطُر على الّركنِ الَِّذي كانَ ُيكَرُِّمنِي يف الَغرب؛ َسَيقومونَ بِإِحصاٍء بِـدوِن  

ِتي؛ لَقَد َعزِموا يف قُلوبِهم أَن يزيلوا هذا الركَن قَبل أَن أَمجَع مًعا ركَن كنيَسِة الشَّرقِ اسِتشاَر
َوأَُدعَِّم َبيِتي الضَِّعيف، إِنَُّهم ُمَصمِّمون على أَن َيرِثوا َما لَيَس لَُهم؛ كيَف ُيمكُنهم أَن َينسـوا  

بِه؟ فَُروِحي َينَتِظُر بِفارغِ الصَّربِ، أَن َيجَمَعكم  أَنِّي أَسَعى وراء كُلّ قَلبٍ َألعرَف ما َيَتآَمرونَ
حتَّى شعبِي، السَّالُك الَيوم يف الظُّلَْمِة، يرى ُنورِي َوحتَّى أُولَئَك املُنطَرِوحونَ يف واِدي املوِت 

  َيسَتطيعوا أَن َيقيموا ِمَن املَوت؛
 

  ١٩٩٤ل، تشرين األوَّ ١٨
  

٢٠٥الَبرِّيَِّة، ُمْروًِيا َعطََشكم بِاملاِء الَغزيرِ؟يف  خوَرلصُّا شقَّأَن َي ،هُنمِكُي غَريِي نَم
إِفَتْح َعيَنيَك،  

  أيُّها اجليل، وَركِّز َعلى َعجاِئبِي؛ وأَنِت، يا ابَنِتي، بِما أنِّي قَد َحرَّرُتِك، ُدلِّي َشعبِي إِىل َبيِتي؛
يِتهم؛ َوحِِّدي َشعبِي بِقَلبٍ واِحـٍد؛  َوحِِّدي َشعبِي يف َبيِتي، َحيثُ ُهم، أَيًضا، َسَينالونَ ُحرِّ

  :إِتَبِعي هذه الَوِصيَّة
ـ  ي؛يِتَبَو ٢٠٧حيمذابِ ناَءعي بِتابَِو ٢٠٦ةََرَضة احملَتعلَي هذه الّشحيِي؛ أَِتقَّرِِل فتاِكَش شَهْدلَتفَ ن لَ

 ٢٠٩خـرى أُ مٍَيِخ حَتَتسَتِترونَ َيالثَّائَرِة  ياطنيِالشَّ َنناَك َجيٌش ِمُه ٢٠٨ي؛ِتيَمَخ حٌدأَُيحاصَر 
نَهُش لَحَمهـم  يَس َضاملَر نَِّك، لَذُعًرا ِكؤولموَيَمَنحُتها لَِك ي ِتالَّ اآلمالَفََيستأِصلوا بوا ذَهَيِل
ـ ِمـن أَجـلِ    الِةالصَّ نَِع قَطّي كفِّال َتَوَمَعِك المي َس... .َسيكونُ ِغطاَءهم  وَدالدَُّو ري غَ

                                                           
 .َتعنِي قُدرةَ اهللا الَّذي َيسَتطيُع أَن ُيرِسلَ روَحُه القُدُّوس كََنهرٍ يف الَبرِّيَِّة الَِّتي َخلقْنا" يشقَّ الصُّخور" ٢٠٥
 .يعنِي اجليلَ الُْمحَتِضر ٢٠٦
 .املذابح تعنِي النُّفوس ٢٠٧
 .ألنَّها َمسكُن اِهللا َوِملكُُه). أَخلَيَمة(هذا َيعنِي أَنّ ال أََحَد ُيمكُنُه أَن َيجتاَح َنفِْسي ٢٠٨
 .َيقصُد اهللا أَنَّ الشَّياطَني َتسَتخدُم أَشخاًصا َألعمالِ إبليس. َتعنِي النَّفس" َخيَمة"ُهنا أَيًضا كَِلَمة  ٢٠٩
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  يتَِّفق َورغبةال راُهما أََو رضِاَألقاصي ى أَتَّرى َحي أَي، ألنِِّتنيَّا ُبي، َينُِمؤِلي ُيلبِقَ ٢١٠ن؛يِداملهَت
 د أَفَسـدَ قَ اإلنسانَُو... . كمِتَيرُِّحإِنَّما لَيَس على يء، َش لِّكُتسلَّطُ على َيفأَبوِك ... .ي لبِقَ
    .... هيَترُِّح
 

  ١٩٩٤، لوَّتشرين اَأل ٢٤
  

-الضـابِطِ -فاسـولَةَ : كثََر لو قلُت لِك؛ أََو ُيسرُِّك أ٢١١"األقدس-قلبِي-فاسولَةَ"
 ؛"سَّمونِيد قَ، لَِكنَّ الَبَشَر قَوهو ُهَو ٢١٣أََنا واِحٌد ؛أَنِت ُمكَرََّسة على اْسِمي ٢١٢الكُلِّ؟

أََو لَم  ؛اإلجحاَف َيحصِد الَْحماقَة َمن َيزَرعِ. ساَم َيحصِد الَدماَرنِقاإل إِنَّ َمن َيزَرعِ
حم الَّذي كـانَ َيكسـوهم قَـد    حَمه؟ كُلُّ اللَّلَ طوي ِذراَعيِه َوينهَشَتسَمُعوا، أَنَّ األمحَق َي

 ،٢١٤إِنَّ أَمسائي ُمقَّدسةٌ ؛نهم لَم َيبَق َشيٌء ِسوى ِعظام يابَِسةِم، فَ"اضمحلَّ وكَذلَك َنفََسهم
ـ َوطردونِي ِمن َبيِتي اخلاّص، ِمن َمدينِتي اخلاّصـة واآلن ِمـن َمقدِ   أَمرونِيلَِكنَّ الَبَشر  ي ِس

ُيَسـرُّن بـالَعيشِ يف   و ياٍءكربِبِ فونَجرَِعُمَتو ،إِنَّهم ُيرهقوننِي َوُيثَقِّلونَ َعلَّي بِِشدَّة: ٢١٥اخلاّص

                                                           
ُحزنِه ِلولِده، َشَرَح ثُّم كأَبٍ ُيشارُك بأَلَِمُه وَيبوُح بِ. يف تلَك اللَّحظَة َشَعرُت بأَنَّ اهللا َحزيٌن جِدا َويف َتَعبٍ شديٍد ٢١٠

 .ِلي اُهللا َسَبَب ُحزنِه بِما َيِلي
ة التينيَّال املصطلحاِت ي بِسببِعاداِتكس ُماألرثوذُ تابُعُية، َسريقَهذه الطَّي بِمناداِتبِ ّنُهأَ فكُّرأُ كنُت ٢١١
 .ةكاثوليكيَّال

 .يكِسوذُرثُح أُلَصطَُم ٢١٢
 .إنَّه املسيُح َنفُسه ٢١٣
 ، األلُف"خلُّصامل اِهللا ابُن يسوُع "ألسمكة"، القلب اإلهلي، الضَّابِط الكلّ" تلفة، مثالسيح املخماء املْسأَ ٢١٤

 ...خلإ، ِعّمانوئيلوالياء، 
 زالِةإِب البعُض دأََب ربِن يف الَغِكة املصطلحات، لَسألََم ببَِساخلاّص بِ ِهرِد من بيِتطُ املسيُح قطفَ يَسلَ ٢١٥
 .مةاِئة الدَّيَحبِالذَّ
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برَز قَداَسةَ اْسـِمي الَعِظـيم، الَّـذي بَِسـَببِ     نوي أَن أُاأليَّام القادَمِة، أَيف لَِكن،  ؛َصحراء
  ؛انِقسامكم، قد ُدنَِّس
، َهل َترين كَيف َيِعيُش قَوُمِك بِال ُمباالٍة َويف ُخمولٍ ُمـذهلٍ  بنةُأَيَُّتها اإلأَقولُ لَِك، 
ِلَبْسـِط   سـتعدُّ أَن َبْعُد؛ لَن أَمسَح بِذِلَك ِمفَ ٢١٦الَعَملِ ِمن أَجلِ الَوحَدة؟ِعندما يتعلُّق األمُر بِ

ذيَن ُيعيقونَ َشـعبِي  الَّ ٢١٧َهؤالء التُّجَّارِ َحُألصِلوكم ِتن أمَّن ِمماِكقصى اَأله إىل أَذاِتنفُوذي بِ
ي، لَِكنَّ أَهـواَء  لَقَد أَقَمُتِك ِلَتكونِي َعالَمةَ َوحَدٍة، َعالَمةَ َرمحِتي، َعالمةَ قدرِت ؛َعنِ الَوحَدة

  ؛قَد أَعَمْتهم يِةكربيائهم املَُتباِه
مََّتكم، لَِكن يف َرمحِتي فأَنَتِقم؛ أَسَتطيُع أَن أُرمِّلَ أُ" ِلَتحَترِْق ِعظاُمهم: "أَلَيوم أَستطيُع أَن أَقولَ

َتعالَ وِسـْر علـى   " ٢١٨:َوألجلِ ُحبِّي َسأُقيُم ِمن الشَّرقِ َعلى األقلِّ واِحًدا، َسيقول َألِخيِه
أَرضي؛ َتعالَ وكُلْ من ماِئَدِتي، َتعالَ واشَرْب َمِعي؛ فََخوابِيَّ َتفيُض بِاخلمَرِة اجلِديَدة؛ فَالَنْرَع 

  !"أُنظُْر َما َصَنَعْت أَيِدينا بَِمقِدِسَك! ن َمراِعينا َجنَّةَ َعْدٍن؛ َيا إِلََهناِخرافَنا َمًعا َوَنصَنْع ِم
لَـم   مُهكنَّلَ ٢١٩إِنَّ َبيِتي يف الَغربِ ُينَهب؛ لَقَد طَلَبُت ِمنهم أَن َيَتجمَّعوا َتحت رِعاَية ُبطرس،

ملاذا َيجُب َعلَيَنـا أَن  : "نَيفَهموا َوقد عملوا بالعكس؛ كَِثريون ِمن داِخلِ َهذا الَبيت َيقولو
َسـَينقَِلبونَ علـى    لةًراِدكَ نَّم أَكُرُتذَّد َحقَكنُت " ؟ُدذا القاِئَه ةًوخاَص ٢٢٠يكونَ لَنا قاِئٌد،

كَرادلَة، وَمطارَنةً على مطارَنٍة وكَهَنةً َعلى كهَنة؛ لَقد اخَترُت ُبطُرَس ِلُيَغذَِّي وَيحرَس ِخراِفي 

                                                           
 .َعديَدة ٍةمسكونيَّعن لقاءاٍت  األرثوذكس وُمالرُّ تغّيَبد قَلَ ٢١٦
 .ُهنا، أُولَِئَك الَّذيَن َيسعونَ َوراَء مصاِلحهم ولَيس وراء َمصاِلح املِسيح" ُتجَّار"َتعنِي كَلمةُ  ٢١٧
 .إىل األخ الَغربِي ٢١٨
 .١٩٨٨ ،يرانحَز ٣رسالة  ٢١٩
 .١٩٨٨ ،ارأيَّ ١٦ ِةمرجع من رسالَ ٢٢٠
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الَّذي َينمو اآلن، قَد َوصلَ إِىل ذُروِة التمرُّد؛ فهذه هي الشِّدَّةُ الَعِظيَمـةُ  لَِكْن روُح التَّمرُّد، 
  ٢٢١الَِّتي َحذَّرُتكُم ِمنها؛

  

إِنَّ َبيِتي يف الَغربِ ُينَهب، لَِكنَّ ريَح الشَّرقِ َسَتهبُّ ومًعا، هي وَنفَحِتي، َسُتشلِّحان النهَّاب؛ 
رِضونَ نِدائي إىل الَوحَدِة َوَعوَّدوا ُخطواِتهم علـى السَّـريِ يف   إِنَّ الكثَري من أَعضاِء أُمَِّتِك ُيعا

  ....طَريِقهم اخلاّص؛ َيدَّعونَ أَنَّهم أَغنياُء، ولَِكْن، أَيَن هي كُنوُزُهم؟ 
كيَف كانَ أَن أَصَبحُتم كَرَمةً فاِسَدةً؟ َهل ُيمكُنكم القولَ إِنَّكم لَم ُتخِطئوا؟ َهل ِمن َمجالٍ "

ملاذا؟ ملاذا صرَت ُمتعنِّةً إِىل هذا ! َيا ابَن أُمِّي! ، َيا َصديَق ِقدِّيِسّيأَنَتخِطئوا فيه؟ واِحٍد لَم ُت
احلّد؟ ماذا َتعنِي ِلي احِتفاالُتكم الَِّتي ال نِهاَية لَها ِعنَدما ُتقدِّمون ِلي التَّسبيَح مـن طَـَرِف   

لَن َيطالَكُم السَّيُف، غََري أَنَّكُم َتَضـعونَ  ِشفاهكم؟ أََجل، لَقَد َحفظُتم َتقِليِدي وِلهذا السََّبب 
َحتَّـى َولَـو    ٢٢٢جانًِبا َوصيََّتيَّ الُعظمَتني وال َتتبعومها؛ ِلماذا َتفصلونَ التَّقِليَد َعنِ الَوِصـيَّة؟ 

أُغَذِّيكم  َتَسرَبلُتم بِالُْمرِّ والَبُخورِ لَكََشفُْت مع ذلَك نتاَنةَ إِثِْمكم؛ إِفَتُحوا فََمكُمِ اآلن َودعونِي
  !"؛ ُعوُدوا إِلَّي وأَِقرُّوا بِذَنبِكُم"إِنَّنا َسَنتَبُع طَريقَنا اخلاّص: "َحَتى َتلَتهِموا احلياة؛ ال َتقولوا

أَعرُِف كُلَّ َشيٍء َعن َبيِتي يف : َوأَنِت، أيَّتها اإلبَنة، ناِدي بِصوٍت عالٍ بِرسالَِتي َوَتَنبَّئي، قوِلي
قُرَب َنهرِ احلياة وأَعرُف أَيًضا َمن يف هذا الَبيت َبِقَي َوفيا ِلي؛ أيَّتها اإلبَنـة،   الضِّفَِّة الَغربِّية،

  ماذا َتريَن خارَِج هذا الَبيت؟
 

 .أََرى أََسًدا َيجولُ خارَِج ذَلَك الَبيت، َوَيتوُق يف دخولِ َبيتَك ِمن نافذٍة جانبّيٍة
  

بَنة، إِنَّ ُروًحا ُمَدمًِّرا َيحوم؛ َمـالٌك َيعقـُب َمالكًـا،    ؛ أيَُّتها االهعريَن ُداألَس َكَرَتقَد ل؛ َجأَ
ِلُيحذُِّروكُم َجميًعا َوَيقولوا لَكُم إِنَّ َمدينِتي يف الضِّفِّة الَغربّيِة َسيعِصُف بِها الُْمَخرُِّب وبُِعنٍف 

                                                           
 .١٩٨٨ ،ارأيَّ ١٦ ِةمرجع من رسالَ ٢٢١
 .هاَتني الَوِصيتَّني بقدرِ اهتمامكم بِالتَّقِليدأنَّ َينَبِغي أَن تولوا اهتماًما ِل: َهذا َيعنِي ٢٢٢
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بالُد بِأََمجِعها َسَتَتحوَّلُ إىل َشديٍد، وذلَك ِلُيقاوَم َشريَعِتي، وَتقِليِدي َوأُلُوِهيَِّتي، وِلُيناقَضها؛ فَال
  ُرعبٍ؛

َوِمن فَوِقكم َسُتخيُِّم ظلَمةٌ .... إِنَّ قدِّيِسيكم، َوُرُسِلي وأَنبِياِئي َسُيمَنعونَ َعن ُمتاَبَعِة َعَملهم 
َسَتمرُّ غََري َملُحوظٍَة  ثَقيلةٌ َبيَنما الَعُدوُّ، الَّذي هو َعالََّمةٌ َسَينِفي ذَبِيَحِتي الدَّائَمة، ظانا أَنَّ أَفعالَُه

كما خطاياه السِّرّية؛ َسَتنزلُ َيِدي َعليه َبغتةً، فُتدمُِّره بِكُلِّيِتِه؛ ِتلَك اللَّيلَةُ قَد َتَنبَّئَ َعنها الكتاُب 
الُْمقَدَّس؛ لَكّنه، مع ُحلَفاء آَخرين، قَد َوَضعوا بِفَرحٍ قََسَمهم يف فَمِ الَوحشِ، ُمكَرِِّمَني فَقَـط  

  فََسَينوحون َوَيندبون؛! حش كونه أَعطاُهم قُوََّته؛ أَلَويل ِلعابدي الَوحشالَو
  اآلن، أيَُّتها اإلبَنةُ، ماذا َتريَن على الضِّفَِّة اُألخرى، َبيِتي يف الشَّرق؟

  

ضراَء َتنبـُت  ال أَرى أّيةَ َمِديَنة، واَألرُض َرمِليَّةٌ َومسطََّحةٌ كَما يف َصحراء؛ لَكنِّي أَرى أيًضا َنبتةً َخ
  .ِمن َهذه الصَّحراء

  

إلَتِفْت : َسُيشرُِق اجملُد ِمن ِضفِّة الشَّرقِ؛ ِلذلَك السََّبب، أَقولُ ِلبيِت الغرب: فاْسَمِعي َواكتبِي
حنو الشَّرق؛ ال َتبِك بَِمرارٍة على كُفرِ َبيتَك َودماره؛ ال َترَتِعْب، َألنََّك غًَدا َسَتأكلُ َوَتشرُب 

َتِتي ِمن ِضفِّة الشَّرق؛ فَروِحي َسَيجمُعكم َمًعا؛ أَلَم َتسَمْع أَنَّ الشَّـرَق والَغـرَب   مًعا َمع َنب
  ٢٢٣؟أَلَم َتسَمْع أَنَُّه ُيمكُننِي أَن أَرضى بِتاريخٍ واِحدَسيكونانَ َمملكةً واِحدةً؟ 

َبيُت ُبطرَس َومجيـعِ   ضفَّةُ الَغرب،: َوأَنقُش على َعًصا َهِذه الكَِلماِت يِدَيإِنِّي أَستعدُّ ألمدَّ 
ضفّةُ الشَّرق، َبيُت ُبولَُس، َمع َجميع املُخِلصني : املُْخِلِصني لَه؛ ثُّم، َعلى عًصا أُخرى َسأَنقُُش

: ، سأَقولُ لَُهم"يا َرّب، قُل لَنا اآلن ماذا َتنوي أَن َتفَعل: "لَه؛ وِعنَدما َسيقولُ أَعضاُء الَبيَتني
َنقَشُت اسَم ُبولَُس َمع َجميع املخِلصَني لَه َوَعصا ُبطرَس وأَخصَّاِئه سآخذُ الَعصا الَِّتي عليها "

املُخِلصني، َألجعلَ ِمنهما واِحدة؛ فَِمَن اإلثَنَتني َسأَجعلُ عًصا واِحَدة وَسأمسكُهما كَواِحدٍة؛ 

                                                           
فَهذا . َتوحيِد َتواريخ الفصحإِىل َجميًعا الَّيت َتدعينا يشُري إىل كلِّ َرساِئِله َعن الَوحدة،  املسيَح كانَ فَهِمُت أَنَّ ٢٢٣

 .بِالباقي هو حَّدنا َتواريَخ الفصح، َسيقوُمَو لقد َوَعَد املسيُح بأنَّه إِذا. إىل الَوحَدةروي َعطَشُه َوُي نَّه يكفيهَيبدو أَوحده 
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لقُـدُّوس  سأضمُُّهما مًعا بِاْسِمي اجلديد؛ َهذا َسيكونُ اجلسُر َبَني الَغربِ َوالشَّرق؛ فاْسمي ا
َتتبادلوا ُممَتلكاِتكم؛ ولَن ُيمارسوا بُِمفرِدهم ِفيما َبعُد،  سريبط اجلسَر، حتَّى َعْبَر هذا اجلسر
  َبل َسويَّةً، َوسأَملُك َعلَيهم َجميًعا؛

  

ـ  - ي، َما َخطَّطُت لَه َسَيتمُّ، وإِذا قالَ لَِك النَّاس، أَيَّتها االبَنة، إِنَّ َهذه الَعالمات لَيَسْت ِمنِّ
ال َتخافوا، أََولَم َتسَمعوا بِأَنَّه هو، يف الَوقِت َنفِسه، الَْمقِدُس َوَحَجُر العثْـَرِة؟  : "فَقوِلي لَُهم

فَهـذا َمـا   " أَلصَّخرةُ الَِّتي بِإمكانِها أَن َتهدَم الَبيَتني لَِكْن ِلَترفََعهما ِمن َجديٍد َبيًتا واِحـًدا؟ 
  َسَتقوِلني لَُهم، أيَّتها االبَنة؛

  َنا، اهللا، َمَعِك؛ َسأَغمُر بُِروحي َبعُد قلوًبا أَكثَر؛أَ
  .َتعالَي، أُحبُِّك؛ ِلَيكُْن َسالمي َمَعِك

  
  )هذه هي رؤَيِتي (
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  ١٩٩٤تشريَن الثَّانِي،  ٩
  

 :)أَلرُّوح القُُدس َيَتكلَّم (
  

ا، امللُء املُطلَـُق هللا، النَّـاِطق يف   َيا ابَنِتي، َصلِّي حتَّى َتَتحقََّق النُّبوءاُت بُِسرعٍة وِلكَي أَنزلَ أََن
ُروِحكم، ُنوُر ُعيونِكم، أَنزلَ فيما َبينكم ُألظهَر ِللعالَمِ كَم كانَ ُمخِطئًا، َوُألظهَِر ِللكَنـاِئسِ  
ظلَم انقساِمها َوكم، بِالرُّغمِ من أنَّهم يعِلنونَ َيوميا أَنَّ ُهناك َربا واِحًدا، وإِمياًنـا واِحـًدا،   

ِديَّةً واِحَدةً وإِلًَها واِحًدا أََب اجلَميع، َوفَوَق اجلِميع، َوِمن ِخاللِ اجلِميع ويف اجلِميـع،  وَمعمو
لقَد فََعلِت كُلَّ ما بِوسِعِك ِلُتحـافِظي  : "َتنقُصهم احملبَّةُ جتاَه َبعِضهم البعض، ال ُيمِكُننا القَولَ

٢٢٤دما كُنِت ال َتزالني ِطفلةًَعلى الَوحدِة الَِّتي قَدَّمُتها لَِك يف الَبدِء ِعن
وكنِت ال َتزالَني َبـني   

  "ِذراَعّي؛
وُمنذُئٍذ قَد َتخلَّيِت َعن ُمعـانقَِتي  " لَسُت َبعُد طفلةً َوُيمكُننِي أَن أَسَري بِذاِتي،: "أَلَيوَم َتقوِلني

ـ ! وثَمـرةَ اِإلبـن  ! آه َيا ابَنـةَ اآلب .... َوَعوَّدِت ُخطاِك على اجتيازِ طَريِقِك  دينِتي وَم

                                                           
 .ألكَنيَسة األولَى ٢٢٤

مىن الُي اجلهِةِمن َو طرَسُب ى ماْرسَرالُي ِةاجلَهِمَن  ةُيقوَنهذه اَأل مثّلُُت (
 :ملُحَتوَية على الطَّعاما سندان الكنيسةَيمًعا كَركَننيِ . ولسمار ُب

وقهما املسيح فََو). هر احلياةي َنِتؤَييف ُر(  اإلفخارستيا املقّدسة
  ).ةيَسنِس الكَرأَْو احلرب األعظم
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فََهل َسَيبقَى ِفيِك بعُض النَّاجَِني ِعنَدما سأَنزلُ بِكاملِ .... لَقَد غادُرِك ُعطُرِك  ٢٢٥!َوَعروِسي
  القُوَِّة؟

أََنا واِقٌف َعلى أَبوابِكم، أَقَرُع، فَإِنْ َسِمَعنِي أََحٌد ِمنكم أُنادي َوفََتَح ِلي الَباب، فَليَس فقـط  
َجنًبا إىل َجنبٍ، َبل َسأَحفُر أَيًضا على أَجساِمهم إِمسَي اجلديد؛  َسأَدُخلُ ُألشاركَه يف طَعاِمِه

إنَُّهم َشـعبِي، كَهنـوٌت ُمقـدٌَّس    : "وحينئٍذ َسيدعون امسي، فأَمسُع لَهم وأَقولُ مّرةً أُخرى
  "َوَسأَعيُش فيما َبينهم كُلِّهم؛

لزَّهرِة الَبرِّيَّة؛ أَلعشُب َيجـفُّ،  كُلُّ َجَسٍد إِنَّما هو عشٌب وَجمالُه كَجمالِ ا"أَلَم َتسَمعوا؟ 
" أهللا"فَِلماذا إذًا َتـدعونَ أَنفَُسكــم    ٢٢٦"َوالزَّهـُر َيذَبلُ، لَِكْن كَلمةُ الرَّبِّ َتبقَى ِلَألبد؛

  ...وُتعظِّمونَ ذواِتكم يف املقِدس
  ١٩٩٤ل، ون األوَّكاُن ٧

  

رقِ ِلُيكرَِّم اْسِمي؛ َتَشجَِّعي اآلن؛ بـرعُم  ، َسأُحِضُر أَخاِك ِمَن الشَّجِلِكَألإِْسَمِعي، يا ابَنِتي، 
أََملٍ َسُيفرُخ ِمن َبيِتي يف الشَّرق؛ فََبيَنما ُيرهُب النَّاُس َبعَضهم البعض، َوَبيَنما َتزداُد الكربيـاُء  

يف الَغـربِ    الَبَشرِّيةُ إِىل حدِّ اإلنِفجارِ وَبيَنما َيظلُّ روُح التَّمرُِّد َيغُزو بلداَنكم، َوَيتآكلُ َبيِتي
  :كَغنَغرينا، َتذَكَّروا، ما أََنا، اهللا، قد قُلُت لَكم منذ َزمنٍ طَوِيلٍ قَبلَ أَن َيحدثَ

  

  إكليلُ َمجِدي
  َسُيقدَُّم يل ِمَن الشَّرق؛

  

أَحتاُج إِىل ُمعاونِتِك، يا ابَنِتي، َوإِىل َبذلِ َنفِسِك يف سبيلِ َبيِتـي؛ َمَشـقَّاُتِك   ذا َهظًرا إىل َنفَ
كونُ كَثَرية، يا طفلَِتي، لَِكن َتحمَِّليها بِكرامٍة ِلَتكرميِ اْسِمي فَِمن ِخالِلهـا، يف النِّهاَيـة،   َسَت

                                                           
 .يتكلَُّم الرُّوُح القُُدس مع الكنيَسة ٢٢٥
 .٨-٦: ٤٠ .أش ٢٢٦



  

جتمُع كُـلُّ  

 ُيمكُنـه أَن  
 القاِئُم مـن  
ه، وَصـليَبه،    

سَّالُم َعليَك؛ 
َخ الفصـح،  
 ذاته؛ بِالفعلِ 

نِي ْب وَمجِّـدْ 

زجَّ الشِّـرِّيُر  
ـَن اآلبِ أَن  

 ويف النِّهايِة َستج

نَ واِحًدا، ِعطًرا
َوعُده، فَاملسيُح
ـاَعفنا نِزاَعـه

أَلس‘: ، َيقولُ ِلي
َك َوَوحَِّدا تواريخ
كا يف جنونِكما
 َيا أَِخي، إِذَهْب

َصلِّي، َحتَّى ال َيز
َصلِّي واطلبِي ِمـ

 

َوحَدة إىل اَألمامِ

ي على أَن يكون
ريُد أَن َيَتحقََّق و

ألنَّنا َضـ.... ه 

ظُهورِه ِلَتالِميِذه،
اآلن والقِ أَخاك
ال أُريُد أَن َتهِلك
 َوَخفِّْف أَلَمي، 

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٥  

َص.... َحياُتِك 
مامِ َعَملكما؛ ص

١٧٧

شَّرق َألدفَع بِالَو

  َك؟

عطًرا َيحملُ َبيِتي
أآلمُني ُير: "علَن

 َواحلزنُ يف َعيَنيه

كَما يف ظُ ٢٢٧،
فاذَهبِ ا ٢٢٨ضا،

حيي َبصَركما؛ 
؛ فاذَهبِ اآلن 

  
Σ   
 

شباط،  ١٨

َوأَِسرِّينِي؛ فَأََنا ح
َصلِّي إلْتم. ...

  

يِتي ِمَن َبيِت الش
  .... ِحد 

قِدُر أَن أَعَملَ لََك

قَلُبِك ِعطرِي، ع
شَّرقِ على أن ُتع
بوابِكم بالذَّات 

بوابِي، َيا أَِخي،
ًضاأُرِسلَُك أََنا أي

 هبةَ الُْحبِّ َوأُح
ُمضاعفةٌ َزفَراِتي

  "’صح؛
 َسَينَتِصُر قَلبانا؛ 

و ٢٢٩عَمِلي َمِعي
 ٢٣٠ن ائِتالفكما

                        
 

ِصر؛ َسأقيُم ذرِّي
مِ َتحَت اسمٍ وا

 :)حقًا

ُع املِسيُح، َماذا أَق

ِلَيكُْن قَ.... نِي 
لَ َنبتِتي ِمن الش
ِت واِقٌف َعلى أَب

  لَبه؛
 القُدُّوس على أَ
 أَرَسلَنِي اآلُب أُ
نئٍذ سأُعِطيكُما 
ي ُمضاَعٌف؛ َوُم
حيِد َتواريخِ الفص
وال، يف النِّهايِة س

خذُلَِك أَبًدا؛ إِع
ُه قَريًبا جدا من
                         

.الرُّومان لكاثوِليك
 .٢٠:٢١. و

 .بَتَسَم يسوع

َسأَنَتص
األَممِ

  

الح (
  

سوُعَي
 
أَِحبِّينِ
َيحمل
املَوت
َوَصلَْب

إِنَّ "
كَما
وِحين
ُحزنِي
بَِتوح
فاسو

  

لَن أَخ
َنفَْسُه
       
لأَ ٢٢٧
يو ٢٢٨
إِب ٢٢٩



  

 

آلَخر، وَبارِكا 

نَ بُِحضورِي 
ـلِّ ُشـعوبِ   

ـواَي قَلبِـي   

ي، َيا َبيـت  
حٍ َسَتكُرب على 
لٍ َوسـكّانُ  
هذا بُِصـراخِ  

حُدكما على اآل

  :أُكُتبِي! ي
كُم؛ َسَتَتجدَّدو
لى َتجميعِ كُـ

 اخلََري ِلألبِد وَنـ

 أَن َتنزلَ ِسياَدِتي
باًحا َبعد َصباحٍ
اَمٍة َوَسالمٍ كاِمل
شَّرق، أَعِلنِي ه

 

إِتَِّكال أَح: َتذَكَّرا
  كوَنا واِحًدا؛

ΙΧθΥΣ 

 ١٩٩٥  

ي أكنُّه يف قَلبِي
م َوَيرتاُح يف قَلبِك
؛ أََنا ُمَصمٌِّم عل

 ْسِمي؛
خطَِّطي َيضمُن 

كنَت َتنَتِظُر َ! ي
َصب: ن أَقولُ لََك

برعُم اسِتقاَمل، 
ا ابَنةَ َبيِتي يف الش

  ٍت
  ُمقَدَّس،

  عَبُه
  "َسَته؛

١٧٨

كما ِكلَيكُما وَت
ك! سُتشبُِه الَوحَدة

Σ   

ن،يسانِ 28

قَِتي، النَّشيَد الَّذ
ي، َسيأِتي ربُّكم

اخلالصأَناِشيِد 
 كُِتَب ِلَتكرميِ اس
ُص ِللَبَشرِيَّة؟ فَُمخ

صمَّ عن ُصراِخي
تخلَِّصكم َواآلن
َسينبُت برعُم أََم

َيا.... لِّ َمكان 
  ي،

أَلرَّبُّ آت"
ِمن َمسكَنِِه الُْم
ِلُيعزَِّي َشع

َد كنيسَوُيوطِّ

  

 َيسوُع، أُباركُك
وَنا ِمثاالً َعّما َسُت

ْد لَِك، َيا َصديقَ
ِدقاِئي، َيا عائلَِتي
مَركم َجميًعا بِأَ
فََنشيِدي اجلديد

أَخلالص: اَي هي
  جِيل؛
ال َتلبثْ أَص! ق

 أَعلى السَّماِء ِلت
ى، ِمن أَرِضَك س
نَ السَّالَم يف كُل
 بِكَِلماِتي، قُوِلي

                        
 .ل

لَِك كاملةً؛ أََنا،
كُما اآلَخر، كو

َدِعينِي أُنِشد وال،
 َشعبِي، َيا أَصِد
 ُمصمٌِّم أَن أغم
ضِ َوَتعِليِمهم؛ فَ
تسَمعوا أَنَّ نوايا
ُم ِمن جِيلٍ إِىل ج

َيا َبيَت الشَّرقْع 
رق احلبِيب، ِمن
ِشَك، َألنَُّه، أََترى
 الَبيِت َسينشرون
، إِذهبِي ونادي

                         
ارولوكَّاألب أُا ون

َيجعلَ
أَحَدك

  

  

فاسو
آه َيا
ألنِّي

األرض
أَلَم َت
َتدوُم
إِْسَمع
الشَّر
َعرِش
هذا 
فََرح
  

  

       
أَن ٢٣٠



١٧٩ 
  

أَلَيوم َوقَعْت َعيناَي على انساٍن َبشريِ َخريٍ والتَّاُج سُيعطى لَه؛ فَهو الَّذي ينبُت ِمـن ضـفِّة   
َوَستنزلُ مالئكِتي والشَّارةُ امللكيَّةُ يف أَيِديها َوُتلبُِسُه ِللَعـرشِ  .... الشَّرق الَّذي َسُيَمجُِّدنِي 

  كَملٍك؛
واصرِخي بِفَرحٍ ألنَّ َهذا الَيوَم أَقَرب ِمن أيِّ َوقٍت مَضى؛ فَأَّنا أَتَِّخـذُ  أُرقُِصي ! آه َيا فاسوال

ِلكَي ُتسَتبَدلَ كـلُّ َمصـائبِ املاِضـي     ٢٣١لتَّدابَري ُهنا وُهناك ألجيئكم بَِيومِ املهرجان هذا
  بالفََرح؛

َك َسأُكون ُمثَلّثَ التَّمجِيد؟ أَلَم َتسَمْع أَنِّي َيا َبيَت التَّقِليِد أَلَم َتسَمْع؟ أَلَْم َتفَهْم َبعُد أَنَُّه ِمن َبيِت
أَنَعمُت بِربكاِت السَّماِء على َنبَتِتَك؟ َتماًما كَما كُنَت يف املاضي لَعَنةً ُألممٍ عديَدة، َهكـذا  

نَّ َنبتـةً  إِ! أَنوي أَن أُْنهَِضَك ِلَتصَري َبلسم ِشفاٍء ِلَبيِتي يف الَغربِ َوَبركةً ِلُألمم؛ يا َبيَت الشَّرق
  ُمنَتِصرةً َتنبُت ِلتقيَم َبيِتي َبيًتا واِحًدا؛

َوتزأَُر اهلاوَِيةُ ِمَن الَغَضبِ ِلَصوِت َوقـعِ  .... َترَتجُِف َشفَتاَي ِمَن التأثُّرِ وُينِشُد قَلبِي ِللَمسيح 
ـ  ٍت واِحـٍد ألنَّ  ُخطواِته، ألنَّ َبيِتي َسَيكونُ واِحًدا؛ َسَيعيُش َبيُت الَغرب َوَبيُت الشَّرق كََبي

اْسِمي َسيكونُ رباطَهم، كاِسًيا إِيَّاهم بَسالمٍ، وَنزاَهٍة َوُحبٍّ كاِملني؛ َسيكونُ اْسِمي اجلِديُد 
إِنَّ الرَّبَّ "هذا َسَيحدثُ قَريًبا ويف َزمنِكم، فَال َتقولوا، .... الشَّارةَ امللِكيَّةَ َبني َهذَين الَبيَتني 

  ؛"ِمن َجِديده قَتَوَيأُخذُ 
لَقَد قُلُت لَكم إِنِّي قَرَّرُت، بِداِفعِ ُحبِّي لَكم، أَن أَُسرَِّع ُمَخطَّطي؛ َسويَّةً َمع َجيِشي َوأَسـَرَع  

  !٢٣٣َوالَوحَشني ٢٣٢ِمَن املُتوقَّع أَنوِي أَن أَدوَس َعُدوِّي
ُتشكِّلُ ثالوثًا، وَيشغلُ  ٢٣٤إِنَّ قادةَ الدَّمارِ ُهم يف الواقعِ ثالثَةُ أَرواحٍ َشيطانيٍَّة: َتعالَوا َوَتعلَّموا

كُلٌّ منها زاوَِيةً، فَتقوُد العالََم كُلَّه إِىل عالَِمهم الرَّذيل؛ َسكارى من َدمِ الِقدِّيسني َوكُلِّ الَّذين 
                                                           

 .ةالَوحَدبِذَِلَك   سوُعَيقصُد َي ٢٣١
 .إبليس ٢٣٢
 .١٨-١: ١٣رؤ  ٢٣٣



١٨٠ 
  

َيشَهدونَ ُأللُوِهيَِّتي؛ أَال َترون؟ فِإلمتامِ َعملِ دمارهم َوتتوجيِه بالنَّجاحِ َعلَيهم إِزالةُ كُرِسـيِّ  
لَِكن، ال َتخافُوا، لقَد َوَعْدُت بـأَنَّ  .... واجلاِلسِ َعليها؛ َهَدفُهم أَن ُيَدمِّروا كَنِيسِتي ُبطُرَس 

  ٢٣٥؛"أَبواَب اجلحيمِ لَن َتقوى َعلَيها أَبًدا"
َوَنتانتُهم قـد  الدَّمار، املَُتألِّقونَ بِشهاداهتم العلميَّة، قَذرون  أََجل، َهذا ما َيجري اآلن؛ فَقاَدةُ

إِنَُّهم لَقاِدرونَ أَن جيترحوا : اآلن العالََم أَْجَمع؛ فَُهم أُولَِئَك الَّذيَن َيقولُ الِكتاُب َعنُهمغَطَِّت 
ُمضلَِّني بِدهاِئهم أَبراَج العالَمِ الَعَشرة وانطالقًا ِمنها َجميَع أَُمم األرضِ؛ كلُّها  ٢٣٦الْعجاِئب،

َوسويَّةً  ٢٣٧َتِملُ َجيُشهم َسريفعونَ شعاَرهمفَحالَما َيك.... آِخذَةٌ يف الوقوعِ َتحَت ِسْحرهم 
مع قُّواِت األرواحِ الثَّالثة القَِذَرة َسيأتونَ مًعا ِلَيشنُّوا َحرًبا ضدَّ ذَبِيَحِتي الدَّاِئَمة، هـذا مـا   

  :ُيَسّميه الِكتاب
  

  َحرَب الَيوم الَعظيم"
 ٢٣٨..."َيوم هللا القَدير

  

لمِ الكَبريِ والضِّيقِ العظيمِ قَد أََتْت َعلَيكم، لَِكنِّي َسأَهزُمهم، يف الواِقعِ هذه السَّاَعةُ، َساَعةُ الظُّ
ألنِّي َربُّ اَألربابِ وَمِلُك امللُوك؛ والسَّماُء، سويَّةً َمع كُلِّ القّديسني، والرُُّسـلِ واَألنبِيـاِء،   

  ٢٣٩َسَتحتفلُ بُِسقوِطهم؛

                                                           
 .١٤-١٣: ١٦رؤ  ٢٣٤
 . ١٨: ١٦مىت  ٢٣٥
 .٩ :٢تس  ٢ ٢٣٦
 ".راَية"َسمعُت يف الَوقِت َنفسه كَِلَمة  ٢٣٧
 .١٤ :١٦رؤ  ٢٣٨
 .٢٠: ١٨ رؤ ٢٣٩



١٨١ 
  

ـ دِِّق لِّكُِل احلكَمصدُر وأَ ٢٤٠سأَظهُر َعلى ِحصاٍن أَبَيَض، كَُمحاربِ َعدلٍ ، وُرسـِلي  يَّيِس
والَوحش، والنَّبِّي الكَذّاب أَملُلقَّبِ بـالَوحشِ الثَّـانِي َواَألرواحِ   ٢٤٢ضدَّ التنِّني، ٢٤١وأَنبياِئي،

٢٤٤َسأَضرُب كُلَّ واِحٍد ِمنهمي يِفَسوبِ ٢٤٣الثَّالثَِة القِذَرة،
 -سَتنهاُر ّيدوها َشي ِتالَّ براُجواَأل 

 يف قـوا اآلن َرَتخقـد ا  عٍةقطَُّم شواٍكأَكَ! ماءلَُع حت اسمِْين َتحَشالَو تباعِأَ لُّم، كُهؤالء ُه
َنفَِسي َمن َتَبقَّى ِمنُهم كَنارٍ  هُملَتَيوَس ٢٤٥ار،ا يف النَّهحرقُأََو الًّ منهاكُ لُعقَتأَي َسنِِّكي، لَِدَسَج

....  
إِنَّ الَوحَش وأَمثالَه قد أَقاموا علـى  م كُلَ قولُ، أََنظرين ه َعخفاَءإِ مكُنُي يَءال َش نَّما أَطالَ

أََنـا َمعـِك    -كُلِّ أُّمٍة حاكًما، من خاصَِّتهم، وقَد ثَّبَت ُسلطاَنهم حتَّى على كُلِّ ُعْشـَبٍة؛  
إِنَّ الَوحَش الثَّانِي اآلن، وهو خادُم الَوحش األّول، قد َبدأَ : ُألَعلَِّمكمِ كَيَف َتفَهمني؛ أُكُتبِي

ِمَن السَّماِء َوبِإِلقاِئها على األرضِ ِمثلَ الـتِّني؛   ٢٤٦اهلائلَ بِجرِِّه َدوًما كواكَب ُيظهُِر سلطاَنُه
حتَّى ُجيوَش السَّماِء ويسقط على األرضِ ُجيوًشا "َسيتعاظُم  ٢٤٧إِنَّ سلطاَنُه: إِْسَمعي وافَهِمي

بِطـلُ الذَّبِيَحـةَ   وكواكَب، وَيدوُسها بِاَألرجل؛ َسَيَتحدَّى حتَّى قدرةَ أمري هذا اجلَيشِ؛ وُي
   ٢٤٨"الدَّائَمة َويقلُب أَساس َمقِدِسِه؛

                                                           
 .١١: ١٩ رؤ ٢٤٠
 .٢٠: ١٨رؤ  ٢٤١
 .إبِليس ٢٤٢
 .)١٤-١٣: ١٦ رؤ(األرواح الشَّيطانيَّة  ٢٤٣
 .١٢-١١: ١٩ رؤ ٢٤٤
 .٢٠: ١٩رؤ  ٢٤٥
 .ةلَفاِض رواٌحأَ ٢٤٦
 .حشالَو سلطان ٢٤٧
 .١١-١٠: ٨دا   ٢٤٨



١٨٢ 
  

هؤالء ُهم الَّذين كاُنوا ِفيَما َمَضى ولَم يعودوا ُموجوِدين؛ هؤالء ُهم الَّـذين توقَّفـوا َعـنِ    
الُوجوِد، فَجيوُش السَّماِء َوالكَواِكُب كاُنوا ِفيما َمضى أَخصَّاِئي لَِكنَّهم قرَّروا أَن َينفَِصـلوا  

أَن َيضعوا قُـوَّاِتهم وسـلطانِهم   : كانَ ِلَجِميعهم قَصٌد واِحٌد"نِّي وَيتشاَركوا َمع الَوحش؛ َع
إنَّهم َيبيعوَننِي كُلَّ َيومٍ وُيدنِّسوَننِي يف ذَبِيحِتي الدَّاِئَمة، يف ِسرِّ ُحبِّي  ٢٤٩؛"بَِتصرُِّف الَوحش

  ريٍة قاِدَمة؟اِإللَهي الُْمباَرك؛ أََتَرين؟ أََتَرين أَّية فَوضى كب
  

إِذًا فاآلن ِلُيدوِّي َصوُتِك َيعلو يف كلِّ األرضِ َورسالِتي حتَّى أَقاِصَي العالَم؛ ُخِذي َسـالمي  
 ...ِلكَي َتعَمِلي بَِسالم؛

  

  ١٩٩٥، يرانحَز ١٥
  

  ....ُتحرِقُنِي  ةٌرغَبُهناَك  -
  

 ّبي؟، َرٍةرغَب ّيةُأَ
 
ـ  َكِئولَأُإىل  يصِغال ُتَو ِةحَدلَوَألجلِ اي لَِّص... . ةًَدواِحَو ةًَدحََّوي ُمِتيَسنِكَ ىَرن أَأَ ال  ذيَنالَّ
 ِللَوحدِة لعَمن ال َيَم لُّكُ ني يف روِحهم؛يِّداِئِعَو نيِلِصنفَُمبِقيهم ُي ُمسِّقَُمالْف ة؛حَدالَو ريدونَُي
َيقـودوا  ِلَيجَتِمعون ين ِذالَّ إىل لُوسََّت؛ أَالقُدُّوس َيوِحُر نُحزُِيفَهو حقًّا لبه قَ لِّن كُِمَو صدقٍبِ

  :ماتِله الكَِذَه ُيَشرِّبوا أَفكارهم منن أَكَنِيَسِتي إىل الَوحدِة 
  

  أَلتَّواُضُع َوالُْحبُّ
  

فَالتَّواُضُع َوالُْحبُّ ُهما ِمفتاَحا الَوحَدة؛ لَيَسْت َبالغةُ الكالمِ َوال طولُ اخلطابات هـي مـا   
بادلُهم املِديَح َبني َبعِضهم الَبعض ما سَيقوُد كَنِيَسِتي ِلَتكـونَ  َسَيقوُدهم إىل الَوحَدة؛ لَيَس َت

                                                           
 .١٣: ١٧ رؤ ٢٤٩



١٨٣ 
  

أَلدَّماُر َواخلراُب قَد َتَغلَغال داِخلَ َمقِدِسي، فَحيَنئٍذ أَيَّة .... واِحدةً؛ كُلُّ هذه األشياِء ُتتِعُبنِي 
  َمدائحٍ ُيمكُنهم َتبادلَها الواِحُد مع اآلَخر؟ أَين َشرفُهم؟

َصوَتكم ِلكي َتسمعوا اخلالَص الَّذي ُيكلُِّمكم  واُضخِفأََتسَتطيعوا رؤيةَ َمِشيئِتي؛ ي كَِلوا ُنَحإْن
اهِتداِئكم َسَيسمُعنِي قَلُبكم فَيقوُد كَنيسِتي ِلتكونَ واِحَدةً، ُموحِّـًدا   يفِمن أَعاِلي الَْمْجد؛ إذ 

اجلميَع َيعَترفون بِأَنَّهم ُجزٌء ِمن تألّقِ احلّق َسَتفوحون ُمجدًَّدا الِعطَر وَتجعلونَ  فيَجَسِدي؛ فَ
َجسٍد واِحد؛ ويف الُْمشاَركِة َستقودون اجلميَع ِلَيَتقرَّبوا ِمن َبعِضهم الَبعض؛ ويف َسبيلِ ذَلَك 

  قلبِكم وُتزِهروا بِاهِتدائكم؛ يفَتحتاجون أَن َتَتغيَّروا 
ا بَِدوري سأُضـاِعُف عالجـاِتي   إِن فعلُتم هذه األشَياَء وغََسلُتم قلَبكم ِمن َخطيئِتكم، فأَنِ

  وأَشِفيكم َتماًما؛ سأجلُب َعلَيكم ُنموا ُروحيا َيحِملُ َبقيَّةَ َخليقِتي ِلَتسكَن َتحَت َسقفكم؛
لَو أنَّكم، أَنُتم الَّذيَن انقطَعُتم َعن الُوجود، َتسَمحون ِلُروِحي القُدُّوس، واِهـبِ احليـاة، أَن   

  ....لى ثورِة ُحبٍّ روحّيٍة لَم َيشهْد عصُركم لَها َمِثيالً ِمن قَبل ُيغويكم، لََحَملُت قَلَبكم ع
يا ابنِتي، َصلِّي ِلكَي َينَضمَّ َبيُت الشَّرقِ َوَبيُت الَغربِ َمًعا، مثلَ َيَدينِ عندما َتنضمَّان ... آه 

داِن مًعا وُموجَّهني َنحو يف الصَّالة، مثلَ َزوَجي َيَدين، ُمَتشابَِهني، َوكلِّيَّي اجلَمال ِعندما َيتَِّح
السَّماء ِعندما َيكوناِن يف الصَّالة؛ فلَتعَملْ مًعا هاتان الَيدان، الُْمنَتِميتان إِىل َنفْـسِ اجلََسـِد،   

ومًعا، فَلَترفَْعنِي هاتان الَيـدان،  .... ولَتَتشاَركا يف قُُدراِتهما َوموارِدِهما مع َبعِضهما الَبعض 
  ٢٥٠َيدا َجَسدي هاتان فَوَق الَْمذَبح، ُممِسكََتنيِ بِي َمًعا؟ مَتى َسَترفُعنِي.... آه 

ال أُريُد خطاباٍت طويلَةً، فَكُلُّ َمن أَراَد أَن يكونَ األوَّلَ واَألفَضلَ َبينكم َعلَيـه أَن  ! أُه َتعالَي
هـا؛ ِلـذا ال   ففي قليب كنوٌز ال حدود لَ! أُنظروا أَنُتم بِأَنفُِسكم! َيكونَ َعبًدا ِللكُلِّ؛ أََنا ُهنا

َتزوَّدوا بِكَنزِ قَلبِي َهذا فتردُّوا أُولَِئَك الَّـذيَن  " أَيَن، أَيَن ُيمِكُننِي أَن أَجَد أَجوبِتي؟: "َتقولوا

                                                           
 .عنَد َرفعِ جسِده ودِمهالقُّداس،  َيقِصُد يسوع أَثناء ٢٥٠



١٨٤ 
  

كانوا ضالِّني َوأََنا َسأَملُُك َعلَيهم كُلِّهم وأَنُتم َسُتهدونَ كَنزي، كنَز قَلبِي األقَدس إِىل العالَمِ 
  ...كلِّه؛

  

 ١٩٩٥يران، حَز ١٩
  

أآلن وأنِت ُمعرَّضةٌ ِلظلمِ العالَم، إحَصِلي على َسالِمنا وُحبِّنا؛ َمَعِك أَنا؛ أََما  ٢٥١!ها النَّفسّيُتأَ
  زلِت ُتريديَن الَعملَ ألجلِ السَّالم، والَوحَدِة والُْحّب؟

 
 .لَجّب، أَُحالَْو ِةحَدالَوالم، َولسَّجلِ األأَعملَ  نأَإنِّي أُريُد 

 
كونِي َصبورةً وَتذَكَّري، َتذَكَّري ما قَد قاَسيُت؛ إِكَتِفي بِما .... هةً إذًا َألحكاِمي كونِي ُمتنبِّ

  قَد أَعطَيُتِك وال َتطلبِي الَْمزِيد؛ داوِمي على إِخالِصِك يف َعمِلِك؛
عرُُّف إِلَّي؛ إِنِّي َمجروٌح إِىل حدٍّ َيتعذَُّر التَّ" َضمِِّدي جِراحي بُِحبِِّك،: "يف بِدايِة رسالِتي قُلُت

آه، أيُّها الْجِيلُ، إِنََّك ُتثُري غَضَب أَبِـي،  .... إِرفَِعي َعيَنيِك إِىل السَّماِء فََتَري َمالِئكَِتي َتبِكي 
إِنََّك ُتثُري غضَبُه الَّذي َسيتَّقُد َوَيتطايُر شَرًرا وِعنَدئٍذ، َسَيأِتي إِلَيَك كََشَررِ نارٍ آِكلٍَة فََتحَتـرُق  

  الَيوَم يف اخلري؛ الُْمَتقنِّعلُ إىل َرماٍد أَنَت َوظُلُمَك وَتمرُُّدَك َمع كلِّ الشَّرِّ وَتَتحوَّ
َتخدمونَ يف كنيسِتي َولَكنَّكُم لَسـُتم   ٢٥٢وا أَسفاه َعلَيكم، أَنُتم املتَنكِّرونَ بِخّدامِ اإلسِتقاَمة

ما لَم َتتوبوا، َسَتجلبونَ َعلَـيكم  : ِسوى ُخدَّامٍ ُمَزيَِّفني، َتخدمونَ أَحكاَم الَوحش، أَقولُ لَكُم
غََضَب أَبِي وَتنتهون أَيًضا يف النِّرياِن؛ أَنُتم ُمستاؤونَ ِمن اجلالسِ على كرِسي ُبطرَس والَّذي 

بِقداَسٍة، إِذ إِنَّها ُمقدَّسةٌ؛ أَنُتم ُمستاؤون من نداءاِتـه   ُيذكُّركم داِئًما بأَن َتحفظوا أَحكامي

                                                           
 .إلَتفََت اُهللا فَجأةً إِلَيَّ وخاطبنِي ٢٥١
أُولئَك الَّذيَن  – أُولئَك الَّذين ُيريدون إبطال الذَّبيحة الْداِئَمة -ل فرونَ الَّذيَن َينشرونَ الضالأَلكا -الَيوم  قايُِنو ٢٥٢
 .وأُولئَك الَّذيَن ُيحارِبونَ الَوحدة –َتقليِد الكنيَسة كما يف الكنيسِة اُألوىل َألنَّه ُيريُد أَن ُيبِقي على  ونَ البابا ُيقاوم



١٨٥ 
  

ِعنـدما َيتعلَّـُق األمـُر     ونَقلقَتيَسة َوِلتكونَ احلياةُ َيوميا َحياةً إِفخارسِتيَّةً؛ ألجلِ َتقليِد الكَنِ
  !بَِتقريبِ الكنيَسِة الشَّرِقّيِة مع الكنيسِة الَغربِّيِة وبِتحِقيق الَوحَدة

إِنَّ مـا  : لَك كم ِمَن الَوقِت َعلَّي أَن أَتحّملَ مترَُّدك؟ لَِكن أقولُ! أَيُّها اجليلُ الكاِفُر َوالفاِسد
َتخشاه َسُيصبُح حقيقةً؛ وما ترهُبه َسيَتحقَّق؛ فَكَنِيسِتي َستتَِّحُد يف النِّهايِة وَستكونُ واحـدةً  

ِتّم؛ هل ال تزالونَ اآلن ُمصرِّيَن َعلى َمقاصِدكم الشِّـرِّيرة؟ فيـا ُخـدَّام    َسَتوَصالِتي ِلآلب 
ابِ املُلقَّبِ بِالَوحش الثَّـانِي، سـَتحملون ثقـلَ    ذاَت َيوم، سويَّةً مع النَّبِّي الكذَّ الَوحش،

  َخطاياكم، الَِّتي َستكونُ َجسيَمةً بقدرِ َجساَمة املَوت؛
كُرسيَّ ُبطرس، ُمسـَتخِدِمَني رجـالكم الَّـذيَن     ٢٥٣َتسَتهِدفونَ أَليوم أيًضا، يف اخلفَية، أَنُتم

ر التحرُّرِ الِفكرِي َوغريه؛ أَنُتم َتسلبونَ أَقَمتموهم َعلى كراسٍ عاليٍة ِلُتشوِّهوا احلقيقَةَ حتت ستا
َشريَعِتي املُقّدَسةَ وَتلتهموَنها، ِلُتلغوا َتقِليدي؛ ِلذا َسُيعرِّيكم أبِي ِمن كلِّ ما َتمِلكوَنه، ُمشِعالً 

م َستَتحطَُّم كُلُّ ِحجاَرِتكم الكرمية وأَنُتم ذاتك النَّاَر يف أَبراجِكم الَعشرة وُمسِقطًا أَساساِتها؛
َسَتلتهُمكم النَّار؛ ما لَم أَمسْع ِمنكم ُصراَخ َتوَبتكم َسأُنفّذُ كُلَّ هذه األشَياء يف َوقٍت قَصـري  

  !جدا؛ أَلكنيَسةُ َسَتحيا
أيَُّتها الزَّهَرة، أََنا َمعِك وأَماَمِك أَِقُف وأُباركُِك؛ كُلُّ ُجهد، وكُلُّ ُخطوة إِىل اَألمام، ِمـن   -

َركَة ثُالثًا ِمن اآلب، وِمنِّي َوِمَن الرُّوحِ القُُدس؛ ِلَيكُن َهذا معلوًما وقولَيـه  أَجلِ الَوحَدِة ُمبا
ِلجميعِ الَّذين َيعَملون وُيصلُّون ألجل الَوحَدة؛ َوإِن أَتى إِليِك أحُدهم وسـألَ َمـا الـذي    

  :ُيرضينِي باألكثر، فقوِلي لَهم
ين ِلَتوجيِه َصلواتكم إِىل اهللا من أجل َخالص عيُد َملكوِت اهللا قَريٌب؛ ِلذلَك، كوُنوا ُمستِعّد"

النُّفوسِ الّضالة؛ إِجَتمعوا مًعا َوَصلُّوا ِلتكونَ الكنيسةُ واِحَدة؛ َصلُّوا بِإمياٍن َواهللا سَيسـمُعكم؛  

                                                           
 .أَلَوحش وأَتَباعه ٢٥٣



١٨٦ 
  

ال أحَد قَد َصلَّى وَضحَّى بِذاِته وصاَم ألجلِ َملكوت اهللا ولَم ُيسَمع لَه أَو لَم ُيكافأَ أكثَر مبئِة 
  "...ٍف يف الزَّمنِ احلاِضر ويف العالَمِ اآليت؛ وكذلك لَم َيرِثْ احلياةَ األبدّية؛ضع

  

  ١٩٩٥ّموز، َت ٧
  

  أَِحبِّينِي َوعّزينِي؛
  

  أَِحبِّينِي ولَن َتهلِكي أََبًدا؛
  

  أَِحبِّينِي وبِحبِِّك سأَُوحُِّد كَنِيَسِتي؛
  

  أَبِي؛أَِحبِّينِي َوَألجلِ ُحبِِّك، ُيمكُن َتخِفيَف غََضب 
  

  أَِحبِّينِي واشَترِِكي يف َصلواِت القدِّيِسني؛
  

كلُّ َما أَطلُب ِمنكُم َجميًعا هو الُْحّب؛ كُلُّ ما أَحتاُج إِليه ِمنكُم َجميًعا هو قَلُبكم؛ أَحتاُج  -
َألمجـَع بـني    أَحتـاُج إِىل َتضـحياتٍ  قُلوبِكم؛ فاسـوال،   يفإىل قُلوبِكم َألْبنَِي الَوحدةَ 

 !٢٥٤َتنيالشَِّقيقَ
  

  ١٩٩٥، يلولأَ ٦
  

إِسَتسِلمي َبني َيَدي أَبِيِك؛ طفلِتي الرَِّقيقة واحلنوَنة، إِرفَِعي نَِري الَوحَدة علـى   ي،ِتبَنيا ا(...) 
كَِتفَيِك وامحِليه؛ ِعنَدما َتتعبِني يف طَريِقِك َسأَكونُ راحَتِك الَوحيَدة، وَرفيقَِك الَوِحيـد؛ يف  

يد؛ َسأكونُ لِك الينبوَع الَوحيَد ِللَمعرِفة، ُمطِلًعا إِيَّاِك على أَعمـاَق  اِخلياَنات، َصديقَِك الَوح
أَسرارنا، ِلكي ال َينقَص هذا اجليلَ َواجليلَ الالِحق أَيُّ شيء؛ سأَستمرُّ يف أن أُمِطَر َعليـِك  

  ...َبركاِتي َوَمنِّي ُألطِعَمِك؛

                                                           
 .والكَنيسِة األرثوذكسّيِة كََشِقيقََتنيالرُّومانيَّة نِيسِة الكاثوليكّيِة َيَتكلَُّم الرَّبُّ َعنِ الكَ ٢٥٤



١٨٧ 
  

  
  

  ١٩٩٥تشريَن اَألوَّل،  ٢
  

  :الِمي؛ َتعالَي َوَصلِّي َمِعي؛ قُوِليأََنا، َيسوع أَمَنُحِك َس
 

  أَيُّها املَِلُك ُمنذ الَبدِء،
  أَصغِ إىل َصالِتي؛

  فََنفِْسي، َوقَلبِي َيعطشان إِلَيَك؛
  َنظري َيصبو إىل ُرؤَيِتَك،
  ال أَنظُُر إِىل آَخَر ِسواَك،
  إِذْ لَيَس إِلٌَه َشبيه بكَض،
  ال َشيَء أَعظَُم ِمنَك،

  خارُق الَعظََمة؛ بِما أَنََّك َوحدَك
  ِلذَِلَك، إَمجعِ اُألَمم
  ِلَتشكَر َوُتسبَِّح
  اَمسَك القُدُّوس

  َحولَ بيِت قرباٍن واِحد،
  ِلُتقدَِّم ذَبِيَحَتَك َمًعا
  َألبيَنا يف السَّماء،

  بَِصوٍت واِحٍد َويف الرُّوحِ ذاِته؛
  َيا حارَِس َنفِْسنا،

  ،أيُّها اجلبَّار العجيب، والَِّذي ال ُيقَهر
  َعسى خليقُتَك بكاِمِلها أن َتخدَمَك

  يف الثَّالُوِث األقَدس؛
  إِمَنْحنا َهذه الَبَركَة؛

  آمني؛
  



  

يف آخَر ِسواه؛ 
قُوَّةَ ِلُتحيِـي  

وكُلُّ ما طَلبُتُه 
ا اكَتَسـبِت  

مُّ إىل َتسابيحِ 
حـَدة؛ لَـم   
ح، وهكـذا  
فِْسِك؛ َيا ابَنةَ 
أعطاِك إِّيـاه  

ِسيح، ابَن اهللا، 

IC؛ 
 ؛ ٢٥٥ 

ربي ِفيِه َولَيَس يف
 أَن َتسَتِمدِّي القُ

   

نَ أَمرِي لَِك؛ و
َمشيئِتي؛ َوَهكذ

ابِيُحها ِلي تنَضم
لغايِة ألجلِ الَوح

تاريخِ الفصح حيَد
كاملةَ َوالّنوَر ِلنفْ
ُت فيه ِلَنفِسِك أَ

َوَرمزها َيسوع املس

  

 

مالكَِك احلارس؛

ِللرَّّب؛ إِكربمينةً 
رَّبِّ َتسَتِطيعني 

 ١٩٩٥ 

، هذا ما كان"ي
 َتقَبلي فََتعملي م

واآلن َتسا....  
غُب فيه قلبِي ِلل

َتوِحي:  َوَرغباِتي
فعلِ الفضيلةَ الك
ذي طالَما َرِغبت

 ...ا؛

و  وتعنِي 

". َرْمز"كَِلَمةَ  ذلك

١٨٨

 إِليِك دانيال، َمال

إِبقَي أَِمي ٢٥٦َدة،
قَوَّي حّتى يف الر

   دانيالُِك؛

ي،انِلثَّتشرين ا 

 َوحِِّدي كنِيَسِتي
جِدي، كانَ أَن 

قِد اْرَتدَّْت إِلَيَّ 
ُت، مانًِحا ما يرغ
 َتنقِلي كَِلماِتي
فلَِتي، كانَ بِالف
رار، فَالفَجُر الَّذ
قاِصدي بِكاِمِلها

  
و  ΙΧθΥΣليونانيَّة 

كذ َسِمعُت "َعالَمة

 ُروِحي، أُرِسلُ 

 يف عالمةَ الَوحد
؛ َصلِّي ِلكَي َتَتقَ

 ِك؛
َألَبد َسأَقوُدِك ؛

٢٨

َزيِّنِي كنِيَسِتي، 
أَعملَ معِك ِلَمج

فوسٍ كثريٍة ق بِن
؛ بفِمِك َتكلَّمت
 طلَبُت ِمنِك أَن
تراُف بِي، َيا طف
ُت َعليِك بِاسِتمر
ِديس، ِإلجنازِ َمق

                        
ألخري ِمَن الكَِلَمِة ال

ع"ي َسِمعُت كَلمةَ 

ي اآلن؛ فَبِقدرِة 

 :)الِكي َيَتكلَّم

دان، أُبارِكُِك؛ 
َدُه الرَّبُّ صاِلٌح؛
َوُتَتمِِّمي ُمهِمََّتك
ِلأل حرُسِك داِئًما،

ز ،يِتيَسكنِ دِّدي
ِك، ألستطيَع أَن أَ

  قِتي؛
ُع كَنِيَسِتي اآلن
كِتي يف السَّماء؛
هِدي عبثًا؛ لَقَد 
ِت؛ أََتَرين؟ أَإلعت
َر، طالَما سهرت
ِدِحي الُْمثلَّثُ التَّق

                         
حلرُف األوَّلُ َواأل

 )أملترجم. (لِّص
يف َنفسِ الَوقِت الَّذي

َتعالَي
  

مالك (
  

أََنا، 
َوحَد
َبيَتُه و
َسأح

  

  

َجدِّ"
منِك
َصدا
َتتمتَّع
مالئك
ُتجاه
فََعلت
مصَر
روِح

  

       
أَ ٢٥٥

الُْمَخلِّ
يف ٢٥٦



١٨٩ 
  

  ١٩٩٦ شباط، ١٢
 

ي ال َيزالون َيبِيعونَ َوَيشَترون؛ فَِلَألنبِيـاِء  بيِت أَهلِ ، ويفُمقَسَّمة، ُمَمزَّقة يرِضأَال تزالُ وم لَيأَ
سابقًا قـد   الَوقُت الَّذي كنُت كلَّمُتِك َعنه ؛ ذلَك"نّبأواَتال َت: "قولونهم، َييلَإ الَِّذيَن أُرِسلُ

أَتى، َحيث َيقوُم كاردينالٌ ضدَّ كاردينال، وأُسقٌُف ضّد أُسقُف؛ وكاِهٌن ضـّد كـاِهن؛   
فَسلطانُ املقسِّم قَد َتسلَّل كالدُّخاِن داِخلَ َبيِتي ِلُيحاِصَر أَرِضي؛ وَعملُه املُدمِّر قَويٌّ وأَهدافُه 

أَفكاَرهم ِلَيتَبعوا أَهواَء قُلـوبِهم؛ إِنَّ املتمـرِّد،   املفّضلَةُ هي النُّفوس املُكرََّسة ِلي؛ فهو ُيحوِّلُ 
لَقَد َحلََف بِأَن ُيحرَِّضكم الواِحُد ضدَّ اآلَخر؛ لَقَد َحلَف، .... َحيثُما َيمرُّ َيتُرُك لَعنَتُه َخلفَه 

ـ   َف بـأن  يف َسورِة غََضبه، بِأَن ُيغربِلَكم كُلَّكُم، خاصَّةً املُكَرَِّسني ِلي َوَينهَبهم؛ لَقَـد حلَ
كُلُّ َمن ليَس قَلُْبُه ُمسَتقيًما َسَيسقطُ، أمَّا املسـَتقيمون  : َيستعملَكم كلَّكم لعَبةً لَه؛ أَقولُ لَكُم

  فََسَينتصرونَ بأَمانِتهم؛
  ؛icكونِي قَوّيةً َيا فاسوال، أََنا، َيسوع، أُباركُِك ورفاقَِك؛ ال َتدينِي؛ َنحن؟ أُحبُِّك؛ َسالم؛ 

  

  ١٩٩٦ يسان،نِ ٩
  

 .)أُمَُّنا املباَركَة (
  

 ٢٥٧أَلَيوم، َيا ابَنِتي، َويف األيَّامِ القاِدَمِة َسَتكونونَ يف أُسبوعِ آالمِ َيسوَع املُقَدَّسِ ِللَمرَِّة الثَّانَِية،
فَجروُح قَلَبينا ال ُتحصى؛ إِن كـانَ  .... إِنَِّك ُتدركَني ما َيشعُر بِه قَلبانا بَِسببِ انِقسامكم 

ُمنقِسًما وُمشتًَّتا، َواَألرُض َتحوَّلَْت إِىل قَفًرا؛ إِن كانَ العصيانُ ضدَّ كُلِّ أَحكـام   قطيُع الرَّبِّ
اهللا املقّدسِة قد َبلغَ أَْوَجه، وإِن ثاَر الَيوَم كاردينالٌ ضّد كارِدينال، وأُسقٌُف ضـّد أُسـقُف   

ماِتي؛ أَرسـلَنِي الَعلـيُّ   وكاهٌن ضّد كاِهن، فذَلَك ألنَّ جيلَكم قَد َرفَض أَن َيسمَع إِىل كَِل

                                                           
 .نِيسان ١٥و  ١١نيسان، وفصُح األرثوذكس بني  ٨و  ٤كانَ فصُح الرُّوم الكاثوليك ما َبني  ٢٥٧



١٩٠ 
  

لَِكن إىل هذا الَيوم جيلُكم َيرفُض لَنا مكاًنا يف قَلبِـِه َوال   ٢٥٨ُألحذَِّركم وأُصلَحكم بِلُطٍف،
  َيأخذُ كَِلماِتنا على َمحَملِ اجلّد؛ فََعلَيكم، َستجلبونَ ما َحَصدُتم؛

ِن دموَع َدمٍ، ِللَمشهِد الَّـذي أَراه  فَقلبِي احلنونَ َيحزنُ ِعنَدما أَقولُ لَكم هذا، وَعيناَي َتذرفا
َويف !" اآلن ذلَك َيكِفـي ! كَفى: "أَماِمي، حَني َستنقَضُّ َيُد اآلبِ َعلَيكم َمع َصرَخٍة صاِعقٍَة

  ….عاصفِة ِمن نارٍ سُينجُِز الدَّينوَنة 
ُتغيِّـروا قلـوَبكم   ما زالَ قلبانا املطعوناِن ُيحذِّراَنكم بِجدِّيٍَّة وحنُن َسُنِصرُّ على َتحـذيرِكم لِ 

وُتوجِّهوها حنو اهللا؛ فَال ُيمِكُن أَن َتِعيشوا إِالَّ يف اهللا، ألنَّه ُخبـُزكم الَيـوِمي، وَمشـرُبكم    
لَيعلَْم َجميُع ساِكنِي قَلَبينا أنَّه قريًبا جدا اآلن، قلباَنـا، املتَِّحـدان يف قَلـبٍ    … .ونفَُسكم 

  ُء الكثريةُ الَِّتي َتنبَّأنا لَكم بِها؛ واِحد، سينَتصران وَسَتَتحقَُّق اَألشيا
  إِنَّ قلَب َيسوَع األقَدَس وقلبِي الطَّاِهَر ُيباركاِن كالًّ ِمنكم؛ كونوا واحًدا؛

  

  ١٩٩٦وز، مَُّت ٣
 

 سأُحوِّطُ َنفَْسِك وهكذا أَحفظُِك، يف اتِّحاٍد كاِملٍ َمِعي؛(...) 
م، وإِصالحاٍت أَعظَم؛ سأَجتذُبِك إىل حيـاٍة  َوبِنِعَمٍة سأَسَتحصلُ ِمنِك على َتضحياٍت أَعظَ

وكََما أَنَّ ابَن اِإلنساِن لَم َيأِت ِلُيخَدَم َبل ِلَيخُدم، .... داخلّيٍة أَعظَم وإِىل طُُرقٍ أَعلى للصَّالة 
  سأُعلُِّمِك أَنِت أَيًضا، أَن َتعَملي ِمثلَه؛

َب الَوحَدِة، َسويَّةً َمِعي َوَدِعي ذاتِك َيقوُدهـا  َوأَنِت، َيا طفلَِتي الصَِّغرية، إِِمحلي َصِليبِي، َصِلي
 ...بأّنِك َتأتَني ِمنِّي؛ إِنَّ نعمِتي َتستقرُّ َعليِك؛ ٢٥٩روِحي، فََسيكونُ لِك العالمةَ َوالضَّماَنة،

  

  ١٩٩٦يلول، أَ ٢٠
                                                           

 .يف فاطيما، وأكيتا ٢٥٨
 ".الّضاِمن"َسمعُت أيًضا  ٢٥٩



١٩١ 
  

  

؛ َوقـوِّي  أَحيِي َمقِدِسـي أخلَراُب والدَّماُر قد َتغلَغال يف َمقدِسي؛  ٢٦٠؛يِسقِدي َمنِيَِّز(...) 
املَحزونني، فإنَّهم َشعبِي؛ قوِلي لَهم إِنَُّه يف الَوقِت املناِسبِ سأَعملُ بِسـرعٍة، ألنَّ ُروِحـي   

  َسيفيُض َحتَّى على األدَنني َواَألصاِغر بينكم َسُيصبِحونَ أَقوياء؛
ةَ احلنونـةَ ُتبـاِدُر اآلن إىل   إِخوَتِك َوأَخواِتِك؛ قوِلي لَهم إِنَّ الرَّمح ُتثبِِّتيَو ُتَشجِِّعيَعلَيِك أَن 

ضـاِعفوا  زيارتكم مجيًعا، ِلَتمنَحكم القوَّةَ يف َزَمنِ احملنِة اآلِتية؛ سأَهتمُّ بِحناٍن بِاحِتياجاِتكم؛ 
، إِذ يف هِذه األيَّام، التمرُُّد َيزداد؛ أَلتمرُُّد َيأِتي ِمن إِبليَس الَّذي كانَ املتمرِّد اَألوَّل؛ َصلواِتكم
  !لَّذي ُيؤمُن بِأَنَّ الَوعَد الَّذي قمُت بِه َسيَتحقَّقُمبارٌك ا

أَحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم، إِنَّ ساعةَ التمرُِّد قَد أََتت، ساعةَ ذاك الَّذي َيدَِّعي بِأنَُّه أَعظُم بِكَثريٍ ِمن 
 أَن ُينصَِّب َنفَْسُه يف ، قَد َحِضَرت، وُهو َبينكم؛ إِنَّ رغبَتُه ِهي يف"إلًَها"كلِّ ما َيْدُعوُه الَبَشُر 

ُمدنًِّسا تأسيس األفخارستيَّا؛ فَهو وأَمثالُُه َيرغبـون يف إِلغـاء   .... َمقدِسي ِلَيُدسَّ ِفيِه َتعليَمُه 
ذَبيحِتي الدائَمة؛ إنَّه يَتمّنى كَسَر َعهِدي وَشرِيَعِتي؛ وِعنَدما َيتمُّ َهذا، َسـيتملُّق الَعديـديَن   

  ة؛ ِلذَلَك َسَيعترُف كثريونَ بِه َوبَِعِقيدِته؛بَِمنِحهم أَجماد َعِظيم
قفونَ بِثباٍت إِىل جانبِي َوسُيعارِضوَنه؛ لغاَيِة َسَيلَِكْن خاّصِتي، َنسل َيعقوب، الَِّذيَن يعرفوَننِي، 

كـلَّ  ألنَّه عزَم يف قلبِِه أَن ُيدّمَر  ٢٦١الَيوم َيَضُع آَخرِيَن ِليتَّخذوا إِجراءاٍت َعنيفَة ضّد ِقدِّيِسيَّ
لَقَد َرَبطَُه إِبِلـيس  .... قدِّيس؛ أَآلن هو ُمَخبَّأ، لَكّنُه َسيقُف يف الَوقِت الُْمحدَِّد ِلَيصنَع َشرَُّه 

ُمبارٌك الَّذي ُيؤمُن بِأنَّ : "وأَنُتم، َيجِب أَالَّ َتفِقدوا اَألَمل؛ ِلذَلك قُلُت.... ِلسننيٍ عديدٍة اآلن 
  ...."ق الَوعَد الَّذي أَجَريُته َسيَتحقَّ

                                                           
 .فكانَ الرَّبُّ قَد غيَّر َنربةَ َصوته .َرعد دوَّى هذا األَمُر كقصِف ٢٦٠
 . معروٍفبقَى غريحتَّى َي ٢٦١



١٩٢ 
  

كأَنوارٍ َعلى   َينتِصبواأََنا وأُمِّي ُنقيُم َتالميذ فَُيصبحونَ أَصدقاَءنا الشَّخصيِّني َواحلِميِمني، ِلكَي 
املناَرِة وُيِضيئوا يف أَيَّامِ الَعذاب ِتلك؛ سَيكونونَ األركانَ الصَّـلبةَ ِلكنيَسـِتي ألنَّ ُروِحـَي    

  الدَّاِخلّية؛ القدُّوَس َسيسنُدهم وَسيكونُ قُّوَتهم
أَيُّها اجليل، كاَنْت ارتداداُتكم عنِّي َعِديدةً َمدى ِسنِني، لَِكن كَنِيَسِتي لَم َتعرِف َبعُد ... آه 

  .... أَبًدا ارتداًدا أَعظََم ِمن َهذا اِإلرتداد 
  أََنا، َيسوع املسيح، أُباركُِك؛ َنحن؟

  

 ل سَتُحطُّ العاِصَي َعنِ الَعرش؟َه –َنعم َيا َرّب، لَِكن سؤالٌ َصغري فقط، َيا َرّب 
  

َسأَُحطُّ العاِصَي َعنِ الَعرش؛ وهذا اإلنتصاُر سَيصُري بِالنَّارِ َوكَم أََتمنَّى أَن َتكونَ قـِد  ! أََجل
لَِكن َيجُِب على كنِيَسِتي أَن َتتلقَّى َبعُد َمعُموِديَّةً َوكَم َتكونُ شدَِّتي عِظيمةً إىل ! اضطَرَمت
وَهذه املعموديَّةُ َستأِتي ِمَن السَّماء، فَسُتمطُرها الُغيوم؛ أَلَم َتقرأي، يا تلميذَِتي،  ٢٦٢!أَن َتنَتهي

ِلَتنفَتح األرُض ولُيَبرعمِ اخلالُص؛ َولُينبُت أَيًضا، ِمن اآلن فَصاِعًدا، التَّحرير الَّـذي، أََنـا،   "
د رسََّخِت اآلن جذوَرها بِقوٍَّة يف أََنا لَم أَخلُقِ الفَوَضى والفَوضى ق ٢٦٣...."الرَّبُّ، َسأخلقُُه 

  ....عالَم اجلحوِد َهذا 
  تعالَي، أََنا َمعِك؛

  

  
  

  ١٩٩٦ل، األوَّ تشريَن ٢٢
 

                                                           
 .٥٠-٤٩: ١٢لوقا : شارةٌ إِىل آالمِ َيسوعإ ٢٦٢
 .٨: ٤٥أش  ٢٦٣



١٩٣ 
  

 قرَّةًا، ُمًبغاِل طاياِكَخي بِرِفعَتإِ... . يخذلينِن َتلَفي، ِتيَسنِكَِل طيعةًُم ِتي، إِنْ لَبِثيسِتنِكَ ةَا ابَنَي
ـ  نتجَنيُتَس ِكوبِتيف َت... . ِكخدَعأَن َيب، ِذالكَ وُب، أَاَألفعى َتعَجَزي كَلة، ئَاِطَخ ِكأنَّب ا دائًم
 .... يبُِّحيف مي اْني َوعالََتِلذا ، بُِّحر الَْمثَ :باملناِس مَرالثَّ

َوقد  ضخَمةٌ ِمن كُلِّ َبلٍد اجُتِذَبْت ِلَتعُبَد الَوحَش ماعةٌ، َجشَِّديدي الزنُِحِلهناَك، ، وَملَيأَ(...) 
  لَُهم حاكَمهم وإِلََهَهم، ألنَّهم قَبِلوا َمماِلكَه َوفجورهم؛ صاَر

" التحرُّريَّة"إِّنهم ُيروِّجونَ الْضَّالل، وإذ اسَتحوذَْت َعلَيهم َخطاياهم، راُحوا ُيروِّجونَ (...) 
  .. .َوما ُيشابُِهها، ُمتحدِّيَن الَْحقَّ َوَتقِليَد كَنِيسِتي؛ إنَّ الكَِذَب َيَتَحدَّى الَْحّق

ِلذَلَك أُريُدِك أَن ُتصلِّي ألجِلهم، َيا ابَنِتي، ألنَّنِي هم أَيًضا أُحبُّهم؛ َصلِّي، ألنَُّهم َتحَت َتـأثري  
قوَّات الشَّّر؛ فَهذه القُوَّاِت املُظِلَمة ِللعالَمِ السُّفِلي ختدُعهم وَتتَدخَّلُ يف خدمِتهم الكََهنوِتيَّـة  

ةَ ُتالحُق ُنفوِسَي الُْمكَرََّسةَ ِلَتجَتذَبهم إِىل اإلمياِن بِما هـو غَـُري   إِنَّ قُواِت الشرِّ اجلهنميَّ.... 
  َحِقيِقي؛
هو الُدخان الَّذي َتغلَغـلَ يف  هذا أَلَيوم هذا السُّمُّ املُِميت ُيَؤثُِّر يف ُنفوِسي الُْمكَرََّسة؛ و(...) 

َستديُنهم ما لَم َيتوُبوا؛ فـاآلن ُهـم   َوَخطيئُتهم  ٢٦٤َمقِدِسي؛ إنَُّهم ُيخاِلفونَ َشريعةَ كَنِيَسِتي
غَْنَغريَنةُ َجسدي إنَّهم َيسَمعون كَلمِتي ولَِكن ال يطيعوَنها؛ لَيس بِاسِتطاَعِة أََحد أَن َيتصـّوَر  

َعـَدُم  : أَّنهم غَُري ُمَتدينِّني ِعنَدما َتروَنهم، لَكنَّكم َستعرِفوَنهم َدوًما ِمن ثََمرِِهم الَّـذي هـو  
  الطَّاَعة؛

  ،٢٦٥ُم الطَّاَعة لشريعِة كَنيسِتي املذكورةَعَد
 َعَدم الطَّاَعة ِلنائب كَنِيَسِتي،
 َعَدم الطَّاَعة ِلَتقِليد كَنيسِتي،

                                                           
 . ٢٤١-٢٤٠َصفحة ) ١٩٨١( ٧٣جملَّد " أَعمال الكرسي الرسويل" ٢٦٤
 .٢٤١-٢٤٠َصفحة ) ١٩٨١( ٧٣جملَّد " أَعمال الكرسي الرسويل" ٢٦٥



١٩٤ 
  

 َعَدم الطَّاَعة ِلَشريَعِتي بِكامِلها؛
إِنَّهم ُمضطَهِدون َمسعورون ِلُرُسِلي الَّذيَن َيكشفوَنهم ِللعالَم ُهم وُمخطَّطاِتهم، كُمَروِّجـي  

الَّذيَن ُيعارِضوَنهم وُيعلِّمونَ ِخراِفي علـى الفَِضـيلَة،    ٢٦٦؛ وُمضطهِدي هابِيليَّ،"رُّريَّةالتَّح"
هـؤالء ُهـم الَّـذين َحِفظـوا     : "َيقولُ الِكتاُب املقَدَّس ٢٦٧ُمداِفِعني َعن َشريَعِتي؛ وَعنُهم

وقَد افُتُدوا ِمن بنيِ النَّاس  ولَم َيتَنجَّسوا َمع النِّساء؛ َيتَبعون احلَملَ َحيثما َيذَهب؛ ٢٦٨ُبتوِلّيَتهم
ِلَيكوُنوا باكورةً هللا وِللحَمل؛ لَم َيسَمحوا قَطُّ ِللكَِذبِ أَن َيعَرب شفاَههم وال ُيمكُن أَن يوجَد 

  ٢٦٩"أَيُّ َخطٍَأ ِفيهم؛
قِة الَِّتي أولِئَك الَّذيَن ُينِتجونَ ِثماَر َعَدمِ الطَّاَعة ُهم رِْجٌس َحيٌّ يف َنظَري وإداَنةٌ للطَّري(...) 

وا أسفاه، ِلَيـوِمي،  ! وا أََسفاه، ِلذَِلَك الَيوم.... َعَصوا بِها الشَّريَعةَ الَِّتي َوَضَعْتها كَنِيَسِتي 
الَّذي َيقَترب، َسَيكونُ َيوَم أَلَمٍ َشديٍد ذلك الَيوم؛ َوِللُمخاِدعني َسَيكونُ الرُّعب، بِما أَنَُّهـم  

هلهم؛ لَِكن أَقولُ لَكُم، إِنَّ ُعمالء الَوحش َسيسقطون كلُّهم مًعـا  كانوا قَِد امَتَحنونِي، أََنا، إ
  مع كربياِئهم وقدرِتهم وكلُّ ما كانَ لَُهم َسينهاُر َهباًء؛

يتصرَّفونَ كالكرَّامَني األشرارِ جتاَه أُولَئـَك   ٢٧٠أَلَيوم أَيًضا لديَّ ُمسَتأجِرون يف كَْرِمي(...) 
آه أَيُّ  ٢٧١يئونَ ُمعاملََتهم فََحسب َبل ُمستعدُّون ِلَبيعِ َدِمي أَيًضا؛الَّذين أُرسلُهم إلَيهم، ال ُيس

أَلَمٍ، َيا ابَنِتي َوأَيُّ نِزاعٍ  ِلرؤيِتهم يَتظاهرونَ كَأناسٍ ُمخِلصني ِلَشريَعِتي، لَِكن أََنا، َمن َيقَرأ يف 
  ....قَلبهِم، أَعرِف َمكنونات قَلبهم 

                                                           
 .أَلنُّفوُس املكرََّسةُ الَِّتي َتروُق ِللرَّّب ٢٦٦
 .ونأهلابيليُّ ٢٦٧
 .ةماَنالبتولّيةُ إِىل اَأل َترمُز ٢٦٨
 .٥-٤: ١٤. رؤ ٢٦٩
 .ألكَنيَسة ٢٧٠
 .الدَّاِئَمة، إِزالَةَ ذَبيحِته هنا َيقصُد َيسوع ٢٧١



١٩٥ 
  

ِدي، بأَّني صخرُتهم وأَنِّي لَن أَخذلَهم أَبـًدا؛ لَقَـد َسـبَق    إذهبِي اآلن وذَكِّرِي أَوال(...) 
  وحذَّرُتهم َرمسيا وَسأُتابُع َتحذيرهم بِإِحلاح؛

إلبثوا دائًما أَوفياَء ِلي َولَتقليِد الكَنِيَسة، إبقَوا أَوِفياء ِلَتأِسيس إفخارِسِتيَِّتي، باعِترافكم بِـي يف  
الَباَبا، فََتعاِليُمه ُتَدوِّي ألنَّها ُمؤسََّسةٌ يف الَْحّق؛ أََنا الَْحّق؛ َيا  َهذا َجَسِدي؛ إِبقَوا أَوفياء ِلَتعاليمِ

  أَوالِدي الصِّغار، ال َتتيهوا َبعيًدا َعن الَْحّق، إِبقَوا يف الَْحّق؛ فَبَِبقاِئكم يف الَْحقِّ َتبقَونَ ِفيَّ؛
  

  ١٩٩٦ي، انِالثَّ تشريَن ٢٧
  

 قولُي؛ أَخاِفال َتَو وَسدُّالقُ َيوِحي ُرلقِّ، َتليَّعة َمعَّطَُموالْ ة باحليويَّة،مَألي الْسولِتا َرَي فاسوال،
ـ مـا أَ ن بِِك، لَكُفرهم بَِبَسا بِنيثََو صبَحذي أَالَّ َمم، هذا العالَالعالَ يِخَش، ال َتِكلَ  بُّي َرنِّ
 إِنِّي أُكِلفُـكِ ي وِتكنيَس جديُدَتيف هو َدموات؛ َهاَأل ةُقاَمو إِيف ُهَدَهفَحياء، اَألكَما  مواِتاَأل
نا وأَ عِكا َمَن؛ أَِكَعذي َمالَّ نِي َمَسنن ال َتِك، لَِكدرَتوقُ ِكواجٌِب َيتخطَّى عقلَب، هذا الواجِبِ
ـ من ؛ نِكتى ِمد أَوم قَالَيِلغاَيِة  جِـَزْنأُلَّ ما كُ نَّإِ ولَالقَ ُهمكُند ُيَحة؛ ال أَدَرة والقُوَّالقُ  مَِدَع

ـ أَكونَ أََنا َمن َيقـوم بِ ي كَِل جاهلةًطفلةً  رُتد اخَتقَا، لَشيئً ونوقّعَتال َتشخص  كفاءة لّ كُ
 ؛شاريعَمالْ

َتفقـدي  ة؛ ال يَّشـرِ لَبشاٍف للسم ي َبي ِهِتي الَِّلساِئي َرعلنِأَي َوِمقدَّي، َتِماْسا، بِذًإِفَاذَهبِي 
ُتواجِـُه  ما نَدِع إِبقَي ثابِتةًي، بِكي سََّم، َتّياُرالتَّ ِكعارُضُي  -رآلَخ قٍتن َوِم –ما نَدِع َعزميَتِك

ّني ي أَرِكَّذَ، َتعلى أَن ُتحاربِي َوحَدِك عُدي َبرِّضطَم َت، لَالكفر ضدَّ ِةكَ؛ يف املعَراحملُن طَريقَِك
  ي؛اِئخصَّأم ُه َمن عرُفأََو... . عِكَم
ـ وال َي دُقالّصينقُصهم ي يِتيف َب ذيَنالَّ ِئَكلَيتألَُّم على الدَّوام ِلرؤَيِة أُوي قلبِ ي عملون يف روِح
ـ أَن ُيهم منُحي َيبِأَفعَسى هم ي ألجِللَِّصن ُتأَ ِكسألُيد تواريخ الفصح؛ أَوِحَتِل هم فكـرَ  وارغيِّ

ن هم ِمُعمَنكان َيذي هم الََّيتوبون وَيعرفون خطأَ، عيوَنهم وسدُّي القُوِحُر ُحفَتيما نَدِع حتَّى
  يقة؛احلِق رؤيِة
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، وُيبِقيهم َمفصوِلني َعن الَْحـقّ  يهم،ذي ِفالَّحتَّى هذا الرُّوُح، روُح الكربياء هم جِلي َأللَِّص
ـ بِ": ولن القَِم مكَّنَتأَِلكي هم ي ألجِللِّهم؛ َصِدْشهم إىل ُرعيَدهم وُيغادَرُي ـ بُِّح  يعلُمهم، َس

يف  يَنقّيـدِ م ُمُهبقوَنُي ُهيُنياِطَشَو يُسبِلإِال َيزالُ،  ومن الَيِكلَ "َتالِميِذي؛ اهم حقًّنَّاآلن أَ ميُعاجل
َبعُضـهم   قـولَ ن َيهم أَمكـنُ ُي يَفكَفَإلميان؛ زة ِليَّمُمة الْالَمهو الَع بَُّحالْعدمِ ُحبِّهم، َألنَّ 

كََدحُت ِلَحملِ الكَنِيَسِة علـى أَن  د قَ؛ لَيف كافَِّة أَْنحاِء العالَم رُت بِاإلجنيلِشَّد َبلقَ": ِلَبعض
ي هي، ِللَ، إِبُّالرَّأَعدَُّه يل ذي الَّ الفَضيلَة اُجهو َتما َيجُب أَن أَنَتِظَر  لُّاآلن كَُو كونَ واحَدةًَت

  هم؟واجبُِيقصِّرونَ بِ بالذَّات ومَبينما ُهم ِلغاَيِة الَي ..."ُمنذُ اَألَزل 
م ُهالَّذين ي َوبِ ونَقَتدَي ذيَنالَّ ولَئَكأُ نَع يف َحياِتهم؛ ال أَتكلَُّم يوا بِقَتدن َيأَ ِةهَنالكَ لِّلى كَُع
ثل م ِمذين ُهالَّأولئَك  نِن َعِك، لَِهصدِقَوبِسببِ ذبائِحِه ، كانَ مرضيا لَديَناذي يلي الَّهابِ ثلَِم
أَحكاِمي  ناقُضهم ُيلوكَُس م، ألنَّلَّكََتأَوالكََتبة والفّريسيِّني؛ فََعن هؤالء  ذاْوُهيسو وَياين، وِعقَ
أَرغَمـونِي  ي ِتالَّتلك الكأَس  ،كمساِمانِق أَسأَن أَظلَّ أجترََّع ك، بِسببهمّي، لَسة؛ هل َعقدَُّمالْ
  ؟يهالََع
ولَقد توسَّلُت إليكم أَن ُتوحِّـدوا تـواريَخ    ٢٧٣،يكملََع ٢٧٢غٍطَض يَّأَ مارْسم أُّتى اآلن لََح

بِي؛ هذه املرَّة أَيًضـا أَسـألُكم أَن   الفصح لَكّنكُم ال َتسَمعون ِلُروِحي؛ لَقد استغلَّيُتم َصَرب أَ
ُتوحِّدوا تواريَخ الفصح ِلكَي ُيشرَق ُروِحي َعلَيكم بِنِعَمٍة َوأستطيَع أَن أعيَد َبيِتي إىل الَوحدة؛ 
أَلَيوم أُخاطُبكم لَِكنَّكم ال ُتقدِّرون كلماِتي يف َهِذه الرَّساِئل؛ َوعندما ُتقدِّروَنها، َيكونُ قَـد  

لَو أَنَّ واِحًدا فَقط ِمن أُولئَك الَّذيَن َيعَملونَ ِللَوحَدة، لَو أَنَّ واِحًدا فقط ! آه.... فاَت اَألوان 
  ِمنهم ال َيسَتسِلم َألهواِئه، ِلَمخاوِفه، َبل َيَتقّدم ُموحًِّدا َتواريخ الفصح، أََنا، اهللا، سأَرفُعه؛

                                                           
 .بِعقاب ٢٧٢
 .إليهم ُمباَشَرةً املسيح ُهيتوجَّ ٢٧٣
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َوَعناٍد وَمخاوَِف؛ إِخَوةٌ ومـع ذَِلـَك   لَِكن َما أَراه ِمن َبيِت الشَّرقِ لَهو َسورةُ غََضبٍ،  -
أَعداء؛ َيا َبيَت الشَّرقِ، لقَد أَحَسنَت َصنيًعا بُِمحافظِتَك على التَّقليِد كما سلَّمُتُه إِليك َوكَما 
ماَرسْتُه كَنيسِتي اُألولَى؛ َمع ذَِلَك، فَأَنَت ال َتسَمح ِلُروِحي القُـدُّوس أَن ُيَغـذِّيَك ِكفاَيـةً    

 ٢٧٤إِنََّك ُتضايُق ِثمارَي األولَى.... َوِلَخالصِ الَّذيَن ُهم بِحاجٍة ماسٍَّة إِىل اخلالص  ِلَخالِصَك
طارًِدا إِيَّاُهم وكذلك ُروح نعَمِتي القُدُّوس الَّذي قاَدهم ِلَيِسريوا يف طَرِيِقـه؛ َوال   ي،ِلُسُرَو

  ....كََهنة َزمانِي  تزالُ أنَت َتطُرُدهم ِمن َمقاِدسي كَما طََردنِي أنا أَيًضا رؤساُء
ـ لَ قـولُ ذا أَ؛ ِلنُّفوس َيزداُد كُلَّ َيومالهالك وُمَشتَّت ي يِعِطقَغُضوِن ذلَك يف  وا، عـالَ م، َتكُ

 إِنْ فََتحـُتم ي نعُم َبيِتي بِهباِت روِحي؛ َسإِطَمحوا إىل مواهبِ روِحي وال َتتركوا َبيِتي َخراًبا
 نّ اجلسـدَ ي، أَور روِحالل ُنن ِخ، ِمَتكْدَرد أَقَلَ، ربيت الَغا َب، َينَتوأَ .... لبكمقَ باَب
 كمـا جمَعلِّ كي َيَصفة؛ َدواِح ٍةئَرِل بِكاِم ُريي غَِدَسَج نَّة، وأَيَّرُِّحبِ َستنفََّيِل يِهَتإىل رئَ حتاُجَي

  ٢٧٥!أوَّالً َملَّتأَن أَأَ يَّلَم َعكَ ْنِكي، لَحيُِموحي الُْر مًعا
وَيرفُضها وإِبليُس ُيريُد أَن ُيدمَِّر ما قَد أَسَّسُت، ُيريُد أن ُيدمَِّر ما أََنا،  أَلعالَُم ُيخاِلُف َوصاياَي
كَنِيَسِتي؛ إنَّه ُيلِقي ِفيها الَبلَبلَةَ، َوالفَوَضى، وَجَسدي قَـد مزَّقَـُه   : الَْحَملُ، قَد َتركُت لَكم

بِيِعيَّة الَّذي َينكُرنِي يف ِسرِّ القُرباِن الُْمقَدَّس؛ َوقَطََّعُه ُروُح التَّمرُّد، َوَسكَنه ُروُح العقالنيَّة َوالطَّ
ِمن َبنيِ هؤالء، قَليلونَ َيهتمُّونَ بِِمصاِلحي، َوكَثريونَ من بينهم َيدوسونَ َشريَعِتي وكأنَّهـا  

  ....ُهناك ُروٌح ِعدائيٌّ َيحوُم فَوَق كَنيسِتي، لَِكن لَيَس ِلَوقٍت طَويلٍ َبعد ! لَيَست ِمن اهللا
ذا أَتوسَّلُ إِليَك، يا َبيَت الَغرب، أَن تَتقدََّم بُِسرَعٍة وَتكشَف القناَع عنِ الشِّـرِّير بَِتوحيـِد   ِل

  َتوارِيخ الفصح كَما يف الكَنِيَسِة اُألوىل؛

                                                           
 ."احلياة احلقيقية يف اهللا"بِواِسطة " اديثًملهتدون َحأَ ٢٧٤
 .اينس الثَّولُا ُبوحنَّالبابا ُيَو َتعين َيسوع" حنن"لـ فا!" نتألّم أوَّالًكَم َعلَينا أَن "ه فَهِمُت يف الَوقِت َنفِْس ٢٧٥
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كلُّ َمن ُيريُد أَن ُيصبَح عظيًما َبينكم َعلَيه أَن يكونَ خادَمكم، َوكلُّ َمن ُيريُد أَن يكونَ أَوَّالً 
م َعلَيه أَن يكونَ َعبًدا ِللَجِميع؛ فَكَنيسِتي اُألولَى كانْت كَولٍَد، َبريئةً، وَمِليئةً بِالُْحـبِّ  َبينك

لَم أَُعْد َولًدا وأَستطيُع اآلن : "ألنَّها كاَنت َمحمولةً بني ذراَعي ُروِحي القُدُّوس؛ ثُّم َسِمْعُت
ناقِ ُروِحي القُدُّوس وَعوََّدْت خطواِتها على َومنذئٍذ أَبعَدهتا خطواهتا َعن ِع" أَن أَسَري بِذاِتي؛

  ....السَّريِ يف طَريِقها اخلاّص 
ِلذا ُعْد .... َيا َمديَنةَ َوَعروَس ُروِحي القُدُّوس، لقَد غاَدَرَك َعبُريَك ! َيا ثَمرِتي! فََيا طفلَ أَبِي

ثلَّـثُ القداَسـِة ُمرشـَدَك    إِلَيَّ كَطفلٍ فََتكونَ نعمِتي َعلَيَك وَيكون ُروِحـي القُـدُّوس املُ  
  وِمصباَحَك؛

ولكنَّ األطفالَ .... من أَجلِ ذلك أَحتاُج إىل فقرٍ بالرُّوحِ َشديٍد وإِىل فَيضٍ ِمن السَّخاء، آه 
  فُقراُء بِالرُّوحِ وكذلَك أَسِخياُء بِفَضلِ احلكَمِة الَِّتي َتحيا ِفيهم َوالَِّتي هي كذلَك َدليلُهم؛

  

  ١٩٩٧يسان، نِ ٤
  

َوكوُنهم ُمنـَتِفِخَني  .... لَيوَم كَِثريونَ ِمن خاصَِّتي َيرفَعونَ يف َبيِتي بالذَّات َسيفَهم ضدِّي أَ
، "إِلًَهـا "وَيدَّعون بأَنَّهم أَعظَُم بِكثريٍ ِمن كلِّ ما َيدُعوُه الَبَشُر " آهلة؛ حنن: "بِالكربياِء َيقولون

رجِة أنَّهم ُيَنصبُّون أَنفَسهم يف َمقِدِسي َوَيدَّعونَ بأنَّهم وأَعظَُم بِكثريٍ ِمن كُلِّ َما هو ُمكرٌَّم، ِلد
.... اُهللا؛ كُلُّ كَِلمٍة قد تلفَّظُت بِها يرفُضها هؤالء، لَِكنَّ الّناَر اهلاِئلَة جاهَزة اآلن ِلتلتـهَمهم  

  َيدَّعون بأَّنُهم أَدَركوا سرِّي أَنا؛
ريَحَمه؛ إنَّه ُيصلِّي َبدالً َعـن اإلنسـاِن ِلُيجـدَِّده،    ِلُيذكَِّر اإلنسانَ بِواجِبِه ِل ٢٧٦ُهناك َوِسيطٌ

وُيجنَِّبه اهلاوَِية؛ كلُّ هذا أَصنُعُه مراًرا وتكراًرا ألجلِ اِإلنسان، ُمنقذًا َنفَسه ِمَن النِّرياِن األَبِديَِّة 
  ....وَتاركًا ُنوَر احلياة ُيشرُِق َعلَيه 

                                                           
 .سُدالقُ وحِالرُّ نَِع ُمكلََّتَي كانَ سوَعَي نَّأَ قُدعَتأَ ٢٧٦
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ذين َيرفعوَننِي يوميا، َيتـآمرونَ يف الظَّـالمِ لإلطاحـِة    إلخفِاء ُمخطَّطاهتم، هؤالِء النَّاس، الَّ
بِكرِسي بطرس وإِسكات ناِئب كَنيسِتي الرَّسوِلي َوكُلِّ الَّذين كَشفُت لَهـم ُمخطَّطَـاهتم   

َمن َيستطيُع أَن َيرانا؟ َمن َيسَتطيُع : "وفضحُت كفَرهم؛ َيتآَمرونَ يف الظَّالم إلسكاِتي، قاِئلني
لَِكن املتواضعونَ َيبتهجون عنَدما َيسَمعون َوَيعرفون َصوِتي؛ واَألشدُّ فقًرا " علَينا؟أَن َيتعرََّف 

  َيَتهلَّلون يف َحضَرِتي؛
الَِّتي ُيقدِّموَنها ِلي أَضَحْت سخرَيةً اآلن؛ ِلماذا، لَقَد أَصَبحوا َموضوَع خـزي   ٢٧٧أَلذباِئُح -

نَ يف إِسكاِت َصوِتي؛ َسُيحاوِلونَ أَن يفرضوا أمًرا يف َبالِطي؛ هؤالء املخرِّبونَ يف َبيِتي ُيفَكِّرو
 اعالًي وٌعرفَُم ٢٧٨َعليكم َجِميِعكم، ويديُنوا أَعمالَ احلكَمِة الرَّاِئَعة، بِما أَنَّ َعملَ احلكمِة َهذا
ـ أَصَبَح  ٢٧٩كَراَيٍة َنيِّرٍة وَيفضُح َجوَرهم، َوقد أَصَبَح َهدفَهم اَألوَّل؛ أَمجلُ ُتراٍث لديَّ  ٍةأَامركَ

  .... هاقَيِشَع خونَُت
  

  إِلَهي، إِلَهي،
  اآلن حانَ َوقُت الَعَمل،

  ألنَّ الشَّريعة قَد انُتهكَت َوالشَّرُّ
  يتَّسع نفوذُه يف َبيِتَك؛
  أَرى أنَّ رجاَسةَ اخلرابِ
  َتنَتِشُر، َتماًما كأَْنهارٍ

  َتغمُر أَحواَضها،
  كَذَِلك َيغمروُننا؛

  فيا أهللا الثَّالوث
  احتنا،َوضامُن ر

                                                           
 .اآلن يَنِدُم اهللا َعنِ اجلاِحَيَتكلَّ ٢٧٧
 .سائلَ احلياِة احلقيقيَِّة يف اهللاَيقصُد َيسوُع َر ٢٧٨
 .هع َنفِسكلَُّم َمَتأنَّه َيكََو سوُعدا َينا، َبُه ٢٧٩



٢٠٠ 
  

  !هلمَّ ِلنجَدتنا
  

َسأَُتمُِّم َوعِدي وِضيقُكُم َوشقاؤكُم َسَينتهيان؛ ِلذا قوِلي ألبناِئي وبناِتي إِنَّ َصوِتي َسـريُعُد  
قريًبا ِمن َعلُ َوأَساساُت اجلبال َسَتتزعزُع؛ أَآلن هؤالء التُّجَّاُر داِخلَ كَنِيَسِتي ُيضيِّقونَ علـى  

طُرس َوكُلُّ مهِّهم أَن َيروه ُمطاًحا بِه؛ إِنَّهم ُيشبِهونَ أََسـًدا ُمتلَهِّفًـا   َمْن أَقَمُته على كُرِسي ُب
  ِللتَّمزِيق إِرًبا إِرًبا، كأََسٍد فَِتيٍّ رابضٍ يف َعرينِه؛

  

  ١٩٩٨ شباط،  ٢٥
  

 ذيَنالَّ أَمَّا أُولئَك ؛ال َنفَع لَها اًرَوُص نتُجه ُينَِّكى، لََرا، َيم شيئًفَهال َي هنَِّك، لََيسَمع ُمالعالَ وَملَيأَ
بدونَ قَريبَني من قَلبِي والَّذيَن َيمسكونَ َمفاتيَح َملكويت، فحتَّى ُهم لَم َيفهموا؛ مع ذَِلـك،  َي

إنَُّهم َيتوقونَ بِحميٍَّة أَن ُيقَدِّموا ِلي ِعباداٍت، َوشكراًنا، ُمعاِمِلني أَجساَدهم بِقساوة، ُمضاهني 
ِعطًرا، وَعبًريا  ٢٨١لِكن ِعندما َتبعثُ َنفَحِتي اإللَهيَّةَُو ٢٨٠كليلِ املَجد،أولئَك الَّذين كلَّلُتهم بإِ

طَّيًبا َعلَيكم، ِلتجدَِّدكم، أََجل، ِعنَدما َينزلُ ُروِحي القُدُّوُس ِمن أَعلَى السَّـماوات ِلُيهِـَب   
ِحـي القُـدُّوس؛   اَألرَض كما بِقُبلٍة عماديَّة، فإِنَّهم َيبذلونَ قُصاَرى ُجهدهم ِإلطفاِء نار ُرو

أَلَيوم، ِعنَدما َيكونُ َصوِتي َمسموًعا، ُيرعُبهم فوَق املعقولِ َوفوًرا َيعملونَ كلَّ ما بِوسـعهم  
  ِليكبُتوه؛

أََنا، الصَّانُِع عجائَب ال ُتقدَّر، صرُت على َوشِك أن أَفَتَح السَّماواِت وأَن أعـرِّفَكم ِسـرَّ   
ذي هَو الَوعُد املكتوُب يف الكُُتب، والَِّذي كانَ جيُب أَن إِفاَضة ُروِحي القُدُّوس، الَّ: َمقصِدي

َيعَملَ يف َخِليقِتي كَما لَم َيسبِق لَه يف التَّاريخ، راِفًعا إِيَّاهم بِشتَّى الطُرقِ حنو السَّماء، ُمقَرًِّبـا  
لَّ اَألشياِء وُيقـرُِّر  كُلَّ َما َعلى األرضِ أَكثَر ما ُيمِكن ِمن السَّماء؛ َيا فاسوال، أَنا َمن َيقوُد كُ

بِإِرادِتي الذَّاتيَّة، لَم أَخلَّ قَطُّ بَِوعٍد، َبل َمعروٌف بِأَنِّي أُحطَِّم كلَّ حاجزِ انِقسام؛ ِلهذا السََّبب 

                                                           
 .ألقدِّيسون ٢٨٠
 .ألرُّوُح القُُدس ٢٨١



٢٠١ 
  

َعلَيكم أَن َتَضعوا آمالَكم ِفّي، ألنِّي، كََما قُلت، على َوشِك أَن أُفجَِّر، بِقُدرِة ونِعمِة ُروِحَي 
  اجَِز انِقسامكم وأَن أُوحَِّدكم، إكراًما ِلي، يف َجَسٍد واِحد؛القُّدوس، َحو

  

  ١٩٩٨يسان، نِ ٢٤
 

  ٢٨٢!ينِسـرَُّتعرَّضِت لَها ُتي ِتالَّ ةَدَّالشِّ نَّفاسوال، إِ
  

  .َوأََنا، األمس، َيومِ ِعيِد القدِّيس جاورجيوس، كُنُت أََتوسَّلُ إليه ِلَيَتشفََّع بِي ويطُرد خصومي
 

كنُت قـد   ذيالَّ إكليل األمانة خسريَنَت ماقتِكَحِمن َجرَّاِء  ِكُعَدملاذا أَ ٢٨٣!ال آه، ال ال ال
 ُهُتَرظَْهذي أّب الَُّحالْ وُعهذا هو َن! ماءيف السَّ لِك قَد ادَّخرُته الباقي الذي لَّ، وكُِكلَ أعّددته

  ....لَها؟  ساسي ال أَِتالَّ ِكفكاَرأَ فِتوقَالّ أََهفَّي؛ ختارُِم لِّكُِل
وَسَتحصِلني على القُـّوِة   ٢٨٤أَنا الّرأسّي بِ ةًَدِحتَّي ُمبقَ، أَيَُّتها الُبَنيَّةُ الصَّغَريةُ الَْحمقاء، وِايعالََت

الِتي ِتحتاجينِها ِلَحملِ كلّ َشيء بِفَرح؛ لَن أَمهلَِك أَبًدا؛ إِِمحِلي صلباَنِك بُِحـّب، خاصَّـةً   
واألكثَر هوالً إلبليس، أَي َصِليَب الَوحَدة؛ وال َتخَشي ِمن  الصَّليَب األنَبلَ الَّذي سلّمته إليِك

  !...حتَمُّل الشّدة؛ فَهذا يف نِهايِة املطاِف ِلَمجدي
  

 ١٩٩٨يران، حَز ٢١
 

أََنا الينبوُع الداخلي للَوحَدة املسيِحيَّة، ويفَّ أََنا َيجُب أَن َتَضعوا آمالَكم َوَوحـَدَتكم؛ فأََنـا   
  اإلميان واحملّبة؛َينُبوُع الرجاِء، َو

  ١٩٩٨يران، حَز ٢٢
  

                                                           
 .بِطَريقٍَة َما فاَجأنِيعالً مليئًا بِالفَرح؛ َوِف يف غاَيِة اِإلبِتهاج؛ كانَ كانَ يسوُع ٢٨٢
 .واِحدة لَْت ِلي بُِسرعٍة كأنَّها كِلَمةٌيِق!" الالالالال"هذه  ٢٨٣
  .الكَنِيَسة رأُس ٢٨٤



٢٠٢ 
  

أُولئك الذين يدافعون بأمانٍة ويشهدون هلا هم، لَنا، كمصابِيَح حّيٍة ألنَّ كِلماِتهم َتَتوهَُّج يف 
ظَالمِ العالَم؛ فأنا أعطيِهم قَلَب ُمحارِب، ِلُيجاهدوا اجلهاد احلسن يف سبيل اإلمياِن والعدالـة  

كم الرُّوِحيَّة هذه إىل رِئيَسي َمالِئكََتي ِميخائيلَ وَرفائيلَ، املتفـوِّقني  َوينَضمُّوا يف َمعركِة َزَمان
بِالقُوَِّة َوالُْمحارَِبني الَباِسلني عن العدالة، ُمراقَبنيِ من خاللِ ُنوري كلَّ مظهرٍ ِمـَن مظـاِهر   

اِك يف ِحَمـى  لقد َسَعيِت إلرضائنا، بَِحناٍن ُمخلص وبنزاهة، لذلَك َنحن َسَتْرن.... الَبَشرِي 
  َيِدنا، ُمعتنني بِك بَِنفسنا؛

َوِسيطُ الكل، أََنا هو؛ َضاِمُن راحتِك، أََنا هو؛ ُينبوُع َوحدة املسيحّيني الفائُق، أََنا هو؛ َوحدةُ 
اآلب واإلبن السَّاِمَيةُ، أََنا هو؛ َمْسحةٌ للفُقراء بِالرُّوح، أََنا هو؛ صالةٌ ال َتنقَِطع يف داخِلكم، 

  ...؛ َعريٌس ِلجميعكم وَرِفيقُكم الدَّاِئُم، أََنا هو؛أََنا هو
  

  ١٩٩٨آب،  ٢٩
  

أَشاء، لَقَد َوهبُتِك هبةً فريَدةً، هـي   اَنأَِخالفًا آلَخرين َيتلقَّونَ كَِلَمِتي كهَِبٍة وأَزوُرهم عنَدما 
  أَن تدعينِي عندما َتشائني؛

ر املهّمِة الَِّتي كلَّفُتِك بِهـا، وبِالنِّسـَبِة إىل   أََترين؟ لَقَد َوهبُتِك هذا اإلمتياَز اخلاصَّ على قَْد
  ِحملي َعليِك؛

أََترين، كَيَف قدَّرُت كلَّ َشيٍء ِعنَدما َوضعُت ُخططي؟ لَيس ألنَِّك كنِت ُمؤهَّلَةً بِذاتِك ِلهذه 
ِتي ِمن صـالِحي،  املهمَّة األكثَر ُنبالً الَّيت هي إعادةُ إِحياِء وَتوِحيُد َبيِتي؛ فَكلُّ ُمؤهِّالِتِك َتأ

َتأِتي ِمنِّي؛ لَقَد َجَعلُت ِمنِك السَِّفيَنةَ الَِّتي َتحملُ َهذا الكنز الضَِّخم، السَّريُع التَّلَِف، وِمـَن  
الواِضحِ أَنَّ قدَرةً هائلةً كَهِذه ال َتأِتي ِمنِك َبل ِمنِّي أََنا، إِلَهِك؛ أََنا ساِكن ِفيِك، ِلذلَك لَيَس 

  ِمن ِقبلِك؛ُهناَك أَيُّ ضعٍف 
  ِمنكم؟  أَلَيس ِلَي احلقُّ بِاسِتعماِلِك، ُمسَتخِدًما إِيَّاِك كََتذِكريٍ بِرمحِتي ِللبِقيِّة



٢٠٣ 
  

َيا َعمودي، املتحمِّل َصِليَب الَوحَدة، أَِشعِّي نوَر معرفة َمجدي، أَضيئي يف هذه الظُّلمة، ُنوَر 
ِك حتَّى َتَتَمكَّنِي من الـتَّكلُّمِ ألجلـي؛   َسخائي َوال َتخايف؛ لقَد َسكبُت َزيَت َمْسَحٍة يف فَِم

كونِي ُمغّنيِتي، مألى داِئًما باحليويَّة؛ غنِّي ِلهذا اجليل بَِسفرِِك َحول العالَم، ُمتَِّكلَـةً علـى   
  ...نِعمِتي؛

  

  ١٩٩٨ل، األوَّ تشريَن ١
  

  لَقَد نلِْت حظَوةً لَدّي ولَِك َبركاِتي؛
إِنَُّهم  ٢٨٥فجَُّر ِمن َحوِلي، َرغم أَنِّي ال أُعطي أيَّ سببٍ للَعداوة؛آه، يا ُبَنيَِّتي، كلماُت حقٍد تَت

  ؛يِتماَنأَ جواًبا على يبِ رونَهَِّشُي
  

  لَِكن َمن قَاَوَم قدرةَ ذراعَك؟
  

لَم ُيقاوم أَحٌد قدرة ذراعي؛ ألَم أُظهِْر قُدرِتي عنَدما كانَ النَّاُس يتعدُّون َعليَّ؟ أَنا  ...دَحأَ ال
ُنِفَخـت َنـاٌر علـى     ٢٨٦بأَّني أُخزي املتكبِّرين بِسلطانِي املطلق؛ َصلِّي ألجلِ الَّذيَمشهوٌر 
 ...َنفِْسِه

الَِّتي طالَما أَحَببُتها بِاإلسِتقاَمة؛ إِبقِ يف ُحبِّي واحفَِظ َوصاَياي؛ فأََنـا   ٢٨٧فَلَتزدِهْر هِذه اُألمَّة
 ٢٨٨إِنَّ َمن َشتََّتَك َيجمُعَك وسأَصوُنَك يا إِسراِئيلُالطَّريُق، َواحلقُّ َواحلياة؛ إَِمسْع َيا إِسرائيلُ، 

  ؛يينَِع َحدقَِة ثلَِم

                                                           
 .سوَع َعَنى أَنَّ كَلماِتِه ِفيَّ قَد َتخلُق عداوةً جتاَه القلوبِ الُْمتَحجَِّرِةفَهِمُت أَنَّ َي ٢٨٥
" قيقيَّة يف اهللاحلياة احل" إسرائيليا َبعَد قراءته ورثوذكسي أنَّ شاباأُ نٍكاِهعندما َعِلَم نائُب اليونان، بِيف روُدس،  ٢٨٦

، ِلصاِلح طاِلب العماد جاَء يتَوسَّط صديقٍوِل. رثوذكسيَّة، َرفَض أن ُيعمَِّدهبالكنِيسِة اليونانيَِّة األاإللتحاق و طلَب العماد
من يسوُع أَن ُنصلِّي منَّا  َيطلَُبلذلَك ". كلَّفَنِي ذلك هالَك َنفِسيلَو أَرفُض، و: "وقَلُبه ازداَد َتحجًُّراالكاِهنِ أَجاَب 
 .ذا يف اهلالكيف محاقِته يزجُّ َنفَسه هك، هذا النَّائب الَّذيأجلِ 
 .ديدونوهم َع َيعَتِمدوناحلقيقةَ و اإلسرائيليِّني الَّذين يكَتشفون إِسرائيل، إنَّما أَيًضا كُلُّ ٢٨٧



٢٠٤ 
  

يا إسرائيلُ، اإلبُن العزيُز َعلَّي جدا، لَقَد قَبلتنِي فعالً بِقُدرِة ُروِحي القُدُّوس، َعَسى َتزدِهَر يف 
كُلَّ الشُّعوبِ إِلَيَّ ألنَّه يفَّ احلياةُ  َسأَجَتذُب: أُلوهيَِّتي ويف ُحبِّي؛ أَحبَّنِي كَما أُحبَُّك؛ أَقولُ لَك

  ...؛icاألبِديَّةُ َوالَْمجُد؛ كُْن واِحًدا بِاْسِمي َواتَبعنِي يف آثارِ أَقداِمي امللطََّخِة بِدِمي؛ 
  

  ١٩٩٨ل، وَّاَأل تشريَن ١٩
  

ا ورسـوالً  ي منادًينِ، وكوالياقوت ألجلِكبِ وشِاملفُر ريقِيف الطَّ َريي السَِّعغرية، تابِها الصَُّتيَّأَ
 اجلبـالُ فحـر؛  ىل َبإِ حرٍن َبنا ِمملكُتَم متدَّّتى َتَح لٍدَب ي يف كلِّرِبذُ؛ أُُأللوهيَّتنا يف الثَّالوث

 اَءشَياَأل لَكِت جوِدلُوإىل ا دُعوَننا، َسدرِت؛ ويف قُاخلالصينا ربِِّلحتَّى األرض  ينحنَِتَس اللُوالتِّ
   ة؛وَداملوُج شياَءاَأل لَككذََو ٢٨٩لَها ُوجود، يَسي لَِتالَّ

َيا طفلَِتي، إِنَّ احلكَمةَ أَضاَءْت َنفَسِك، كَُشعلٍة َعذَْبة، كاِشفةً لِك بِـال اقطـاع أَسـراَرنا،    
وكذلَك ذَواِتنا، بَِنوعٍ أنَّ ذلك َيستطيُع أن ُيحيَِي هذا اجليل، ُمنِعًشا إّياه ِلَينمـَو يف َبهاِئنـا   

  الفرَدوس؛ وَيصَري َجِديًرا ِلَيدُخلَ
بإِرادِتنا الذَّاتيَّة والُْحّرة، طاَب لَنا، َنحن، يف َمجِدنا الْثَّالوِثي، أَن مننَحِك َصداقَتنا الَْحميمـةَ  

بَِوفرٍة سيوالً من املَالِذ والتَّعزِيات؛ لَقَد كََشفْنا لِك شـيئًا قَـد َنِسـَيْته     وأَن َنسكَب َعليِك
اِهللا اجلّبارِ اإلهليَّة الَِّتي َتجـذُب ربـواٍت ِمـن     ُعذوَبةَ! َنعمهذه الُعذوَبةَ الفاِئَضةَ، : كنيسِتي

املالئكِة حولَ َعرشي، وَعدًدا ال حيصى ِمن النُّفوسِ لعبادِتي ولإلبتـهاجِ بِهـذه الوليَمـة    
  السَّماوِيَّة؛ فَِفي ُعذوبِتنا الَِّتي ال ُتوَصف َنشملُ كلَّ السَّماء؛

َتلبثُ عارَيـةً، َوال ُتبـِدي أَيَّ   .... ل، وأَمهَلَْتنِي، َعروِسي اخلاصَّة لَقَد َنِسَيتنِي كَنِيَسِتي، أََج
كَيَف كان، يا َعروسي، أَن َتِديري ِلي ظَهَرِك ِعنَدما أَفَتُح لِك قَلبِي "اهِتمام ِلُعذوبِتي اإللَهيَّة؛ 

                                                           
 .ديثًا َوصاَر مسيحياالَّذي َتَعمََّد َح ٢٨٨
 .هذا اجلِّيل إِىل ِقياَمٍة ُروحيَّة َحملُ  ٢٨٩



٢٠٥ 
  

َتفَهِمي َما الَّـذي َيجـذُب   َألَتحاَدثَ َمَعِك؟ قَلبِي َمِليٌء بُِعذوَبٍة ال ُتوَصف، آه، لَِكنَِّك لَم  
 ..."َخليقِتي إلَيَّ

  ١٩٩٨ل، وَّاَأل تشريَن ٢٠
 

يف َبيِتي وأَسَّْسُت َعَملي يف كلِّ  ةًشاهَد ِكقَمُتأَلَقَد ي؟ يِتَبِل قوُم بِهاي أَِتالَّ ائعةَالرَّ الَفعاَأل ريَنَتأَ
  َمكاٍن أََردُتُه أَن َيكون؛

: ، أََنا؛ لذلك ارفَعي َصوَتِك يف بيِتي واسأِلي ُرعـاِتي ٌق بِالقدرةنطأََتريَن كم أُِحبُّ َبيِتي؟ ُمتَم
َهل ِمن أََحٍد يرغُب يف العملِ بزخمٍ وُحبٍّ إلعادِة بناء هذا الَبيت املَتَزعَزع؟ َهل ِمن أََحـٍد  "

َحـٌد يف  َهُهنا َيرغُب يف الدِّفاعِ َعن َهذا الَبيت؟ َهل من أََحٍد َيفَهُم اآلن َما أَقولُه؟ َهل من أَ
  ٢٩٠"َبيِت الرَّبِّ ُمستعدٌّ ِلَنشرِ َملكوت اهللا؟

إِن كانَ أَحٌد َيرغب، فإنِّي ِحينئٍذ، سأشرُق َعلَيه بِبهائي، ُملبًسا إِيَّاُه ذاِتي؛ سأُعرِّفُُه بِـذاِتي  
أكونُ قد َوَسريانِي واقفًا أَمامه؛ َسريى األزيلَّ وامللَك اخلالَد، وَسيجذُب كلَّ النَّاسِ إِلَيَّ ألنِّي 

أَغَنيُت َنفَْسه بِأُلوهّيِتي الَّيت ال تتغيَّر، وزيَّنُته بِكلّ زينٍة ُيمكُن تصّوَرها، ويف قامِتـِه امللكيَّـة   
سيشِفي هذا اجليل؛ فالصمُّ سيسمُعون والعميان سُيبِصرونَ َوكُلّهم َمًعـا بَِصـوٍت واحـٍد    

  ؛"بِ، واإلبن والرُّوح القُدساآل: إنََّنا ننَتمي إىل الثَّالوِث األقَدس: "َسيصرخونَ
  

  ١٩٩٨ي، انِالثَّ تشريَن  ٥
 

بِالزَّيِت َمسحُتِك، يا رسولِتي الَْمرَِحة، ِلَتكونِي صدى ُحبِّي، َوَوحدِتي وُمصالََحِتي؛ أَقـولُ  
شـيَد  مراًرا وتكراًرا إِنِّي َجعلُتِك شاهَدةً ِلَشعبِي، أََترين؟ أجلميُع َيَتجمَّعونَ َوَيأتون ِلَيسمعوا َن

  ُحبِّي َوِعنَدما َيسَمعوَنه، َيشعُّون ألنِّي، مثل َشمس، أشعُّ َعلَيُهم َببهاِئي وَمجدي؛

                                                           
 .كانَ َصوُت َيسوَع ُيعطي صًدى كما يف مكاٍن فارغ ٢٩٠
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ُمخلُِّصكُم َسُيقرُِّب انتصاَره؛ لَن َتَتأَخََّر َعودِتي؛ سآِتي بِاخلالصِ إِىل الَّـِذيَن  : أَلَيوَم أقولُ لَِك
  ُيِحبُّوَننِي؛

أَنبأُت سلَفًا باألحداِث اآلتية، لَِكن قَد شاَب َشعُر كـثريٍ مـَن   ُمنذ الَبدِء َتنبَّأُت بِاملسَتقَبلِ و
ال يفهمونَ أقواِلي ولَن َيفهموها أبًدا؛ فَُمنذ اآلن، َسـأَمنُحِك فَهًمـا؛ ذاَت    زالواالنَّاسِ َوما 

يَن َيدَّعونَ الَِّذ ٢٩٢كَبِري، الُعصاةُال ذلَك اجلُحوِد بَِبَسبِ ُهيل، أنَّجِأّيها الْ ،قَد َحذَّرُتَك ٢٩١مرَّة،
أَنَّهم ُعلماُء بِدَرجات، قَد تسلَّلوا ِخلَْسةً إىل َمقِْدِسي ِلَينهبوه َوُيخرِّبوه بِكلِّ ُحريٍَّة بِقَصـِد أَن  

  َيُدوسوا كَوحلِ الشَّوارع، أُلُوِهيَِّتي َوذَبِيحِتي الدَّاِئَمة، ُمَشرِّعَني ِلقوانِني ساِفلة؛
رفوَعةً ِلَتضرَِب َوإِنَّ َعدالِتي َسَتهبُّ َعلَيكم، ُمسبَِّبةً لَكُم ُبثوًرا ال لَقَد قُلُت إِنَّ َيِدي ال َتزال َم

ُتحصى، وحمرقةً جِيلَكُم َوكُلَّ َحيٍّ َحولَه؛ كَِثريونَ ِحيَنِئٍذ َسَيودُّونَ أَن َيَتنفَّسوا غَري أنَّهم لَـن  
  إِيَّاُهم كَمشعلٍ َحيٍّ؛ َيتنشَّقوا ِسوى ريحٍ ُملهِبٍة، َسُتحرِقُهم ِمن الدَّاخلِ جاِعلةً

وًدا ُحُجألَم َتكُن َتعلَْم، أَيُّها اِجليلُ الفاِسد، أَنََّك يف أَيَّامِ الظّلمات َهِذه َحيثُ َتعيُش، َتنشَّقَت 
؟ ُجُحوًدا ُمحرقًا إيَّاَك ِمن الدَّاِخلِ واخلارِج، ُمسبًِّبا ُبثوًرا ال ُتحَصى يف ُعمقِ أَعمـاقِ  ُمحرقًا

فإنَّ غَضب اِهللا يف زمانِكم، : " أَولَم َتقرأوا" ِلماذا فَعلَ اُهللا َهذا بِنا؟"أَلُ الَبعُض، ِكيانَِك؟ َيس
ـ لَ ٢٩٣"ِلَشرِّهم؛ الَّذين ُيبقونَ احلقَّ أَسًرياَسَيعَتِلُن ِمن السَّماِء على كلِّ كفرٍ وظلمٍ ِللنَّاس  ن ِك

  .... يقواِلأَ َمهِفَ وال واحٌد يَسلَ
اٍت َعظيمةً وحقيقيَّة، كي ال َتضطرُّوا أَن ُتعانوا ِمن َنتاِئج هذا اجلُحود، لَطالَما طَلْبُت تكفري

غَري أَنِّي َتلقَّيُت َتكفرياٍت قليلٍة جدا ألنَّ أَقواِلي أُخِضَعت للرَّقابة ِلفقداِن الثِّقَة بِي؛ إنَُّهم لَـم  
  َتحذير هذا الْجِيل؛َيِثقوا يب َولَم ُيؤِمنوا متاًما بِقُدرِتي، على َنشرِ أَقواِلي َو

                                                           
 .١٩٨٨متوز،  ٣يف  ٢٩١
 .البابا ُبولُس السَّاِدسالَّذي تكلََّم َعنه ، "إِبِليس دخانَ"بِكَِلماٍت أُخَرى، الُعصاة ُيَمثِّلون  ٢٩٢
 .١٨: ١. روم ٢٩٣
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إِنَّ مسلكََك اخلاّص، أَيُّها اجليل، وأَعمالَك قَد َجلََبْت َعليَك هذا اجلُُحود، وهو َيطَعُن قلَبَك، 
لَِكن يف الَوقِت َنفِْسِه أيًضا وَبينما أَقولُ لَك هذا، َتغَرورُِق َعيناَي بِدموعٍ ِمن َدم، وُيتابُع قَلبِي 

  ....مجيًعا  َنحيَبه مثلَ نايٍ من أجِلكم
إِلَهي، أََنا قَِلٌق ألجلِ عاِئلَِتي وَألجِلي َشخِصيا؛ فإنِّي أََتالشى ِمَن : "أَلَيوَم َتتضرَُّع، أَيُّها اجليل

لَِكن ِلغايِة الَيوم أَقواِلي ُمَتجاَهلَةٌ وغَُري مـأخوذٍَة َعلـى   " اَأللَمِ ِمن جرَّاء هذه الرِّيح احلارِقة؛
خَتنِقون ُملَتِمسني اهلواَء املُنعَش، َبيَنما َتحَترقون َداِخليا، وَمـع ذلـك،   َمحَمل اِجلّد؛ إَنكم َت

ِعنَدما َينزلُ روُح نعمِتي القُدُّوُس بِقُوٍَّة َعلَيكم ِلُيَحرَِّركم وَيأِتي بَِمجٍد إِلَيكم كي تَتَنشَّـقوا  
وُبكم املُتمرِّدةُ َوالعدَميةُ اإلنصـياعِ  َنفحةَ احلياِة، َنفحةَ اِهللا، الَِّتي هي الرُّوُح القُُدس، تصرُّ قُل

  على َرفضي؛
إِنَّ َعودِتي َوشيكةٌ لَِكنَّكم حتَّى لَم ُتدركوا َمعناها بِالكاِمل؛ وهكذا، يا فاسولِتي، ُحبِّي لَكم 

  مجيًعا يضطرُّنِي أَن أستعجلَ َعوَدِتي؛
َسَتحيا من جديٍد  ٢٩٤؛ فإِكِْليْزياقصريٍألسُّلطَة القديرة، َواحلكَمةُ َواجلوَدةُ َسَتتغلَُّب َبعَد وقٍت 

 يف َمجِدها الثَّالُوِثي؛
  

  ١٩٩٨ي، انِالثَّ شريَنت ١٢
 

أََنا، بِذاِتي، أَتيُت إِىل العالَمِ َألخدَم ال ُألخَدم؛ بِالرَّغمِ ِمن أَنِّي يف صورِة اهللا، قد الَشيُت ذاِتي 
م كُلّكم َهِديَّةً ألجلِ ِفداِئكم بِكاملِ إِرادِتـي  َألتَّخذَ صورة َعبد؛ بِما أَنَّ أَبِي قد قَدَّمنِي لَك

فأََنا، بَِدورِي، يف أَيَّاِمكم، وَألجلِ قَصدي، أَدعو ُمختـارِيَّ َوأَرفُعُهـم ألجـلِ     ٢٩٥أَيًضا،
  َمشروعي اخلالِصي، ُمحوِّالً إِّياُهم إِىل َنسخٍة عنِّي؛

                                                           
 )أملترجم. (إيكْليْزيا َتعنِي الكنِيَسة ٢٩٤
 .إِراَدة اآلب كاَنْت إِرادةُ َيسوع َنفس ٢٩٥



٢٠٨ 
  

أَن أجعلَ منهم صوًرا حقيقيَّةً يل وُمعـاونِني   َوقَد اخَترُتهم ِمن قَبلِ َخلْقهم بَِزمنٍ طَويلٍ بنِيَِّة
ِلمشروع ُحبِّي، أُكَرُِّمهم بَِوْسِمهم بِالِسمات َنفِْسها الَِّتي ُوِسمُت أََنا بِها َألجعلَهم بِكُلِّيَّـِتهم  

ـ ... خاصَِّتي َوُألرَِي العالَم أَنَُّهم حقًّا خاصَِّتي وأَنَّهم َزرِعي  ونَ هكذا ِعنَدما هؤالء َيَتَعرَّض
ِلِإلضطهاد، والُبصاق، وُيَهدَّدون، ِعنَدما ُيساُء فَهُمهم، وُيفَترى علَيهم وُيهاَجـمون، إِعلَموا 

  أنَّهم َيأتونَ ِمنِّي وأَنَّهم َعظٌْم ِمن عظمي، ولَحٌم ِمن لَحِمي؛
َتلَقَّيُتها َألجـلِ ِفـداِئَك،   فَهذه النُّفوُس النَّبِيلَةُ، وقد ُوِسَمْت بِكُلِّ َهِذه الَعالماِت النَّبيلَِة الَِّتي 

بسببَِك، أَيُّها اجليل الكاِفر، ُتداُس أَيًضا، َوُتذَبح َيوميا َوُتقاُد إِىل املُحاكَمِة حتَّى مـن ِقَبـلِ   
ومتاًما كما ُتساُق نِعاٌج إىل املَسلَخِ، هي أَيًضا َيسوقُها باتِّهاماهتم ! أَصحابِ َمقامات كَنيَسِتي

وبِأَيَّـة  ِللَِّذين ُيساِهمونَ يف َهذا الَيوم، بِقتلِ ِقدِّيِسيَّ وأَنبِياِئي يف كُلِّ َزمـان،  الكَّاِذَبة أولئَك 
  !ُيَبرِّروا َعدَم إمياهنم ىحتَّ ٢٩٦َعبقَريَّة َيَتحايلون على كَلماِتي

قـونَ  ال ُيرضينِي ألنَّهم ُيصبِحونَ أَعداَء كُلِّ اِجلنس الَبَشرِي، بِما أَنَّهم ُيعي ٢٩٧إنَّ ُسلوكَهم
ُمختاريَّ َعن النُّطقِ بَِمشيئِتي ِلشعبِي وَعن إعاَدِة بِناء َبيِتي؛ َوهكذا، َيبلغُ هؤالء الطُغاة، طوال 

  الَوقت ذروةَ َجورهم؛
من أَجل َمنفَعِتها اخلاصَّة، : كَما قُلُت، َيا فاسولَِتي، إِنِّي أُقدُِّمِك ِلكلِّ اُألَممِ َهديَّةً ِمنِّي، َوهي

ى ِلكَِلماِتي َوأن َتخدِمي الكَنِيَسة؛ لَقَد أَعَددُتك ُمنذُ اَألَزلِ ِلُتصبِِحي ُصـوَرةً  أَن تكونِي صًد
َحِقيِقيَّةً َعنِّي، ُتشارِِكني يف آالِمي ِلكَي ُتشارِِكي ذات َيومٍ يف َمجِدي؛ فَلَتَتكوَّنِي ِفـي ُنـورِ   

  َتعَملي َألجلِ َرفع َصليبِي؛َصليبِي بَِحسبِ فكرِي؛ بِعمِلِك َألجلِ النُّور هذا َيعنِي أَن 
لَقَد َمَنحُتِك، َيا َمحبوبِتي، ُروَح الُْمثاَبَرِة ِلَتقَتفي أَثَري؛ أَللَّيلُ على وشِك اإلنتهاء َوَسـيطلُع  

بِاتِّحاِدِك َمع َصِليبِي قَد َعِملِت كُـلَّ  .... إذًا َتشجَِّعي، أَيَُّتها اِالبَنة، َتَشجَِّعي  –النَّهاُر قَريًبا 

                                                           
 ".من ِثمارِهم تعرفوَنهم: "َيسوع ونَ كَلماِت َتوِصَيِةبعيشُري هنا إىل أولئَك الَّذين ال َيت َيسوع ٢٩٦
 .١٦-١٥: ٢ تس ١  ٢٩٧
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ه اَألشياء بِاْسِمي، أَي أَنَِّك َشهِْدِت، بِاْسِمي، ِلَرساِئِلي إىل أَقَصى قُدرتِك؛ وهذا كـانَ  َهِذ
أُولَِئَك الَّذيَن ما َسِمعوا بِي قطُّ َوال َرأَونِي َسَيسمعونِي وَسَيرونِي َوأُولَِئَك : "إلمتام هذا النَّّص

  "وِحي القُدُّوس؛الَّذيَن َما فَهِمونِي أَبًدا َسَيفهمونِي بِنعمِة ُر
ِلذا، َتابِِعي ُمعاَنقَةَ َصِليبِي، وانطِلقي أَبَعَد ِمَن البِحارِ َمع َنشيِد ُحبِّـي يف َيـٍد َوَصـِليبِي يف    
اُألخرى؛ كونِي َرسولِتي املألى بِاحليويَّة، َوال َتتركي َصِليبِي أَبًدا؛ داوِِمـي َعلـى النُّطـقِ    

  لَِّتي َسِمعِت وَتَعلَّمِت ِمنِّي َوكونِي فََرِحي َوَسماِئي؛بَِمشيئِتي َوبِكُلِّ َهذه اَألشياء ا
لَقَد قَدَّمُت لَِك أَن َتتقاَسمي َمعي َصليَب َوحَدِتي َوَعليِك أَن َتبقَي ُمطعََّمةً َعلـى  : َتذكَّرِي

ـ  رى عريِسِك اإللَهِي يف حضنِه وعلى َصليبِي؛ فَلُتدرْك عيناِك بَِصليبِي ِتلَك األشياء الَِّتي ال ُت
ولِكن أبديَّةٌ َولَيس ِتلَك الَّيت ُترى وتزولُ َيوًما ما؛ ِلذا انظري ِمن خاللِ َصليبِي َعنِ األشياَء 

  الَِّتي ُيمكُنه أَن ُيقدَِّمها لَِك الحقًا يف السَّماء؛
  

  ١٩٩٨ي، انِالثَّ تشريَن ٢٨
  

  ...)ينِِّم َبَرواقَت ماِءالسَّ َنِم اآلُبإحنَنى  (
  

 –ِكِئي اآلن على َنفسِ القَلبِ الَّذي إِبنِي، َيسوُع املسيح، ُهـو اَألقـَرُب إِلَيـه    َيا ابنِتي، إِتَّ
َسأَرَعى َهذا اجليلَ وَسأَجعلُهم َيفَهمونَ أَنَّ اخللوَد َنجُدُه يف أن نكونَ أَقربـاَء اهللا  : َوَتذَكَّرِي

َوَحمـيمٍ، ُمَؤلًِّهـا إِيَّـاُهم يف     الثَّالوث؛ فَقَصدي أَن أَجذَب كُلَّ َنفْسٍ إىل اتِّحاِد ُحبٍّ إِلَهيٍّ
  ....َجوهرِنا الوِحيد، َويف َمِشيئِتنا الوِحيَدة 

  

  الوث،نا الثَّهِلَِإل آه اجملُد
  رض،ماء واَألالسَّ ِهلَإِ
  هِتدَرقُ ماَمذي أَلَّأَ

  ؛َتخرُّ راِكعةً اخلليقِة لُّكُ
  أَلَْمجُد لَه
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  جيالً بعَد جيلٍ
  يف الكَنيَسة؛

  

  :ناُعميَح ْنعِلُنِل
  ةَدواِح ةٌوديَّعُمَمَو د،اِحَو مانٌْيإِد، َوواِح بٌَّر ناَكُه
  لّ،الكُ وُبهو أَ دواِح ٌهلَإَِو

  لّ؛يف الكَُو لِّالكُبِ
  :قيِقيَح ٌدواِح ناك الهوٌتوُه

  اهللا ُمشاهدةُهو َو
  يالوِثه الثَّجِديف َم

  !هيه اإللَويف سرِّ
  

كُلِّها، أََنا، أَبوك األزِلي، أُباركُِك مانًِحا إِيَّاِك َمسَحة  كونِي ُمباَركةً؛ َعلى َمرأًى ِمَن السَّماِء
  ؛ِكبينَِجُحبِّي اإللَهي َعلى 

  

  ١٩٩٨ي، انِالثَّ تشريَن ٣٠
  

َبيِتي يف َخرابٍ وأََنا، القَِلُق على خالصِ َشعبِي ِمن اخلَراب، أَقَْمُت، بَِصولَجانِي املُلُـوِكي،  
هذا الَبيت الَّذي اشـَتريته بِـَدمي    وَيخدموا َبيِتي طَوًعا َوُيقَوُّوه، أَنبِياَء، ِليتَِّخذوا صورة َعبٍد

  اخلاص؛
لَقَد َدَعوتكم " ماذا َعلَينا أَن َنفَعلَ ِلكي ُتصبَِح َحياُتنا َمقبولةً لََديك؟: "َبعُض ُرعاِتي َسَيسألُون

أََنا إِلَُهكـم؛ فـاتركوا َنَمـطَ    إىل الصَّالِة والتَّوَبِة ِمن َصميمِ قلوبِكم كَيما َتَتصالَحوا َمِعي، 
َحياتكم القدمي واتَبعونِي كَي ُتصبَح َحياُتكم َمقُبولَةً لََدّي َوَهكذا سَتزداُد ِفـيكم َمعـرِفُتكم   
بِقَداَسِتنا الثَّالوثّية؛ وِمن ثَمَّ، إِمسحوا لَنا أَن نقوَدكم إىل التَّأمُّلِ ُمشاهدٍة َزوجيٍَّة يف َحِميِميَّـِة  

 هليَّة؛ِعناِقنا اإل



٢١١ 
  

َهل ُتريدونَ أَن َتدخلوا يف فرحِ أُلوهيَّتنا الثَّالوثيَّة؟ أدعوا إذًا الرُّوَح القُدَس، واِهَب احليـاة،  
مانَِح املواِهب، إِنارةَ قَلبِكم الَّذي ُيمكنه أن َيمَأل كلِّ اَألشياء بدون أَن َتحويه بُِحـدوِدها،  

اِء ِفيكُم أَن َتَتَجدَّد؛ فَبنعمته وُحبِّه الَعطوف، َسُيظهُر ِلينشر قُدرَتُه يف ُروِحكم آِمًرا كلَّ اَألشي
لكُم قدرَتُه اجمليَدة اخلاصَّة َوذَلَك بِالتَّحوُّلِ الَِّذي ُيمكُنه أَن ُينجَزه ِفيكُم، مانًِحا إِيَّاكم القُـوَّةَ  

  والنَّعَمةَ الضروريََّتني، ِلكي ال تتمرَّدوا من بعُد؛
ملاذا َيَتدخَّلُ اُهللا : "ِلسونَ َوراء َمكاِتبِ مقاماتكم، ما زالوا َيسأَلونِمن َبينِكم جا ٢٩٨كَثريونَ

  "فيما كنيَسَتنا قَد اغَتَنْت ُمنذُ سنني كثرية اآلن بالرُّوحِ القُُدسِ وبِالَعديِد الكَبِريِ ِمن ِقدِّيِسينا؟
ُزِلنا اجملَّانِي قد َشفقنا عليكُم؛ َيكونُ جوابِي؛ بَِتنا" َألضَع حدا ِلَتَمرُِّدكم َوِإلْنهاء ُجحوِدكُم،"

  ....فالرَّبيُع َنفُْسُه َسُيعطُِّر َهِذه األرض، ُمطيًِّبا َوُمحيًِيا بَِعبِريِي َهذا اجليلَ اجلاِحد 
َوأَمَّا َألجلِ َتوِحيد َتوارِيخ الفصح، َيا فاسولِتي، فََما زلُت أنتظُر َعلى َبابِهم، كَُمسَتعٍط َينَتظُر 

ُيداوِمونَ َعلى التَّكَلُّمِ َعـن الَوحـَدة   .... لُت أَنَتظُرُهم ِلُيوحُِّدوا َهِذه التَّوارِيخ صدقَةً، َما ز
  َواُألُخوَّة؛ بينما فَقَط َتوبةُ القَلبِ َتقوُدهم بَِتواضعٍ إىل طَريقِ الَوحَدة؛
ِة َوكَيِفيَّةَ َصون َوحـَدة  أَقولُ لَكُم، لَقَد أَعلَمُت َرسوِلي ُبولُس بَِوحيٍ يف قَلبِه، أََهِميَّةَ الَوحَد

الرُّوحِ بِالسَّالمِ الَّذي َيضمُّكم كُلَّكم مًعا؛ وأَعلَمُته أَيًضا َترِتيَب مواهبِي؛ فَأَوَحيُت لَُه أَنِّـي  
َمَنحُت كُلَّ واِحٍد ِمنكُم إِنعاِمي، واِهًبا إِيَّاه بأيَِّة طريقَة كاَنت؛ لَقد عرَّفتُه أَنَّنِي َصـعدُت إىل  

، وأََخذُت أَسرى، َوأَعطَيُت َعطايا ِللَبَشرِيَّة؛ َوِللَبعضِ كاَنت ِهَبِتي أَن َيكونوا ُرُسـالً،  الُعلَى
وِللَبعض أَنبِياء؛ وِللَبعض، ُمَبشِّرِين؛ وِللَبعضِ رعاةً َوُمعلِِّمني، ِلكَي كُلّهم مًعا بِقلبٍ واِحـٍد  

  َوَصوٍت واِحٍد َيبُنونَ َجَسِدي، الكَنِيَسة؛
الهوِتيِّني ُهم أَنبِياِئي، َبل أُولَئـَك الَّـذيَن    مُهَسنفُأَ دعونَذين َيالَّ لَيَسنبِياَء بِكَِلمِتي وأَقَمُت أَ

َرفَعُتهم إِىل قَلبِي، ُمَرسًِّخا إِيَّاُهم َجيًِّدا ِفيِه كَي َيبلغوا أَكَملَ َمعرفٍة ِلَمشيئِتنا اإللَهَية َوَيَتَمكَّنوا 
                                                           

 ".أجلميع"ال يعنِي " كَثريون" ٢٩٨
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ىل َشعبِنا؛ فََشخصيا أَدفُع لَُهم جزيةً بَِتـَدخُّلي املباَشـر، ُألحضِّـَرهم    ِمَن النُّطقِ بَِمِشيئِتنا إِ
  وأَمَنَحهم بِكُلِّيَِّتهم لَكُم َجميًعا، ُألحذَِّركُم؛ فَبكَِلمِتي أُعرِّفهم َمِشيئِتي؛
ةً يف فَِمهم؛ فَيـأتونَ  أَنبِياِئي ُهم الَِّذين بِنعَمٍة َيَتَغذَّونَ ُمباَشَرةً ِمن فَِمي وبَِوضعِ كَِلمِتي ُمباَشَر

  إِلَيكم َجميًعا َوُهم َيقطُرونَ ندى َسماوِيا وَتقَُع كَلماُتهم َعلَيكم كَمطَرٍ ُمنِعش؛
إِنَّ كَِلماِت أَنبِياِئي، الَِّتي َتأِتي بَِتَدخُِّلي املباَشرِ ِهي كالسَّيف، ِلَتقوَد اجلاحـديَن إىل التَّوبـة،   

؛ فَكَِلماُتهم َتشَتعلُ كَِمْشعلٍ يف َعتَمِة َنفِْسـكم؛ َوكـثٌري ِمـن    ُمقَدِّمني ِلي اإلكرام والَْمجد
  ٢٩٩ِعظاِمهم ُتزِهُر دائًما ِمن قَربِهم؛

ال ‘َيقُـولُ َربُّنـا،   : "قُوِلي لَُهم َهـذا " ِلماذا ُيَشدُِّد َربُّنا َعلى َمكاَنِة أَنبِياِئه؟: "إِن َسأَل أََحٌد
َعقالنِيََّتكم؛ أَْعدلوا َعن َخِطيئَِتكم َوكوُنوا ُسـَعداء؛ ِلَتفـَرْح    َتتالَعبوا بِكَِلماِتي ِلكَي ُتَبرِّروا

ال َتضطَهِدوا أَنبِياِئي، ألنَُّهم َمالِئكِتي الَِّتي ُتعـزِّيكم جِمـيَعكم    ٣٠٠نفوُسكم بَِرمحِة َربِّكم؛
  "’بِكَِلمِتي؛ َوظيفَُتها َتحذيُركم وِقياَدُتكم كُلّكم إىل التَّوبة،

  ...التَّوَبة؛ كفُّوا َعن َخِطيئَِتكم فَتجدوا استحساًنا لديَّ؛ إذًا اآلن هو َزَمن
 

  ١٩٩٩ي، انِكانون الثَّ ١
  

                                                           
، ُرِفَع إىل السَّماءأَيًضا أنَّ كونَ النَّبِّي إِيلّيا لَم َيُمْت َبل فَهمُت ؛ أبًدا َعن إِرسالِ اَألنبِياِء إلَينا فَهِمُت أَنَّه لَن ُيكفَّ ٢٩٩

  .أَنّ النُّبوَءةَ لَن َتموَت أَبًداَيرمُز 
 ِةيَسالقدِّ َنوذ ِمأُخنَّ ما َيلي َمإِ .ُهمحَتَر م يدينونَُهة ألنَّيَتِمة ُميئَِطَخ لَهَو ُهَتل اهللا وإِداَنخَُّدَت إِنَّ اضِطهاَد ٣٠٠

 بِّاحلُب قَِّحيف الْ ْتلّها أُجنَزي كُِتلَّا ي،عماِلأَ ُعوَِّرمرار ُياسِتبِ أإلنسانُ": يهالََع ي اآلُبُيمِل. ةيَّيانِكاثرين السِّ
م، ظاِل كلٍَشيها بِلَم َعحكَُيو يبنِا عمالِأَُيفَترى على  خر،الفََو ِداحلَس مَِّسبِئ، َوذا احلكم اخلاِطَهبِ. محةالرََّو
  ي،ذاِت بٍُّحني بِِف، واِقشرارجال أَرِ ،هكذا' بولعلَزَب يلِةِضفَبِ لُعَمل َيُجهذا الرَّ': عدائه يقولونأَ ،يبٍكاِذاألوبِ
وعلى لّي َع ونَعوَِّرُي ِدإىل األَبو ربٍَص فاِدَنبِ رٍفنَحُم rashness، ويف ِدَسسوا يف احلَسَّد أَقَ عٍَشَجَو فخرٍَو غشٍَّو
 …يِمَدَخ
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  أنَت إِلَهي الَوِحيد؛ ماذا أستطيُع أَن أفعلَ ألجِلَك؟
  

كَثٌري ِمن كَهَنِتي أَْتلَفوا كَرِمي وَتبدَّدْت ِخراِفي؛ كثٌري ِمنهم َحوَّلوا َبيِتـي إِىل  : إِمسِعي واكتبِي
َوَيعلَمونَ هذا؛ لَيَس ِمن َسالمٍ َبينهم وَيعلَمون هذا؛ لقد خـاَب أَملـي   .... ر، َوَخراب َدَما

بِخصوِصهم وِلذلك ال ُيريدون أَن َيسمعونِي؛ َهل َتسـَتطيُع ُنـذرُهم أَن ُتخلَِّصـهم ِمـن     
  َخِطيئَِتهم؟

  

  كالَّ، يا َرّب، ال أَظّن ذلك، ألنَّ اخلِطيئَةَ هي اخلَِطيئةُ؛
  

؛ ِحيَنئٍذ، كأريجِ مرٍّ َسيفوُح عطُرهم وُيعطُّر َبيِتـي؛ َوأََنـا،   وبواُتي وَيِقُرطَُيحفظوا ن أَيهم لََع
.... أَعهُد إِليِك بِكََهنِتـي   ٣٠٢َوَسأنتظُر بَِبهَجٍة حصاَدهم اجليِّد؛ ٣٠١ِحيَنها، َسأَحرثُ أَبناِئي

من اآلب الطَّويلِ األناِة أَن َيغِفـَر  فَخاِلقُِك َسَيسمُع َصلواِتِك؛ َتشفَِّعي َألجلهم؛ َصلِّي طاِلبةً 
  ....لَهم؛ ال تتأخَّري 

  

  ١٩٩٩شباط،   ٢
  

كُنُت، يف َعطِفي احلنون َوُحبِّي الفاِئق الَوصف، قَد َوَهبُتِك حكَمةً ِلَتعِليِمِك حتَّى، ِمـن  د قَلَ
  خالِلك، أَُتمَِّم َمقاِصدي يف كنِيسِتي؛
نزلُ إىل ضعِفِك ُألحوِّلَِك وِمن ِخالِلِك آخرين ِلُيصـبِحوا  أُنظُري، َيا حمبوبِتي، بأَيِّ تلهفٍّ أَ

  ...األركانَ املتيَنة ِلكنِيَسِتي؟
  

ال َتَدِعي ِمن ِسالحهم؛  الُعظَماَء ها ِفيِك َسُتجرُِّدضرُمالَِّتي سأُ يِتي َوالنَّاُرَبعلى  زيُدِك غريةًَسأُ"
َعنِ احلِقيقَِة َوَعن  الدِّفاَعَتوقٍ َشديد وبِ شغٍفبِ َعساِك ُتتابِعَنيًدا؛ َبأَ ِفيِك َينضْب هذا الينبوَع

                                                           
 .أَو رعاةً كََهَنةً ٣٠١
الكنِيسِة يأخذُ عن منكَبيه ُه أنَّكعرُت َش..." كَهنِتيأَعهُد إليِك بِ: "ِلي فجأةً اسَتداَر الرّب َنحوي َوعنَدما قَال ٣٠٢

 .)كَِتفيَّها على َضُعيالَِّتي كان َيحملُها َوبِكاملها، 



٢١٤ 
  

ُيوهُن ؛ ال َتَدِعي َسوطَ ُمضطَهِديِك ُيفِقْدِك الشَّجاَعةَ أَو افتَديُتها بَِدِمي اخلاّصكَنِيسِتي الَِّتي 
ِك ِتشـافِ رضّدِك أَقَوى، بِا هةُالُْموجَّقبيَحةُ ل الافعاَأل ذهَهَبل بالعكسِ فَلَتجعلِْك  َعزَمِك أبًدا،
  "؛ِك هاِدئَةً وبَِسالمالَِّتي َتحتاجني ِلَحفِظ َنفِْس ِمن فَِمي النِّعَم

لعصرَك الشَّـديد   ٣٠٣آه، أيُّها اجليل، ما كانَ بِإِمكانَِك أَن تنالَ فائدةً أَعظَم ِمن َهذا الِكتاب
خرى كنيَسـِتي  الُبؤس؛ ما كانَ بإمكاِن كنيَسِتي أن تنالَ هبةً أَعظَم ِلَتجديدها؛ لكن مرَّة أُ

  ....َتخذُلُنِي ألنَّها لَم َتفَهْم َمقاِصِدي 
  

  ١٩٩٩شباط،   ٥
  

ـ َو اجلحود لَم أََرى ن هذاِم عظََمن أَِكلَ ةعديدلَجحوَداِتكم  نَّإِ ،ها اجليليُّأَ! يلجِها الْيُّأَ وم الَي
باتِّباعِ ما ُتمِلـي علـيهم    ستمرَُّية َوَمحيي الرَّنداءاِتإىلِ  صِغين ُيأَ رفُضَي يررِّيل الشِّجِذا الَْه

 نالَ روُقما َيكَ عملَن َنأَ لُفضُِّن": قولونوَييا ابنِتي،  همكتافَأََوُهم يهزُّون  ة؛َرجَِّحهم املَتقلوبِ
ـ الْ املـاءِ  ينبوَعَوبِما أنَّهم َتركوا ...  رِّالشَّعلى  وُيصمِّمون" ... ـ  يَِّح  موتـونَ َي وَفَس
  هم؛ُجحوِدبِ
 قـتِ َوال َنم ِم؟ كَمزَّقةُمةً َوَمسَّقَُم ى األرُضبقََتَس عُدَب قِتن الَوم ِم؛ كَُمهان نِم َركثَي أَبِأَف
َوَيسَخُر ِمنه باستمرار يه لَُف َعدَِّجي ُيبِأَ وَحُر إنَّ ٣٠٤؟يف َتمرُّدةً َوَمسَّقَي ُمبقى كنيسِتَتَس عُدَب

السَّماء؟ أَلَم َتسَمعوا َبعُد ِمن أَعاِلي  الكثُري ِمن ُخدَّاِمي؛ أَلَم َيسمع هذا اجليلُ َبعُد َضجيًجا يف
  السَّماء حنيَب القدِّيِسني؟

َتسَتلذُّ بِرجاسِتها، كَيـف ال ُتطالـُب السَّـماُء     ٣٠٥آه، َيا فاسوال لَدى ُرؤَيِة َهذه النُّفوس
كَنِيسـِتي  بِاإلنِتقام؟ َوأَودُّ أَن أضيَف َوالدُّموُع يف َعيَنّي، أَنَّ كثرييَن ِمن أَصحاب املَنزلة يف 

                                                           
 ".أَحلياة احلقيقيَّة يف اهللا"َيعنِي َيسوُع بِذلَك  ٣٠٣
 .ولَيَست يف َسالم ُمَتصاِلَحٍة غََري: َسِمعُت يف الَوقِت َنفِْسه  ٣٠٤
 .أَجليل الَّذي جَحَد: ألنفوس ٣٠٥



٢١٥ 
  

َيِثقون أكثَر بِما ُيقدُِّره النَّاُس جِهاًرا، ناِسَني مع ذلَك أنَّه بالنِّسَبِة إِلَيَّ َهِذه األموُر ُمقْرِفَـةٌ يف  
  َنظَري؛
  َسأُتابُِع إِظهاَر َنفِْسي فيِك، ُمَزيًِّنا إِيَّاِك بَِوجهِي ألنَّ ذلَك ُيرِضي أَبِي؛(...) 

، َوُبؤِسِك، َوُعيوبِِك َورِيباِتِك الكَثريِة، ثُـمَّ بِلطـٍف   ِكضعِفعلى  ُمسمَّرَتني ِكييَنَعإِحفَِظي 
أَعطينِي دائًما ُحرَِّيةَ أَن أطلَب ِمنِك َوقَتِك َوُموافَقَتِك على َمْسَحَنِة ُمجَتَمِعكم هذا املرتدِّ عن 

  ...مسيحيَّته، ُمَتَشفِّعةً بُِحبٍّ أَيًضا ألجلِ َوحَدة كَنيسِتي؛
  

  ١٩٩٩آذار،  ٣
  

إِْسَمعي، َيا ُمختارِتي، أَعرُف كَم أَنِت ُمجَتهدةٌ ِعندما َيتعلُّق األمُر بَِمصاِلحي وبَِمجِدي؛ ٣٠٦
أَعرُف أَيًضا كَم ِمَن التَّضحياِت تقدِِّمَني من أَجلِ العالَمِ كَي َيهتِدي َوكَم أنـِت ُمخِلصـةٌ   

سَتعِطفًا، ُمَتوسِّالً إىل َبيِتي أَن َيَتوحََّد بِمصـالََحته  َومَتلهِّفَةٌ ِلُتعزِّينِي ِعندَما َتريَننِي أَمدُّ َيِدي ُم
  وُمسالَمِته، َوأَعرُف أَيًضا ما َتشعريَن ِعنَدما َتريَننِي دامًعا بَِسببِ الرَّفض الَّذي أَلقاه؛

َمَألُه بُِنورِنـا  فََتَح أَبِي قَلَبِك بُِمَجرَِّد َنظَرٍة ِمنه، كَشعاعِ ُنورٍ قاطعٍ َيشقُّ، فَتَح قَلَبِك َو(...) 
اإللَهِي املضيء، كاِشفًا ُصوَرتنا فيِك، ُمحوِّالً قَلَبِك إىل َربيع، ُمجدًِّدا إِّيـاِك بِفَـيضٍ ِمـن    
الفَضيلة، ُمَجدًِّدا َمقِدَسنا َوِملكَنا كي َتَتَمكَّنِي أَن َتكونِي املُناِدَي الصَّاِلح الَّذي َيسمُح لَنا أَن 

  نا، ُمغَتنٍ بَِمعرفٍة وفَهمٍ صوِفيَّني ال َمحدوَدين؛ننقَش َعلَيِك َنشيَد ُحبِّ
  

َتعالَي، َسَيتمُّ ُمخطَّطي اإللَهي فيِك بِحناِن ولَيَس بُِحزن؛ َتقبَِّلي َبركاِتي َوال َتخـاِفي؛ لَقَـد   
 َتَعاقَدُت معِك ألجلِ رِسالَِة الَوحَدة َهذه َوبَِتعاقُدي معِك َشرَّفُتِك بأَن أَشَركُتِك يف َصـليبِي 

  !ِلكي َتتَمكَّنِي ِمن اسِتنفاِد كُلِّ َمراحله؛ عانِِقيه بُِحبٍّ وَتذَكَّري انِتصاَره
  ؛icأََنا، َيسوع، القائُم بِقُربِِك، أُبارِكُِك؛ 

                                                           
 .َيسوع تاَبَع ٣٠٦



٢١٦ 
  

  
  
  
 

  ١٩٩٩يران، حَز ٢١
  

فِْسها الَِّتي حاَرَب ُتحارِبَني يف املعركَِة َن ِكنَّأَب، ريةَِغالصَّ ةبَّاحلَا تهيَّأَ، ِكُركِّذَأُ ؛ِكَعا َمَنأَ(...) 
ِفيها كلُّ أَنبِياِئي؛ تستطيُع الَعواصُف أَن َتهبَّ َعلَيِك، وَتسَتطيُع السُّيولُ أَن َترَتفَع ِلتغرِّقَـِك،  

  لَِكْن ال َشيء ِمن َهذه يتغلَُّب َعلَيِك، ألنِّي َمعِك َوأَنِت يف ِعهدِتي ألسنَد ضعفَِك؛
  أََنا أَمامِك؛! َسَتحيا َوضعِ الكنِيَسة؛ فإكِليزياإِتَّكِئي َعلَيَّ؛ َوال َتيأَِسي ِمن 

  

  ١٩٩٩وز،مَُّت ٣٠
  

كلُّ َهِذه الرَّساِئل تأِتي ِمن َعلُ َوأنا قَد أَهلمُتها؛ ُيمكُن اسـِتعمالَها بِفائـدٍة للتَّعِلـيم،    ٣٠٧
ة النَّـاس  وِلَدْحضِ الْضَّالل؛ ُيمكُن استعمالَها ِلَتوجيه الكَنِيَسِة حنو الَوحَدِة َوِلتوجيـه َحيـا  

املعطى  ٣٠٩ِللَوِحي ٣٠٨ولَتعِليمهم أَن يكوُنوا قدِّيِسني؛ لَقد أُعِطَيْت لَِك ِمن أَجل َشرحٍ أَفضلَ
  لَكُم؛ إِنَّها َينبوٌع ال َينضب ِمَن النِّعمِ الُْمدِهَشة لَكُم كُلِّكم ِلَتجديِدكم؛

  

  ٢٠٠٠آذار،  ٨
  

وَتسَتطيُع كَِلَمِتي أَن ُتقيَم  يرورُِسأحصلَ على أَن  طيُعسَتأَ هذا الُبؤس ثلِى يف ِمتَّ؛ َحِكحبُّأُ
ِفيِك ِمن ِخاللِ َتفوُّقي؛ أََنا ال أََتكلَّم فَقَط َألجِلِك َوألجلِ َهذَا الْجِيل، َبل أُسجِّلُ كُلَّ هـذا  

نظُرِي كَيَف أيًضا ألجلِ اجليل القادمِ، حتَّى َتَتَمكَّن السُّاللةُ القاِدَمةُ أن ُتسبَِّحنِي أََنا، إِلََهكم؛ أُ
  ....أَْنَحنِي اآلنَ ِمن أَعاِلي َمقِدِسي 

                                                           
 .يَتكَلَُّم أآلب  ٣٠٧
 ".مْهفَ"َسِمعُت يف الَوقِت َنفْسه  ٣٠٨
 .ألِكتاُب الُْمقدَّس ٣٠٩



٢١٧ 
  

آه، َيا فاسوال، لَم َتنَحنِي السَّماُء أَبًدا بِهذا القُربِ من األرضِ بِقَدرِ ما َتـنحين اآلن؛ ُمنـذُ   
 َبعض الَوقت كانَ ُيمكُنين أَن أَْسمَع ِمن األرضِ َتنهيدةً أو اثنَتني، أمَّا اآلن، فأَكاُد ال أَْسـمعُ 

  أَيَّ َشيء؛ ِلهذا أَشفَقُت َعلَيَك، أَيُّها اجليل؛
أَسَتطيُع أَن أَعيَش يف َصحراِء كَـالَبجع؛  ! أُنظُروا: "َما أَْسَمعه ِمَن الُْجثَِث بِلَهَجة تبجُّجٍ هو

أَسَتطيُع أَن أَعيَش يف خرَبٍة كبوَمٍة صيَّاحٍة؛ أَسَتطيُع أَن أعيَش بِدون اِهللا ألنِّـي أَسـتطيُع أَن   
  ...."عملَ أَفضلَِ مَن اهللا أ

ثُمَّ أديُر عيَنيَّ َنحو الطََّرِف اآلَخر َوأَنظُر إِىل أَهلِ دارِي اخلاّص فأَرى َهيئاٍت ُمَتَعجرِفَةً، وقُلوًبا 
  ....ُمَتَغطرَِسة، وعدَم ثقٍَة، وافِتراء، كارديناالً ضدَّ كاردينال، وأُسقُفًا ضدَّ أُسقُف 

  :ذابالً  َهقَ ِكلَ لْقُي أَعينِن َدِكينه، لَعرِفال َت ا، َشيئًايئًَش لِك ولُقأََسبعَد ُبرهٍة فاسوال، 
  .... نهَعأُخبِرِت و ه لََنيِقدَِّصُتِل نِتا كَُم ِكاِميَّيف أَ ٣١٠إِنِّي على أَحتضَُّر للِقيام بَِشيء

ِلَغريتِك واهِتماِمِك بأَهـلِ  لَقَد قَدَّمِت ِلي َحياَتِك كفَّارةً عن مترُِّد وانِقسامِ كَنِيسِتي؛ فتأثَّرُت 
  :َبيِتي؛ إنِّي َسعيٌد بِأن أَْسَمْعِك َتقوِلني بِالعكسِ

  

غاِدْر هذا الَْمكان، ألنَّ َعيَنيَك أَطهُر من أن َتَريا ما َتراه، َدعُهم وشأَنهم َوال َتمسَّ َشيئًا غَري "
  ...."طاهرٍ من هذه اجلهة 

  

                                                           
 عائلَـةِ  َحجِّ عَتجمُّ َويف أَقلِّ ِمن أسبوَعني، أَثناء ،٢٠٠٠ آذار، ٨ اريخ الَّذي َتلقَّيُت فيه الرِّسالَة،تَّال ذُنُم  ٣١٠

أُوَرَشليم علـى إذن  األرثوذكس يف  يَّة الرومَبطريرِكَحَصلنا من  َسة،دَّيف األرضِ الُْمق "احلياة احلقيقيَّة يف اهللا"
مثَّ جبلِ ، يف كنيسِة القَرب الُْمقدَّس يف كنائس األرثوذكس" األقداس السابق تقديسها"مرََّتني بِقُدَّاس إلحتفالِ با

طاِئفَة مسيحيَّة ُمختلفة، ولَم َيكُـْن   ١٢شخًصا ِمن  ٤٥٠؛ كُّنا ثاُبور، َودعوِة اجلَميع ِلتناولِ القربان املُقدَّس
اإلنِشـقاق   األولَى يف التَّاريخ، َبعـدَ  ملّرةُا، ُربَّما أنَّها أَعَتِقد. َتلَقِّي املناولَة الُْمقَدََّسةعن  أَو َمنعَمنعٍ حتفٍُّظ  أَيُّ

أََجـل، َحقًّـا،   . ودِمه الثَّميَننيح َجسِد الَْمِسي اجلميع إىل تقبُّلِاألرثوذُكس الكنيَسة الروم دعو ِفيها َتالكَبِري، 
  !أَلَْمجد هللا! َيسوع ما كُنُت ُألَصدِّق لَو أُخبِرُت بِهذا قَبل أَن َيحُدث

 



٢١٨ 
  

الدَّهشةُ ِلَشجاعِتِك، لَِكن أَخَرْجُت منِك ناًرا؛ فَفََتحُت فََمِك  لَقَد اسَتولَْت عليَّ بِكُلِّ َبساطٍَة
....  
  

َمحبوبِتي، قُلُت لِك يف املاِضي، إِنَّ كلَّ باِدَرٍة ِمن ِقَبلِ َمخلوقاِتي من أَجـلِ َتـرميم بيِتـي    
ارٍّ َبل أَيًضا كَحارِِسـي  الُْمَتَزعزع، ُتَؤثُِّر يفَّ بُِعمق؛ لَم أَُعيِّْنِك، َيا فاسولِتي، فقط كُمناٍد يل ب

  َعلى َبيِت الَغرب؛
ِعنَدما َتسَمعني كِلَمةً ُمعطاةً لِك من فَِمي، فَأنِت، ُملَزَمةٌ بِنذورِ إِخالِصِك ِلـي، أَن تنقِلـي   
كِلمةَ َتحزيري إِىل أُولَِئَك الَّذين أََنا ُمرسلِك إِلَيهم؛ إِن َرفَضِت أَن َتنقلي إِلـيهم كَلمِتـي،   

  َمسؤولَةً؛فأَعَتُربِك 
غََري أَنَِّك إِذا، َمع ذَِلك، َنقَلِت كَلمِتي إِلَيهم وما َتابوا، فََسَيموتون يف َخطيئِتهم، لَِكن أَنـِت  

  َنفُْسِك لَن تتأَذِّي ولَن ُتعَتربي َمسؤولَةً َوكذلَك لَن َتموِتي؛
أَيًضـا؛ ِعنـَدما    يِت الَغرب،لَم أَُعيِّْنِك فَقَط كَوسيطٍة لدى َبيِت الشَّرقِ َوإِنَّما أيًضا لَدى َب

َتسَمعيننِي أَحَتِدُم غضًبا ِلقساوِتهم الَِّتي تبِقيهِم منفَصِلني َوبالتَّاِلي يف اخلَِطيئَـة، َعلَيـِك أَن   
َتَتشفَِّعي َألجِلهم كَما فََعلِت؛ إنَّ سلطَِتي امللوكيَّةَ َسَتَتعاملُ بِلَطافٍَة َمع أَهلِ َبيِتي؛ أَمَّا بِالنِّسَبِة 

ىل املَُتكَبِّريَن الَّذيَن ال ُيريدون أَن َيتوُبوا، فَسأَستأِصلُهم ِمن ُجذورِهم وَمكـاَنهم َسـأَزَرُع   إ
  ….املتواِضِعني؛ فأَنا َمعروف َحبطِّ املَتكبِّرين؛ أَلكربياُء ليَست من صنِعي َبل من صنعِ إِبليس 

  

  ٢٠٠٠يسان، نِ ٢٤
  

ـ  قولُي، أَنِقرأَُتيا َمن  نَت؛ وأَالَوحَدة سأُحقُِّق كضعِف اللِن ِخِمفاسولَِتي، (..)  بـَق  ، إَِكلَ
!" نعم: "صاِدقًا، ِحيَنئٍذ َسَتعَملُ َمشيئِتي؛ َعلَيَك فَقَط أَن َتقولَو ِةَسدَّقَُمالْ ِةيف احلكَم ُمسَتقيًما

َتمتلئَ بُِمطلقيَّـة  وأَنا أَجيُء بَِك فوًرا إِىل الَوحَدٍة َمع وحدانِيَِّتنا وأَغمُرَك بُِنوري املُتعاِلي كَي 
أُلوهيَِّتنا الثَّالوِثيَّة حتَّى َتفهَم أيًضا أَنَّ ُنبلَ الَوحَدِة َسيكونُ عنَدما أَنت أيًضا َتحنِـي رأَسـَك   

  بالتَّواُضع، والُْحبِّ وامِّحاء الذَّات؛
  
  
  



٢١٩ 
  

  ٢٠٠٠يسان، نِ ٢٨
  

اد على أَهلِ َبيِته؛ فَكثٌري دونَ أَن َتحويِه يف ُحدوُدها هو يف حد كاِئناتالَمن َيحوِي َجميَع "
ِمن رعاِتِه قَد َتَركوا بيَتُه خراًبا؛ ويف مترُِّدهم داُسوا أَحكاَمه وَحوَّلـوا َمراِعَيـه اجمليـَدة إِىل    
رجاَسة؛ وكرَمهم بِكامِله قَد أَتِلَف؛ والقَطيُع إِذ لَم َيجِْد إِالَّ أَراضٍ قاِحلٍَة َوال َشـيء ِفيهـا   

َهِذه اُألموُر َتحُدثُ وال أََحَد ِمن .... وُهم أَيًضا قَد َماتوا َمَعهم  ٣١١وا،َيرعاه، َمحروِمني َماُت
  "َهؤالِء َيبُدو ُمهَتما هلا؛ لَقَد اقَتَحمُتم أَحكاُمهم البشرِيَّةُ فََخذَلوه؛

  

 ٢٠٠٠يران، حَز ٦
 

َويف غَمرِة الفََرحِ، !" اأبَّ: "يصرِخَتِلِعنَدما َحَملَِك ُروِحي  يٍدِدَجبِالكاِد كُنِت قَد ُوِلْدِت ِمن 
 الَوق ماِءالسَّ غماِتطَ َعَم، َجبعَد ذلَك فوًراَو َباركناِك ثالثًا ،ع اآلبَِمي َوِعةً َمويََّسُروِحي، 

  :هملَ
 
ـ ة، لَهاَينا يف النِّلَ كونَُيَس صُرلنَّعف؛ أَالضُّ َنِم بريٍكَ ٍفَرعلى َش حصلَُنَس" ما نـدَ ِع ٣١٢ن،ِك
 َنِم وِعصاباٌت؛ على طفلَِتنا نقضُّون بِشراَسٍةَية، َسيَسالكنِ ذونَؤُي ذيَنالَّلَئَك أُو األخباُربلغُ َتَس
نـا  بَِسـَتبقَى ُمتعلِّقَـة   ها نَّغََري أَ، َسُيظهِرونَ بِوحشيَّة قلوَبها الشِّرِّيَرة لوبِالقُ ساةالقُ اسِالنَّ
 َنِم قٍتيف َو اهنَّأَمن  غمِلى الرََّعها؛ َوَعَم الوثَاهللا الثَّ نَّأَواِضَحةً ةً الَمَعلَهم مجيًعا  كونَُتَسَو
ىل إِ ؤدِّم ُتهم لَِدكاِئَم لَّكُ نَّأَ ونَم خاِسَرةً، فََبعَد قَليلٍ ِمَن الَوقِت َسُيدرِكُهلََسَتبدو  وقاِتاَأل

  يء؛َشأَيِّ 
 لطاٍنُسبِ ُمتتكلََّس، باِمسنا ُملَّكََتَتَسما نَدِعَو جاعِةالشَّة، بِنا اخلالصيَِّتخطَّ ها، ألجلِوَحُر ُدوَِّزُنَس"
  "؛ةكيَّوامللوِصيَّتنا  تبُعَتسها ألنَّ

                                                           
 .روحيا ٣١١
َعِلموا  قَبلَ أَن َيسَمعوا الَباقي، إِذ ،َبدا أَنَّ َجميَع املالِئكِة َوالقدِّيِسَني قَد فَهُِموا حتَّى ،"لَِكْن"َما أَن لُِفظَْت كَلَمةُ  ٣١٢

 .هِيَبةَوَم َتعابُري ُوُجوِههم َجدِّيةً أَصَبَحتالَِّتي لُِفظَْت بَِها أنَّ أَنباًء َحزيَنةً َسَتَتبع؛ َوفَوًرا  ِمَن النَّربِة



٢٢٠ 
  

يف حني ة، كيَّنا امللَيَمراِسَم تجاهلونََيَسونا؛ قواِلن أََعنها َوسُيعرِضون َع دِءون يف الَبفاملَسؤولُ"
بوِالدهتم نفسهم وأَ جديِدَتبيتنا بِ هلُأَ بدأَُيَسما عنَدة؛ َومَّأُ لِّكَُسَتنَتِشُر يف  هاِتواسطَنا بِلطَتُسأنَّ 
 القلوَب عاملُذي ُينا، والَّلى إدانِتَع أُرََّجذي يَتحش، الَّالَو حاكُمس، فَُدالقُ وحِرُّالبِ ديٍدن َجِم
لَِكن يف احلقيقَِة سـَيكونُ  بيل؛ نا النَّوضوَعَمنا َوطفلِت ني، َسُيهاجُِم بِقُّوٍة َهاِئلَةمجرُِمكَ بيلةَالنَّ

نـا  أنَّبِمـا  ، ٣١٣رطَلَخِلهو وأَتباَعه  ُهُضرَِّعّب ُيُحالْ ن، ُمدرِكًا أَنَّ َموضوَعنا َموضوَعَهدفُه حن
ُيرِغمـوهنم  هم نَّأَ مَِماُأل كلِِّل ة، كاشفَنيالكنيَس ضدَّعدَّ بالتَّفصيل هم املُطَخطَُّموم ُههم كشفَُن
ُمضـطرِّينهم أَن َيتبعـوا   ، "نِيَّةقالالَعبِ"التَّايل  وَمَييف الَو "ِةالطبيعيَّبِ" م، يوًماُهُيكبِّلوهنم لُيغذُّوو

  ي؛صوِت معِقَُبغَيةَ ، َشريعتهم
 حـومَ وا لُُشَرفَ‘ ٣١٤:قولُي املقدَّس ُباتالِكفيكون؛ َساملقّدس، هكذا  ُباتالِك قولُيا كَمَو"
الَوحَش ‘ ٣١٥ألنَّ ’!اَشِليم، َوَما ِمن أََحٍد ِلَيحفَر لَُهم قًَربوَرأُ ولَهم َحماَءراقوا ِدوأَ َكئصفياأَ

ـ َع صـرُ هم وينَتحارُبسـيُ ‘، ُمجـدًَّدا  ُباالكت لُوقَي، كما ’الَّذي َيخرُج ِمَن الْهاوَِية يهم لَ
ـ  َني ِميِسِئالرَّ ارعِيف الشَّ ُممدَّدةً همثُثَُجوَسَتبقى  ٣١٦هم؛قتلُوَي ـ ِظالَع ِةاملديَن ـ عُرَمالْ ِةيَم  ِةوفَ
  ٣١٧’بُّهم؛َر ِلَبيها ُصي ِفِت، الَّ"مصَرَو ادوَمَص" ِةيَّمزِالرَّ ماِءْساَألبِ

  

 نفـكُّ ال َت ةُيَّبِداَأل ةُيَنها املِدنَّلى أَةٌ َعوفَعُركان، َمالسُّبِ ةٌظَّكَتوُم يحِِسلَمِل َشهَريةٌ ةٌيَنِدَم ناَكُه"
ـ وِحهم على ُرتاَحهم انِفتاَحانِف ونَُعدََّي ع ذلَك، وَم"صادوم"فض َرنا، كَداءاِتنِ ُضرفَُت  رينا؛ غَ
لى اها َعيَّإِ ريَنمَِّس، ُمالَّيت أُعطي لماِتكَال لَّكُ صلبونََيإنَّهم كس، على الَع كونَُيَس مَراَأل أنَّ

                                                           
لَْمسيح َواهللا اآلب؛ الشَّرِّ الُْمظِلَمِة يف َزَمنِنا الَّذين َيمِلكون العالََم والَّذيَن ُيحارِبونَ أُلوهّيةَ ا هو وأَتباعُه ُهم قُوَّاُت ٣١٣
 .أَيًضا ُيحارِبونَ الصَِّليَبو

 .١٧: ٧ مك ١ ٣١٤
 .قّوات الشّر؛ ٨-٧: ١١ رؤ ٣١٥
أَنَّ َمرَيَم َوَيسوَع  زِيَّة، َوذَلَك بِنكراِن َحقيقِةَيقتلُ النَّاِطقَني الَّذيَن ُيرسلُهم املسيُح َوالَعذراُء َمرَيم، بِطَريقٍة َرم ٣١٦

 .َيَتكلّماِن كََشاِهَدين
 .٩-٧: ١١. رؤ ٣١٧



٢٢١ 
  

ـ ح، واملـذبَ  ماَمأَ موعِالدُّبِ ِةن الكهَنديد ِمالَع قُفَيك، َسِلذَلَدى  ؛ةبَشَخالْ ـ يقولون َوَس م ُه
  :البكاءبِ شهقونََي
ـ  ٣١٨أُولَِئَك يَت حقَدأَد َرقَ؛ لََكيِتلى َبي َعيأِت اخلراَب عَِد، ال َتربُّا َي" ـ أَ ذيَنالَّ ن موا أَقَس
ـ الَباحة ر احلكماء ألجلِ دوَر ابولَعَيذلَك، أن  لََدوَب ِةَسقدَُّمالْ َكنينلّ قواكُ ناِهضواُي ّية، رَِش

ضـدَّ   ةًا سـامَّ ًماسه رشقونََيو، َكِتلوهيَّأُب ونَئهزيسَتفَبناُت آوى احلقيقيُّون قولون؛ كما َي
ُمختـاًرا  ، ةاجمليَد َكِتوَّقُبِبيَننا  لَتزَِنقد حذيرهم، وَت ،نتَكَهكَ لتقويِةَو عبَكَش يِةتقوِِلفَنا؛ مانِْيإِ
ـ َيهم ِلرَتخَتلَقَِد ا؛ جَدَمالْإِليَك وا َيرفعِل ُخّداًما لََك ارِنَُّشَعلِ الَو سلٍُركَ ياَحالرِّ  َكَمحملوا اْس
ُيساعدوا ، وِليعَكِطقَ يعِجِموَت َكَبيِت هلِأَ يِةقوَِتبِ لَكذََو روا لََك اِإلكراَمِلُيوفِّ عرضوُهوس وَيدُّالقُ
يم ِحالـرَّ  َكبُِّح ألجلِ كَرالّش َكلَ ُمقدُِّن الة؛ إِنَّالصَِّل َديوِحال يَتَبال: ىدعُيى ِلخَرةً أُرََّم َكيَتَب
  ؛الُسبات أَنََّك أَوَجدَت طَريقَةً ِلُتنهَِضنا كُلَّنا ِمَن جلَِألَو
ه، تباِعع أََم حُشالَو هادوُسما َييَنَبَو ٣١٩َكدينَتَم جثثُالْ مُألما َتنَد، ِعيَفكَ ْرانظُا اآلن، فَمَّأَ‘"
ـ ُح َمسؤولوَكيها ِف صِدُرُي ٍةرََّم لَّكُ نَبَتهِجوَي يَفكَ ْرنظُهم، أُموِتني بِِلِفحَتجني وُمهِبَتُم ا كًم
قَدََّم ذاَتُه، هللا بِواِسطَِة الرُّوح ي ِذالَّ ،املسيحِ ُمَد عدَب قِتالَو َنِمم كَِلذا  يَك؛ختارِا ضّد ُملبيَس

ـ اهللا الْ عبَدَن ُر َضمائَرنا ِمَن األعمالِ الَْميَتِة كَي َنستطيَع أَنّهطَُيَس وُهو الَزكي، ،األزِلي ّي؟ َح
،  حونَصبُِي لغايِةِل ِةحيَمك الرَّالِتكَم ِمَن الَوقِت َبعُد َيحتاُج َرمسيُّوَك ِلَيفَهموا أنَّه بَِرفضِ َتدخُّ

  ه؟تباِعحش وأَالَو ع حاكمِ َمواِطئنيَت، ُمفواعرِن َيأَ دونَ
ه اهللا؛ ا أنًَّيِعدَّتباهى ُمذي َين الَّنا ِملَّكُلُتحذَِّرنا  يلةًِسَو َتْدَجد َوقَلَمحة، الرَّ يُّلِّالكُّب، رَّأيُّها ال"
ي، ماوِنا السَّلكََمنا َوبَّا َرَيف ؛َكحوَنبَِّسُي ذيَنالَّ فواَهأََيكُمُّوا ِلموَنَك ُيهاجِ يَفكَ ْرنظُفاا اآلن، مَّأَ
  ’ذه؛يم َهِظالَع يقِالضِّ وقاِتيف أَ ٍةوَّقُبِ َكذاِتعن  ْفكُشأ! نادِتساَعُمِل عالََت

                                                           
 .القّواُت الشِّرِّيرة ٣١٨
 .ِمن الرُّؤيا ٣١٩
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َشـكلٍ َمكتـوبٍ يف   لَن َيكونَ عنُه أَيَّةُ كَِلمٍة بِلو ، َورسومٍَمكَوَضُع ُيَس ئٍذيَنِح يٌبِهَر يٌقِض"
بِما أَنَّنا ، ونَحقْسوُي استمرارٍبِ  األقدامِحتَت  ونداُسُيفالقدِّيسونَ َوُنفوسنا املُختارة َسة؛ داَيلبِا
 نذُُم أَن ُنحذَِّرهمدنا َرنا؛ أَعَبَش َرذَِّحُنِل رِّالشَّ اِتوَّقُ الْنَّاِطقَني بِِلسانِنا نكشُف َدسائَس واسطِةبِ
تعزُم على أَن ُتفِسـَد املَواِسـَم   انا، دََّحَتي َتِتهذه الَّ الشرِّ ِتاقّو أَنَّ نم ِحيَمةالرَّءاِتنا دانِ دِءَب

  ؛والشَّريعة
ـ ضـدَّ  ذه َويس َهبِلات إِقوََّبيِتنا ما َيقولوَنه ضدَّ  هلَِأل عوَدن َيلَفيه  قٌتي َوأِتَيس مَّثُ" ّوات قُ

ـ  دَِّض شهورَِمالْ يِفلسَِّل وًداهُشَسُيصبِحونَ  َولَن َيفَهموا أََبًدا، حتَّى ِعنَدماالم، الظَّ يب؛ ِلالصَّ
 عونَتابُِيَس ِهتباِعأَ لِّكَُو حشِالَو َعةً َميَّوَِسة، َوامَّالَع نِماِكاَأل َنه ِمَسُيصاِدُر رِّات الشَّوَّقُ ُمحاِكفَ
 جاهلََت عونَتابُِيَسا َوعمياًن وناَرمسيُّبقى َي، َسُهنا أَيًضاه، َوِتيَّسيِحن َمعبنا َعَشَيردُّوا  أَن همطَطَّخم
ضـدَّ   احلـربَ شـنُّوا  ذين الَّصائريَن، دونَ أَن َيعرفوا ُشركاء ُألولِئَك يمة، ِحنا الرَّالِتدخَُّت

  ك؛ِلفوا ذَعرِن َييب، دون أَِلالصَّ
سـتكونُ الوسـيلَة   يف ما  ِةستمرَُّمهم الْقشاِتناُم نَّوا، وأَأُخطَأَقَد هم نَّأَ ونََسُيدرِكما نَدِع مَّثُ"

ـ يُّأ‘: رفونعَتّو، سَيُدالَع ساعُدت ُتكاَن ِتوكسُّرغاِمهم على النا وإِنبياِئأَُمضاَيقَِة ِل الفُضلَى ا ه
على َمحَملِ هم خذْلَم نأو َكِلُسُرْصغِ إىل م ُن؛ لََكيَمعِلا َتنَّنا ُخألنَّ ثَْمنا،أََخِطئنا و قد، لَّبرَّال

صغِ م ُنلَلكنَّنا ة؛ لَِّصَخُمالْ ةُدالَلَعلََك ا؛ عوب البلدانُش ىل كلِّإِ َكِماْسبِ مونكلََّتكانوا َي؛ الَْجّد
  ع؛سَمَنذا ما َسَه ’....
الضَّـروريَِّة   المـاتِ الَع لَّكُيتَّضُح أنَّها صاِدقَةٌ حاِملَةٌ وُتفَحُص إِبنُتنا م َسهّم كَ، ال َيونرَتأَ"
  يرة؛ رِّهم الشُِّمخطَّطاِت يواصلونَقاحة، َسَورين، بِآِمَتُمالْ نَّإِ، فَفَوقن ية ِماآلِت الربكاِتو
على كلِّ أُمٍَّة َسُيقيمونَ حاِكًما وُيَسرُّونَ بأَفعاِلهم الشِّرِّيَرة؛ لِكْن إىل جانبِها، َسُنقيُم أَمـًريا  " 

شـاِف  ِمن َبالِطنا السَّماوي، أَمًريا ِمن أَعلى مرَتبة ِلَيكونَ حارًسا لَها وُيساعُدها علـى اكتِ 
الكِلمات الكاِذَبة َوالقُلوب الفاِسَدة؛ واَألصِدقاُء، والُعصـاةُ َواخلطـأَةُ َسـوِيَّةً َسـُيدَعون     



٢٢٣ 
  

َوُيكَشفون وَتيَّاُرنا الذَّهبِي َسينتِشُر يف حلقاِتهم؛ َوَنحن، يف َوَسِطهِم، َسُنناِديهم كُلَّ واِحـٍد  
  بِاْسِمه؛

ِلـي كُـلَّ    قُوَّة؛ إذًا، أَلَم َتسَمْع أَنَّ ِذراِعَي ُتخِضـعُ َها ُهو َربَُّك، َعريُسَك احلِقيِقي آٍت بِ‘"
املخلوقَات؟ أَم َيجُِب أَن أَحرُمَك ِمن ُمعاَنقاِتي َنظًرا إىل كم أثَخنَت باِجلراحِ َجسـِدي ؟ أَو  

بِّي فَُح! َيجُِب أَن أَحرَمَك ِمن ُحبِّي الرَِّحيمِ أَم ِمن َصالحي فَال أُهِنُضَك ِمن ُخموِلَك؟ آه كال
ُيلزُمنِي أَن أُخلَِّصِك أَيًضا فلَن أَحرَمَك ِمن ُمعانقاِتي، كما ال أحرمَك ِمن ُعذوَبِتي، ألنِّي إِن 

 ’فََعلُت، َسَتُموت؛
إِنَّ حكَمَتنا األزليَّةَ َواملقَدََّسةَ اَألحلى ِمَن الَعَسلِ َسَتَتحبَُّب إىل قلوبِهم لكي َتسَتطيَع قلوُبهم "

  : احلكَمة وُتعِلن أن َتفيَض بِحالوِة
  ليَس إالَّ إِلٌَه واِحد، وإِميانٌ واِحٌد"

  "!وكَنِيَسةٌ واِحَدة
  

  "َسَيكونُ هذا آلذانِنا كََنِشيٍد َرخيم؛ َسَيكونُ هذا انِتصاَرنا؛
  

  ذاَك هو ما قُلناُه ِعنَدما َجَمعنا البِالطاِت امللَِكيَّة السَّماوية؛
  

  ٢٠٠٠يلول، أَ ٢٨
  

َمن َسأُرِسلُ : "كَمةُ بيًتا، اْشُترى بَدمٍ ثَمنيٍ؛ وفَجأَةً َنَهَض انِتقاُم إِبِليَس ِلُيَدمَِّرهلَقَد َشيََّدِت احل
للقيامِ بِهذا الَعَمل التَّدِمريي؟ إذًا، َسأُرِسلُ الَوحَش وأَتباَعُه ِلَيهدموا َوُيقَسِّموا، ِلُيدنِّسوا َوَيلغو 

 ...."َما هو األقَدُس 
ةُ، أََتيُت ُألجنَد، غَري أَنَُّه، باحلَقيقَِة، ال أَحد ِمن َرْسِميِّي الكَنِيَسة، قد أَصغى ِعنَدما أََتِت الشِّدَّ

  "لَيَس هذا ِسوى َوْحيٍ َخاصٍّ، فَال َتحتاجون أَن ُتعريوه أُذُنكم؛"حقًّا؛ فقالوا 
َتفَحُِّصي َخطيئَةٌ َبغيَضةٌ إنَّ كَْتَم َصوِتي لََخِطيئةٌ ُمِميَتة؛ إِنَّ َوضِعي يف الغربال مراًرا وتكراًرا َو

لَِكن أُنظُر، لَم َنكُْن َنعلَم؛ لَم َنكُْن َنعلَُم أَنَّنا كنَّا : "يف َنظَري؛ فََهل َعَدم إِميانكم َسَيقولُ َيوًما



٢٢٤ 
  

بِالِفعلِ لَقَد أَسأُتم إِىل َرَمحِتي؛ لَيَس فَقَط قَد أَسأُتم إِىل َرمحِتي َبل قَـد  " َنسيء إِىل َرمحِتَك؛
حُتم ِلقوَّاِت الشَّرِّ أَن ُتحرَز َتقدًُّما َوتنهَب الَبيَت الَِّذي اشَتراه ابنِي بَِدِمِه الثَِّمني، بَِسـَببِ  َسَم

  !وبأَيَِّة َعبقَريٍَّة ُتحرِّفوونَ كَلماِتي ِلكَي ُتَبرِّروا َعَدَم إِميانِكم! َعَدمِ إِميانكم؛ َوكَم
ّي؟ أَُتدرِكونَ أَنَّكُم ُتصبِحونَ أَعداَء اجلنسِ الَبَشـرِي  أَال ُتدركونَ أَنَّكم اسَتولَيُتم على كُرس

بِكاِمِله؟ إِذ بِإِعاقِتكُم وبَِتقليِلكم ِقيَمِة كَِلماِتي لَدى أَنبِياِئي َتمنعوهم عن إِعـالِن َمِشـيئِتي   
  ِلَشعبِي َوعن التجمُّعِ مًعا وَتوِحيد َبيِت ابنِي؟

ؤيا، كانَ الشَّعُب ُمطلََق الِعناِن، والَّذي َيحفَظُ الشَّـريعةَ  إذا لَم َتكُْن هناك ر: "واُعسَمم َتولَأَ
  ٣٢٠"طوَبى لَه؛

  

  ...."لَقَد َبلَغُت اليأَس ِمن كُلِّ اجلهوِد الَِّتي َبذلُتها َتحَت الشَّمس : "أَُصلِّي َألجلِ َمن َصرَخ إِلَيَك
  

سام الَّذي هو َخِطيئَة َجِسيَمة، غَري أَنَّ لَم َتتعب سدًى؛ فأَنا ال أَُسرُّ بِهذا اِإلنِق: "وأََنا أَقولُ لَه
؛ َستصدُر كَِلماٌت َعديدةٌ ُمَحرَّفَةٌ ِمن قُلوبٍ َعِديَدة، "الوَّحَدةَ لَيَسْت َبعيَدةً َعن ُمَتناولِ َيدكم

 ....َولَِكن أَما زلُت أَدُعوكم يف هذه اَألثناء؟ إِنْ هَبطَْت َعزميتَك، فالَتِفْت إِلَّي 
ـ هم وِمطابِمن ُخ عرفُهمَتَسد؛ ووداُوي ِلوِحُر قالَ لَقَد ،"يلماِتكَتنَشأوا على ي اِمدَُّخ نَّإِ" ا مَّ
؛ إنَّ َهذا اجليل َينقَرُض، ِلذا أَفَال أََتَدخَّل يف َهكَذا ُجحـود؟ فَـاملخرُِّب َيتلـُف    ههون بِوَّفََتَي

فهابيالِئي َينوحونَ ! فَال أََتَدخَّل؟ أُنظُُرواكُروَمنا، ناهًبا الكُُتَب املقَدََّسةَ َوأَنُتم َتعلَمونَ ذَِلك؛ أَ
يف القَفر؛ َوُسفراُء َسالِمي َيبكونَ بَِمرارٍة على قَساوِة قَلبكم كَما َبكى ابنِي بَِمـراَرٍة َعلـى   

  ....قَساوِة قَلب، أُوَرَشِليم، الَِّتي اضطََهَدْت كُلَّ َنبِيٍّ 
  

 إِىل َمَتى، َيا َرّب؟
  

                                                           
 ....عليمِ النَّبِي دلُّ على َتقَد َت" الشَّريَعة"أَو " صيَّةالَو"دلُّ َعلى املَوِهَبة الَنَبويَّة؛ َوَت" اؤَيُر. "١٨: ٢٩مثال  ٣٢٠



٢٢٥ 
  

  :كَيَف َيصرخون إِىل أَن َيَتَعلَّموا
   ٣٢١!"ُمبارٌك اآلِتي بِاسمِ الرَّّب"
  

ذا َهِلي  َحفَتكي َيي واقرأي أَعماِلي ِلبِهذا اجليل؛ إذَهه ِلعليَمي َتِعتابِن ُتب أَجِا َيذا َمَه( ...) 
ذيَن حيرسونَ أُصُرِخي إِىل الرُّعاِة الَّ ؛ضيلَةالفَ بواَبأََعلَيِه  فتُحي، أَورَِدا، بَِنيما أَكََو ُهلَبقَ اجليلُ

َهل ُهناَك أَِحٌد قَد َتذَوََّق عذوبةَ َرّبنا َوَصالَحه؟ َهل ُهنا أَحٌد يتفوَُّق يف : "الكَنِيَسةَ واسأَِليهم
  "َمعرفِة اهللا؟
على ُسؤاِلي الثَّانِي، إِذًا، ِلمـاذا َتضـطَهِدوَننِي؟    ’ال‘على السُّؤالِ األوَّلِ و ’نعم‘إِن أََجبُتم 

م؛ ُزرُتكم، ُمشعا إِحسانِي َعلَيكم، غَري أَنَّ الَغطرَسة والَعداَوةَ كاَنْت َتقِدمياُتكم توسَّلُت فأََدنُت
ِلي؛ قََرعُت َباَبكم، غَري أَنَّكم لَم َتفَتحوا ِلي وتثبَّتُّم من أَنَّ َنوافذَكم ُمغلقةٌ أيًضا؛ لَم َتفَتحـوا  

َبكم َوفَيَض كَِلماِتكم املُقدََّمةَ ِلي يف َتَجمُّعـاِتي؟  أيَّةَ غُرفة ِلَربِّكم؛ أََيجُِب اآلن أَن أَمَدَح ُخطا
فيما أَنَّ كُلَّ َهِذه الكَِلمات فَارِغَةُ الفَراغ؛ فَأَيَّ هدٍف َتخدمون؟ َتواضعوا قَبلَ أَن َتمرُضوا؛ 

  ....ِلَتكُْن كَِلماِتي ُمَربِّيَتكم، َومرِشدَتكم وَبهجَتكم؛ فََتحيون 

  
  

  ٢٠٠٠ل، األوَّ تشريَن ١٦
  

أَتُّونَ قَلبِي؛ َسأُتابُِع َتعِليَمِك َمعرفَةَ احلكَمِة وأُبارُِك ُخطواِتِك َبيَنمـا َتسـرييَن    ِكلَ كشُفأََس
َمِعي؛ وِفيما َتِسريين يف طَريقِ الَوحَدة، َيا َعروسي، َتَمسَِّكي بِمتاَنٍة بَِعريِسِك وَسأَنَتصـُر يف  

  النِّهاَية؛
َبيِتي، هذا الَبيت الَّذي قَسََّمُه البَشُر بِال َشفَقٍة بَِسَببِ ِقلَّـة   كُلِّلى أََنا كَبُري الكهنِة األعظَُم َع

ُحبِّهم؛ ِلذا، أََيجُِب عليَّ أَ أَظلَّ أنظر إِىل َبيِتي ُمقسًَّما ويف مثلِ هذا التمرُِّد ُدونَ أَن أََتـدخَّل؟  

                                                           
 .٣٩: ٢٣متَّى  ٣٢١



٢٢٦ 
  

ُت َعيينَّ كَي ال أَراُهـم َيرفعـونين يف   ؟ بِاسمِ َمن ُيعِلنونَ إِْيماَنهم؟ لَقَد َخفَْض٣٢٢ماذا ُيعِلُنون
أَيِديهم بِال إِميان، بِال قَداَسة؛ َمع ذَِلك، ُحبا بأَوِفياِئي، أحلُّ بَني أَيِديهم؛ صاَرت إفخارستَيِتي 

  ُتعطى أقلّ فأقلَّ أَمهيَّة؛
طني، أَدُعوكم بِنِعَمٍة أَنا، املِلُك الشَّهُري، اجلاللُ فَوَق كُلِّ اجلالالت، الّسلطانُ فَوَق كُلِّ الَسال

ِلَتأكلوا َهِذه املّرة الَْمنَّ الَْحّي، ُخبَز السَّماء، َتحَت َشكل القُربان؛ َوَهكَـذا أَقـولُ ِلتلـَك    
  :الكَناِئس الَِّتي لَم َتقَبلْ كَهنُتها بِسرِّي

ي؛ ِلَيعلَْم كُـلُّ  ُعودوا إِىل ُرشِدكُم والَتِمسونِي بِحرارة، َسيِطروا أَيًضا على غَيِظكم، ضدَّ أُمِّ"
إِنساٍن أَنَّ َجَسِدي َوَدِمي َيأِتيان ِمن أُّمي؛ أََجل، َجَسدي يأِتي ِمَن الَعذراِء الكاِملَة القَداَسـة،  

  !ِمن َدمٍ طاِهر؛ ِلَيكُنِ اْسُمها ُمباركًا
ة ِصرُت خبـًزا  ِلكي أُخلَِّص كُلّ ُمتواِضعي األرض الَّذين يَتقبَّلوننِي وَألمنَحهم احلياةَ األَبِديَّ"

َألِهَبكم ذاِتي؛ َوبَِهِذه املناولَة أُقَدُِّس كُلَّ الَِّذين َيَتقبَّلوننِي، ُمَؤلًِّها إِيَّاُهم ِلَيِصريوا لَحًمـا ِمـن   
لَحِمي، َوَعظًما ِمن ِعظاِمي؛ وبُِمشاَركتكم يفَّ، أََنا اإللَهي، أَنا وأَنُتم َنِصري َجَسًدا واِحـًدا،  

ا؛ ُنصبُح أَقرِباء، َألنِّي أَسَتِطيُع أَن أَُحوِّلَكم إِىل آِلَهٍة بِالُْمشاَركَة؛ فَبِـأُلوِهيَِّتي  ُمَوحَِّديَن ُروِحي
  "أَُؤلِّه الَبَشر؛
الَّـِذي   ٣٢٤أَآلن َيديَننِي َبَشٌر؛ إِنَّ الثَّـوبَ " ٣٢٣أَنُتم آِلهةٌ، وَبنو الَعِلّي كُلُّكُم؛: "أََولَم َتسَمعوا

، ُمَزيًِّنا إيَّاكم بَِجالل، واِهًبا إِيَّاكم َتَحوُّالً، وُمَؤلًِّها إِيَّاكُم، َترفُضه ِتلَك بِإِمكانِِه أَن َيكُسَوكم
  الكَناِئس الَِّتي ال ُيمِكُنها أَن َتفَهَم ِسرِّي؛

 َيا إِخوِتي، ملاذا ُتقَوِّضونَ أُلوِهيَِّتي؟ إِن كُنـُتم َتـدَّعونَ  : "أَلَيوَم ِمن َجِديٍد أُناِدي ِمَن السَّماء
بِأَنَّكم عاِلمون بِما هو َصواب، ملاذا إذًا َينهُب ُروُحكم كَنِيسِتي؟ أَنا أَدعوكم ِلَتملكوا َمِعي، 

                                                           
 .نَحنوا بَِتواضعٍ َوُحبٍّ ِلَيَتَوحَّدواأُولَئَك الَّذيَن لَم َيفَهموا َبعد أَنَّ َعلَيهم أَن َي ٣٢٢
 .٦: ٨٢مز  ٣٢٣
 .إسٌم َرمزيٌّ ِللَمِسيح ٣٢٤
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أَدعوكم ِلَتحكموا َمِعي، أَدعوكم ِلَتحَتِفلوا بِالقُدَّاسِ اإللَهِي َولِتشارِكوا يف السِّـرِّ اإللَهِـي   
  "بِالطَّريقِة الَِّتي حقًّا أَسَّسُتها؛

  

 م ُيصغوا؟َماذا لَو لَ
  

بِاسِتمرار، إِنَّما ذلَك ألنَّهم ابتعدوا َعن ُنورِي؛ أََنـا حاِضـٌر يف    ونََغطرِساملتمنِّي  سَيسَخُر
ال  ،قُربانِي املُقدَّس، لَِكن َما لَْم َيروا أُلوِهيَِّتي بُِعيوٍن روِحيَّة، سَيبقونَ دائًما كإنساٍن خاِمـلٍ 

  ؛"َهل كلَّمتمونِي؟ إِيه؟م؟ لُتماذا قُ: "وسيسأَل؛ هه لََنقولوَت َيفهم شيئًا أبًدا ِممَّا
َهِذه الكَّناِئس ُملوكيا وجميًدا ُتعِلُننِي، ُتؤكُِّد قُدرِتي، ُمعلنةً قّوِتي اهلاِئلَة، ُمنشَدةً َتسابِيحها ِلي، 

ِعنَدما َيَتطرَّقونَ إِىل  ُمعَترفةً بُِسلطِتي املُطلقة وبِقدراِتي الَعجيَبة، غََري أَنِّي أَِصُري لَُهم َحَجَر َعثرٍة
َتقديرِ َعظََمِة أُلوِهيَِّتي وُحضورِي يف القُربان املُقدَّس؛ أَلَيوم َها هو حَجُر الَعثَرِة الَّذي َرذَلَـُه  

  ؛"َحَجُر الزَّاوَِية"الَبنَّاؤونَ َوُهم ال ُيدركونَ أَنَُّه 
  :وقوِلي ِإلخَوَتِك َوأََخواِتِك َهذه الكَِلماتَوأَنِت، َيا ابَنِتي، َتابِِعي إِعالنِي ُحبَِّك الَوِحيد، 

  ...."أَلرَّبُّ صاِلح، ألنَُّه فقََّهنِي؛ َمعلوٌم َعنه أَنَُّه ُيعلَُّم َويفقِّه املَساكَني والبؤساء "
أُصدُر قريًبا َسأَدُع التنَِّني َيأكلُ ذََنَبه، قَريًبا َس: أَيَُّتها الفَتاةُ احلسَّاَسة، َسأُشارِكُِك يف َشيٍء ما

الَِّتي  ٣٢٥أَواِمَر ِمَن السَّماء؛ أَنوِي أَن أَُرمَِّم َبيِتي؛ َسأُنصُِّب من جديٍد إِفخارسِتيَِّتي يف الُبيوت
ِسياَدِتي، ماِسًحا إِيَّاكم التـنِّني حتَّـى    ٣٢٦ُحرَِمت من ُحُضورِي فَُتصبُِح ُمقَدََّسةً؛ لَقَد ُسِلبُتم

َسُيسكَُب ُروِحي على اَألرضِ َحتَّى ُيَبلِّلَها : ولُ لَكُم َجميًعااألرض، َوَمع ذَِلك، أَقولُ لَكُم، أَق
بَِندى السَّماِء وَيصَري ُعشُب اَألرضِ أَكثََر اخِضراًرا، وُتزهَر األشجاُر وتكونَ أوراقُها مجيلَـةً  

  !َوفرية، إنَتِظري فَتَرين! وِثماُرها َوفريةً، أَجل

                                                           
 .الكَناِئس َيعنِي الرَّبُّ  ٣٢٥
 .َيعنِي الرَّبُّ الكَنيَسة ٣٢٦
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َألبد؟ لَقَد َحلَّقَت ما ِفيِه الِكفاَيةُ ِمثلَ النِّسر، واضًعا ِعشََّك َمن َيقولُ لََك، إِنََّك َسَتبقَى ِل" ٣٢٧
اآلن، َتعالَ َوجابِهنِي يف املعَركَة؛ فلَن َتِقـَف يف َوجـِه هابِيـلَ؛     ٣٢٨ولَْدغَتَك َبني النُّجوم؛

ـ  ى إِشـَباع  َسأُحطُِّم خنجَرَك؛ لَقَد َنهْبَت َبيِتي، َوَسَرقَت أَمثَن ما كانَ فيه؛ لَقد َسَرقَت حتَّ
قَلبَك؛ لَقَد اجَتزَت َبّوابةَ َشعبِي وأَعَميَتهم؛ أمَّا اآلن، فَلَقَِد انَتهى وقُتَك، بالَرغم من أَنََّك ما 
زلَت َتعَتقُد أَنَّه بإمكانَِك أَن ُتوسَِّع َمملكَتَك املُظِلَمةَ ِلُتِضلَّ َشعبِي؛ ال َمزيـد ِمـن ذلـَك؛    

  ...."املاِء َوُروِحي ِمثلَ َسيلٍ ثابٍِت  فالعدالَةُ جاِهَزةٌ ِلَتسيلَ ِمثلَ
تعالَي، َسأَمنُحِك ...." آه، اَألزِمنةُ مؤاِتَيةٌ جدا اآلن : "لَقَد اقَترَب الَوقُت الَّذي َسُيصَرُخ ِفيِه

  ؛ic.... الرَّاَحةَ ِلتكسبِي قُوَّةً جِديَدةً؛ ِعيِشي َرساِئِلي واتَبعي الطَّريَق الَّذي َرَسمُتُه لَِك 
  

  ٢٠٠٠ل، األوَّ كانونَ ٣١
  

بِما أَنَّ َهياِكِلي أَصَبَحِت اآلن جمرَّدة من النِّعمة، فأََنا، بَِرمحِتي الالَُّمتناِهَية، سأُتابُع َسـكَب،  
ُروِحي، على هذا اجليلِ الرَّديء، إلحياِئه؛ حيَنئٍذ هذه القُحولَة َسَتَتهلَّلُ وُتصـبُِح َخصـبةً؛   

  ...سِتقاَمة، وعالَُم املاضي قَد ولَّىحينئٍذ ُيعانُِق الُْحبُّ اإل
على الرَّغمِ ِمن أَنِّي َتوقَّعُت أَنَّ الَعديَد ِمنكُم، وقَد أَسكرُهم احلقُد َسريفضون ُمعجِزاِتـي، يف  

لَِكنَّ املسيَح َسَبق لَه وانَتَصر؛ لَقَد غَلََب : "النِّهايِة َسأَنَتصُر على هذا اجليلِ الشِّرِّير؛ إِن سأَلوِك
فأَجِيبِيهم، " لَم إِذ هو َنفْسه قالَ ذلَك؛ فَكَيَف إِذًا َسَينتصُر أَكثَر؟ فََعن أَيِّ انِتصارٍ َيَتكلَّم؟العا

كَْونِي عاِلًما بِكلِّ َشيٍء قَبلَ َخلِْقكم، َوبأَنَّ َهذا السُّؤال َسَيطَرُحُه كَـِثريون،  : "َيا ابنِتي بِهذا
  :ماِت الَِّتي قلُتها ِلآلب؛ أُكُتبِيأَقولُ لَكُم َمرَّةً أُخَرى ِتلَك الكَِل

  

  ينا،ا ِفوا واحًدكوُنَي، ِلِتَبَيا أَ‘
                                                           

  .الكَِلماتهذه وقالَ ) التنِّني( إِلَتفَت الرَّبُّ حنو إِبليس فَجأةً ٣٢٧
 ".األمناء"َسِمعُت يف الَوقِت َنفسه  ٣٢٨



٢٢٩ 
  

  ،يَكا ِفَنوأَ يفََّك نَّما أَكَ
  ؤمَنُيِلَيسَتطيَع العالَم أَن 

  ٣٢٩’... ينِلَترَسأَ نَتأَ َكنَّأَب
  

  ه،هم بِفُرَِّعأُ ظلُّأََسَو َكاِمسهم بِفُترَّد َعقَلَ‘
  ي،نِبَتحَبأَ بِه ذيالَّ بُّاحلُِلَيكونَ فيهم 

  ٣٣٠’...يهما ِفَنأَ كونَأََو
  

الَبَشرِ إِلَّي، داِخلَ قَلبِي، سأََتَمجَُّد ِمن َجديد؛ أََنا آَدُم اجلِديُد َوأََنا ُنـوُر   كُلَِّعنَدما َسأَجتذُب 
اآلَب أَرَسلَنِي،  املعرِفِة َواحلكَمِة املقَدََّسة؛ ِعنَدما َسُيدرِك كُلُّ الَبشر، أَي، العالَم، َوُيؤِمُنون أَنَّ

  :َسأَنَتصُر ِمن َجِديد ألنَّهم َسَيهتفونَ بَِصوٍت واِحٍد
حقًّا املِسيح، أَحُد الثَّالوِث األقَدس، ألنُّوُر الصَّايف، الَّذي ُيزيُِّن النُّفـوَس وخليقََتـه    هوَهذا "

بَِجاللٍ َوَروَعة؛ بِفَرحٍ وقَهقهاِت  بِنورِه اإللَهِي؛ أيُّها الرَّبُّ واإللَه، بَِيَديَك َخلَقَْت كُلَّ األشياِء
ضحٍك َصَنعَت كُلَّ َشيء، ماِلئًا كُلَّ اَألشياء بالنِّعم، لكنَّ الشِّرِّيَر بَِحَسِدِه َحرَمنا ِمن َهـذه  
النَِّعم، َحتَّى ِمَن احلياة؛ لَقَد َحَرَمنا ِمن نورَِك حتَّى َمجيئَك، أيُّها املَُخلِّص والفادي ِلُتَحرَِّرنا؛ 

َيا َربَّ اَألرباب، وَمسحةَ َنفِسنا، أَيُّها الُنوُر املُثلَّثُ القَداَسة، لَقَد أَلَّهَت َجَسدَك اإلهلي ِفيما فَ
كنَت بعُد على اَألرضِ بِِقيامتَك، جاِعالً إِّياه روحانيا َوغَري قَابِلٍ ِللفَساد؛ لَقَد اسَتولَيَت على 

ِلكُلِّ الـدُّهور؛ فَيـا    ٣٣١َغلَّبَت َعلى املَوت؛ أَوَجدَت الَوْحَيكُلِّ األشياِء املاديَّة يف العالَم؛ وَت
الَِّتي َتحَتِفظُ فيها باحلقيقَة وَتصوَنها  ٣٣٢عاِشَق الَبشريَِّة، أَنَت اُهللا احليُّ الَّذي َوَهبَتنا َعروَسَك

                                                           
 .٢١: ١٧.يو ٣٢٩
 .٢٦: ١٧. يو ٣٣٠
 .ألِكتاب املُقدَّس ٣٣١
 .ألكنيَسة ٣٣٢
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يف اجلَسد، ِلَترينـا اآلَب؛ أآلَب  ساملةً؛ آه، أَيُّها النُّوُر املُثلَّثُ القَداَسِة، لَقَد أَريَت ذاَتَك َمرِئيا 
  ’الَّذي هو فيَك وأَنِت ِفيه؛

إِذًا ال َتسأَل، أَيُّها اجليل، عمَّا َسُيشبُه النَّصُر؛ فَالنَّصُر ِعنَدما يف النِّهايِة َسـَتَتحوَّلُ اخلليِقـةُ   "
  :بِكاِمِلها يف اتِّحاِد ُحبٍّ بِي، فَستتوحَُّد، صارَِخةً بِصوٍت واِحٍد

  !املِسيح َيسوع هو‘
  "’!َيسوع هو الرَّّب

  ...كَما قُلِت، َيا ابنِتي؛ أََنا َمِلٌك، كَما َهَمَس الرُّوُح القُُدُس يف أُذنِِك ِلُتعلنِيه كِلاملا َنأَ
  
  

  ٢٠٠١ ،ون الثَّاينكاُن ٢٠  -وع الَوحَدةسُبأُ
  

؛ فِلكَـي  يعـاتِ ني ُرَب ِةَحلَصااملُإىل  ، َيدعوىَضقٍت َمَو يِّن أَر ِمكثَأَ وَمي الَيوِحُرإِنَّ (...) 
فَكِّْر بِالُْحبِّ الَّذي "َيخلصوا، َعليهم مجيًعا، أَن َيتوبوا َويتصاحلوا؛ ِلَيتفحَّْص كُلُّ راعٍ طَريقَه؛ 

  ..."ُنغِدقُه َعلَيَك أََنا وأَبِي، َوالرُّوح القُُدس، يف كُلِّ لَحظٍَة ِمن َحياِتَك، أَيُّها الرَّاعي 
 َتَتَصوَّري أَنِّي ال أَِعي ُمَتطَلِّباِت الرِّسالَِة الَِّتي أَوكَلُتها إِلَيِك؛ َتوحيُد َبيِتي لَيَس آه، َيا ابَنِتي، ال

ال لَِكن َتَشجَِّعي ألنَِّك لَسِت َوحِدِك؛ فأَنـا مَعـِك؛   ! بِاملُهِمَِّة السَّهلَة، فَماذا إذًا َعن إِحياِئها
ال ُيدركونَ ُمَخطَّطي ِفيِك، لَقَد َنَزعُت الَبَصَر ِمن الَّذين َتفقُدي َعزميَتِك بَِسببِ أُولئَك الَّذيَن 

وَمَنحُت َبصًرا ِللَّذيَن كانوا ال ُيبِصروا؛ كونِي َنموذًجـا للَوحـَدِة   " حنن ُنبِصر،"ُيجاِهرون، 
  ِلَبِقيَِّة العالَم وكونِي، بَِتضحياِتِك، سبَب ُمصالَحٍة َبني اِإلخوة؛

أَن َيُشنَّ احلَرَب َعلى كَنِيَسِتي؛ بُِعنٍف ُيهاجُم ما اشـَتريُت بِـَدِمي    أََخذَ إِبِليُس على عاتِقِه
 اخلاص؛ فُيبِقي كنيسِتي ُمقسَّمَّةً، العًنا كُلّ قَلبٍ أَمنيٍ  ُيجاهُر بِاحلقيقِة َوبَِشريعِتي؛
اإلعتـراف  كثريونَ ِمنكم َينَتمون إِىل الكنيسِة وَينهبوَنها الَيوم؛ إِنَّكُم َتنـهبوَنها بِرفِضـكم   

بِجَسِدي يف القربان، َواملشاركَةَ يف ِسرِّي اإللَهِي كََما أََنا َحقًّا أَسَّسُته؛ إِنَّكُم َتنهبونَ َبيِتـي  
عنَدما تتطرَّقونَ ِلَتقديرِ َعظََمةُ أُلوهيَِّتي وُحضوري يف القُربان؛ إِنَّكُم َتنَهبون بيِتـي بِطُـرقٍ   

ال َتكذُب أبًدا َوال ُيمكُن َرفَضها، غََري أنَّكم َترفضون أجزاًء َعديَدة؛ أَلكُُتُب املقدََّسةُ  أُخرى
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ِمنها، وبِهذه الطَّريقَة أَيًضا َتنهبوَنها؛ لَقد أَعطَيُت كَنِيَسِتي رُسالً ُألغنَيها، لَقَد أَقَمُت فيهـا  
أُخرى ُمتنوَِّعـة؛   َومنحُتها أَنبِياَء، وُمعلِِّمني، وَبعد ذِلَك، ُمعجزاٍت، وَموِهَبةَ الشِّفاِء وَمواهَب

  غَري أنَّكم َتنهبونَ بيِتي، والَيوم ُتعرَُّنه؛
  :أَلَيوَم، أَنظُُر ِمن السَّماِء ُألحِصي القُلوَب النَّظيفة

لَقَد َبـذَلُت َنفِْسـي   ... ما َعساَي أَقُول؟ َهل ذََهَبت ذَبيَحِتي ُسًدى؟ إِنَّ ُروِحي ُمنكَِسر  -
َشرٍّ وُألطَهَِّر َشعًبا ِلُيمكَنه أَن َيكونَ َشعبِي اخلاّص وأَالّ يكونَ  ألجِلكم ِلكَي أُحرَِّركم ِمن كُلِّ

  لَه طُموٌح غُري ُصْنعِ اخلري؛
لَقَد فَعلُت كُلَّ َشيٍء كَي َتسَتطيعوا أَن ُتربَُّروا بِالنِّعمِة َوكي َتصريوا َوَرثةً ِلملكـوِتي؛ لَقَـد   

قٍة كَبرية، ُمَجدًِّدا إِيَّاكم بِروحِ النِّعمِة القُدُّوس، حتَّـى  َعلَّمُتكم مجيًعا َشريَعِتي، بِكَثافٍة وبَِشفَ
ة؛ َساملقدَّ ِةاحلكَم طريقِعلى عليماٍت م َتاكُعطياً إيَّ، ُمُمعلِّا اآلن أَُن؛ أََولَو أََعدُت َنفِْسي دائًما

  دوا َعلَيه؛الَّذي ُيمكُنكم أَن َتعَتم ٣٣٣روسِالَعَنفَس َتعليم  َبلوهذا لَيَس َتعليًما جديًدا 
أَنُتم مجيًعا َتنَتمون إىل َبيِتي؛ إِذ اشَتَريُت َبيِتي بَِدِمي اخلاّص وأََرقُت كُلَّ نقطٍة ِمن َدِمي َألجلِ 

  ...٣٣٤أَنُتم َبيِتي...  اجلَميع
أَن أَن أعِلَن إِرادِتي؛ فأُكرُِّر لَكُم مجيًعا أنَّ إِراَدِتـي هـي    ٣٣٥ابَنِتي، يف البِداَيِة ا، َيلَقَد طَلَبِت

  ؛icَتعَملوا بُِحبٍّ يف ُنورِ ُروِحي كي َتسَتطيعوا أَن َتكوُنوا كُلُّكم واِحًدا؛ 
  

  ٢٠٠١ار، يَّأَ ٢
  

                                                           
 .ألكنيَسة ٣٣٣
 .٦: ٣ .عب  ٣٣٤
 .من هذه الرَّسالة ٣٣٥
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ـ  قد ،املطلُق ُديَِّسالَو ُكِلاملَة، دَرلقُيُّ الِّكُال ا،َنأَ(...)  ـ ن َتأَ ةََمَنحُتِك غََرام  ريي حبسـب  ِس
ِك، َوِمن ِخالِلِك كثريين آخرين يف طَريقِ الَوحـَدِة  َبدلَ الفَحمِ املُتَِّقد؛ لَقَد قُدُت ٣٣٦اقوِتاليَّ

٣٣٧َواملصالََحة، لَِكن لَيس ِلُمجرَِّد فعلِ الرَّمحِة َهذا ِمن ِقَبِلي، قاَم الُشهوُد الكَذَبـةُ ِضـدِّي  
 

َووجَّهوا ُعنفَهم ِضّد كلماِتي املُعطاِة وكُلِّ ما َتحوي من زبَدٍة الَِّتي ُتحيِي النَُّفوس؛ لَِكـْن ال  
 َتقلَقي، َمعروٌف َعنِّي بأَنِّي أُطيُح بِالكرسي، َواحلججِ والسلطات؛

فهـؤالُء   ٣٣٨أَلَيوَم يف أَيَّاِمِك، أَكشُف ِللعالَمِ أََمجع َما َسَبَق وقُلُت َعن َعَمى َبعضِ ُرعاِتكم؛
يف السَّيطرِة على  الرُّعاةُ َيرفَعون أَيِدَيهم أَمامي يف املقِدسِ ُمشيِدين بذَبِيحِتي، لَكنَُّهم ُيخِفقونَ

ُروحِ غََضبِهم َوكربياِئهم َبينما َتقَدُح ُعيوُنهم شَرًرا ُمرعًبا؛ ُيجاهرونَ بِـأَنَّهم ُمسـَتقيمون   
إِنََّما ال  َوأبراٌر، لَِكنَّهم يف الواِقعِ ُجثَثٌ ُمتنقِّلَة؛ َيتعاظمون بإعالَنهم اسِتقامَتهم، وأَماَنَتهم ِلي،

! يِلي بِكاِمِله أَماَم أَعُينِ َجميع قدِّيسيَّ ومالِئكَِتي هنـا يف السَّـماء  َيخشونَ أَن ُيخاِلفوا إِجن
فوصاياي ُتلخُِّص األماَنة وشفاههم من املُفترضِ أَن تعِلَن احلكَمة املُقدَّسة، لِكن ما أَْسـَمُع  

عٍ إىل ِمنهم هو الَتبجُّجات، ُمزيديَن هكذا َرْشَح ُدموِعي َعلى اَأليقونات؛ ِعنَدما َيسـقطُ را 
هذه الَوطاوِة، َعلَيه أَن َيعوَد فيَتَعلَُّم من َجديٍد َمناهجي واملبادَئ األَوِليَّة ِلتفسـري َمشـوراِتي   

  وَشريعِة ُحبِّي؛
عليَك أن ُتِحبَّ اَهللا ِمن كلِّ قلبَِك وكلِّ َنفِْسَك وكلِّ قوَّتك، َوَعليَك أَن ُتحـبَّ  : "أََولَم أَقُل

م َيَتَعلَّموا أَنَّه يف َيومِ الدَّينونِة َسُيحاكَمونَ َوفْقًا ِلمقياسِ ما أََحبُّوا على أَولَ" قَريَبَك كََنفْسك؟
اَألرض؟ كَيَف ُيمكُنهم أَن َيعَتقدوا أَنَُّهم َيحَيون ِفيَّ وأَنَّهم ُمَتَجذّرونَ ِفيَّ يف ِحـنيِ أنَّهـم   

، ُعنصران ُيناِقضـان قَلبِـي؛ إنَّهـم ال    َتحَت َرَمحِة الشِّرِّير؟ إِنَّ بذاءةَ الكالم، َوُعنَف القَلبِ

                                                           
 .ُيمثِّلُ الفَضائلَ ألياقوُت ٣٣٦
 .ه هكذا ربط بيننا، أنا وهوُح بتعبرياملسيو. أنا َتعنينِي كاَنت" ضدِّي"هِمُت أَنَّ فَ ٣٣٧
 .َبعُض َرهبان َوكَهنة الرُّوم اُألرثوذكس ٣٣٨
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ُيَركِّزونَ انِتباَهُهم على القَداَسة، َواِإلميان، َوالُْحبِّ والسَّالمِ كَما ُتَعلُِّمكم الكُُتُب الُْمقَدََّسـة؛  
على خاِدمِ الرَّبِّ أَن ال ُيورِّط نفَسه يف املشاَجرات، بل َعلَيه أَن يكونَ لطيفًـا  : "أَولَم َيقَرأوا

  "كُلِّ العالَم؛مع 
هل : "َمرَّةً إِنَّ كَنِيسَتهم َتَتفَكَُّك كَخشبٍ ُمهَترئٍ َوإِنَّ كُلَّ ما أَْسَمُعُه ِمنهم هو ٣٣٩لَقَد قُلُت

ُمـرَتِكبِني بِـذِلَك    ٣٤٠ األمني، إّنهم يوجِّهون اّتهاماٍت افِتراِئيٍَّة َعلى أَِخيهم"ُهناك َجفاف؟
بالذَّات َتزحُف الدِّيدانُ خارَِج أَجساِمهم املَُتحلِّلة ألنَّهم  َخطيئةً ُمِميَتة؛ وَهكذا، ِمن شفاِههم

أَقاموا احتكاًرا للتَّباهي واالدِّعاء يف قَلبِهم؛ فكَم َعليَّ َبعُد أَن أََتحمَّلَ إِهاناِتهم؟ لَقَد َخَرجُت 
ا أَكثَر ِعداًء ِلـي؛  ِمن أَيقوناِتي ُألَحذَِّرهم غَري أنَّهم َحوَّلوا عالماِتي ِلصالَحهم وأَصَبحوا أيًض

كُنُت أُكَلِّمُهم َوكانوا ال َيسَمعون؛ كُنُت أَشَهُق بِالُبكاِء كََنايٍ أَماَمهم لكنَّهم كانوا يدَّعون 
َعدَم ُرؤَيِة ُدموعي من الَدم؛ كنُت أَحتجُّ ضدَّ الُعنِف الَّـذي َيحملـونَ يف قلـوبِهم ضـّد     

رُت أن أَسَتعِطفَهم، ُمَتوسِّالً إِليهم كشّحاٍذ َبيَنما اضطُرِون؛ يُبوا جيِهم ما كاُننَّلك ٣٤١أَِخيهم،
النِّزاُع يف قلبِي كان قد صاَر ال ُيحَتمل، لَكنَُّهم احتاطُوا ِلَيَتَجنَّبونِي؛ كنُت أَطلـُب إلـيهم   

كَقاضٍ  بِبكاء، نائًحا، ُألَجنَِّبهم السََّري يف طَريقِ املَوت، لَِكنَّهم لَم ُيبالوا؛ ِعنَدما َسأَنزلُ عليهم
بطريقٍ َسيِّديٍَّة َعليهم َوأَتَّهُمهم بِجرائِمهم، إِذ هي يف احلَقيقِة َجراِئم، سأُرِيهم، بِقُوٍَّة هائلـٍة  
كَيَف كاُنوا َيقطِّعونَ َجَسدي السِّرِّي؛ فأَين َسَيذهبون ِحينئٍذ؟ أَيَن سَيذهبونَ ِلُيفلَتوا ِمنِّـي؟  

التَّلّ؟ أََعلى الطُّرقات؟ أََعلـى تقـاطعِ الطُّـرق؟ يف    أَيَن سيهربون ِمن ُحضورِي؟ أَعلى قّمِة 
  ...املَقِدسِ أَم َعلى َبّواَبِتهم؟ فسأَكونُ ُهناك 

                                                           
 .١٩٩٢شباط،  ١٨يف رسالَِة  ٣٣٩
 .أَلبابا ُيوحنَّا ُبولُس الثَّانِي  ٣٤٠
 .أَلبابا ُيوحنَّا ُبولُس الثَّانِي ٣٤١
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قَطِْعيا َتَتجاهلونَ أَقواِلي يف الكُُتبِ املقَدََّسة، فَلو كُنُتم َتبِعُتموها حقًّا لَكُنُتم قَرأُتم مـا هـو   
؛ إِن كُنُتم أَنُتم، َمن  دكمَي إلَيه اومدُّ َبل ٣٤٢..."ال َتحَتقروا َرجالً يف َشيخوخِته : "َمكتوب

َتْدعونَ أَنفَُسكم قدِّيسني َوأَبراًرا، ُتضِمرون الَغيظَ عل َشخصٍ َما، فََهل ُيمكُنكم حينئـٍذ أَن  
ـ  ٣٤٣َتطلبوا ِمنِّي الَشفقة؟ أَنُتم َمن َتهَوونَ اِحلقَْد ضدَّ أَِخيكم اَألكرب سنا، م أَعلَيَّ أَن أَغفَر لَكُ

َخطاياكم؟ َماذا َعساي أَفعلُ بكرييالَيُسوناِتكم الَيوِميَّة؟ ماذا َعساي أَفعلُ بِذَبائِحكم املَتعدِّدِة 
  َوبَِبخورِكم؟ َهذا لَن ينالَ غفرانِي ِلخطاياكم؛

محة، أيُّها اَألخ؛ أَْصغِ إِلَيَّ؛ لَقَد َبكَيُت ألجلِ كُلِّ إِخفاقاِتَك، إِالّ أَنَّ قَلبِي لُجَّةٌ ِمَن الُْحبِّ َوالرَّ
فأَنا َمن ُيحيِي َنفَْسَك َوُينُري َعيَنيَك؛ أَنا أََهُب الشِّفاَء، َواحلياةَ َوالَربكاِت؛ لو كُنُت أَقولُ لَك 
كَلماِت َتَملُّقٍ، لَما كُنُت أََنا؛ لقَد أََبْنُت أَخطاَءَك ِلكَي َتعوَد إِلَيَّ بِقَلبٍ تاِئب فَأشـِفَيَك؛ إِنَّ  

خجِلَ َيراه اآلن قدِّيِسيَّ َومالئكِتي يف السَّماء؛ أَنَت َتكشُف َنفَْسَك، َيا أَِخي، لَيَس ُعرَيَك امل
َسأَدعُمَك َوألبسـَك   فَقَط ِلكُلِّ اُألَممِ َوإنَّما ِلكلِّ السَّماء؛ َبيَد أَنِّي، بالرُّغمِ ِمن ُعريَِك اهلائلِ

  َألشياء الَِّتي قُلُتها لََك؛ذاِتي من جديٍد إنْ ُتْبَت بتواضعٍ، ُمهتما هلذه ا
أَحنِي َركبَتِك، أيَّتهااألمَّة الُيونانيَّة، َواسأَِلي بِاْسمي أَن ُيغفَر لَِك؛ إِْنهِضي َوقُوِمي ِمن َموِتِك، 

ويف القَداَسـة؛ أَدِعيهـا    ٣٤٤واَمسِحي ُألمِّي أَن َتقوَد ُخطَوَتِك، كَطفلٍ على طَريقِ اليَّاقوِت
لِقدِّيَسِة أَن ُتصلَحِك من أَعماِلِك امليَتِة كَي تصبَح َخَدماُتِك ِلي ُملُوِكيَّـةً  َواْسَمِحي ُألمِِّك ا

ساعَدِك على التَّقدُّمِ من دِّيسِة أَن تعيَد قداَسَتِك َوُتِعنَدما ُتقاُم بِقَلبٍ طاِهر؛ إِْسَمِحي ُألمِِّك الق
  جديٍد َنحو اخلَالص؛

                                                           
 .٦: ٨. سرياخ  ٣٤٢
 .أَلبابا ُيوحنَّا ُبولُس الثَّانِي ٣٤٣
 " .فَضاِئلال"ُيمثِّلُ الياقوُت  ٣٤٤
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ريَق إِىل َبيِت النُّورِ َولكي ال َتعوَد كَِلماُتِك طائشةً َبـل  تضرَّعي إىل الِقدِّيسَني كَي ُيُروِك الطَّ
تاِئبةً يف الُتـرِاب   ٣٤٥َتَتَحوَّلُ إِىل َنغمِة َسالمٍ َبينما َتتراَجعَني َعن كُلِّ ما كُنِت َتقوليَنه ضدِّي،
 ؛ic؟ َوالّرماد؛ أه، مَتى َسأَرى َبيَت الشَّرقِ يستقبلُ َبيَت الَغربِ بِقُبلٍَة ُمقَدََّسة

إِبَنِتي، أُنظُري إِىل اجلراحاِت الَعِميقَِة الَِّتي أَنَزلَْتها أَفواُههم بَِجَسِدي؛ مبـاَركَيت ال َتنحنِـي   
ِلَتنظري إلَيَّ؛ فأَنا فَوقَِك وإِىل جانِبِِك؛ َتعالَي، أُدُخِلي فََرحِ وسالَم َربِِّك؛ أُنظُرِي أَماَمِك َوال 

  ؛icبقَي ُمطعَّمةً عليَّ؛ َتنظُرِي أَبًدا إِىل الَوراِء وا
  

 ُسلَِّمْت .حيثُ كانَ كثريون ُيعارضون َمجيئَه وناِنالُي ة البابا إىلياَرزِ ة أَثناءسالَهذه الرِّ َتلقَّيِت (
فة قاسرئيس األ بِكَتلى َما َعيًضأَ ْتِضَعُوَو يِّنييتوِلوُبتُرَمن الِْم ديِدالَع ِدَيإىل ة سالَذه الرَِّه

  ).اينس الثَّولُا ُبوحنَّالبابا ُي ِةَرغاَدن ُمني ِموَمَي بلَقَ كريستودولوس،
  
  

  ٢٠٠١ار، أيَّ ٥
  

 كـانَ  ما لِّن كُوَع همهواِئن أََع اولَُّخَت ألجلي ذيَنالَّ لْفِة املتَصّدعِةاُأل يصلحُمطُوَبى ِل(...) 
هـي،  لَاِإل ُمخطَّطـي يف  كاَءَرس، ُشُدالقُ وحِالرُّ ِةنعَمبِ ا،حوصَبأَم َوى هذا العالَسَرهم أَلَُعْجَي
  ة؛يَدجِة َمدرائيَّكاِت ثلَكياهنم ِمكلُّ م َوَنفُْسه صُريَتفَسي؛ يِتني َبنِيَِّزُم

  

  ٢٠٠١، اريَّأَ ٢١
  

ـ  ماعِن َسي ِمنِكََّمَتَتُمساِلَمةً ِلي بقَإِ، ي، املقيمةُ يف جنَِّتيِت، يا ابَننِتأَ...  ـ بارِي؛ أُوِتَص  ِككُ
ي باِلي؛ ال ُتابنِ يِهلََع ِكَنَمي ائَتِذالَّ ِةحَدالَو يبِِلَص ملِيف َح دوِكساِعُيِل ِكُتيعطَأَ ذيَنالَّ ُكبارِأَُو

                                                           
كلَّ "لَنا هذا ُيَؤكُِّد كالَم املسيحِ يف اإلجنيلِ ِعنَدما قالَ . اينُهنا أيًضا َتعنِي البابا ُيوحنَّا ُبولُس الثَّ" ضدِّي" أَلياء يف   ٣٤٥
 ."لي َتفعلوَنهفََتفعلونَ َألصغرِ إِخوِتي؛  ما
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؛ اوًمَي هم املَُتَغطرَسة ستَتحطَُّممواُجأَفَ بِه؛ ونُنؤِمال ُيي َوِلَمَع ُهُجنِتي ُيِذالَّ اخلَري بونَراِقُي ذيَنالَّبِ
  ...ة؛يئَاخلِطم الغارِق يف العالَيف  ُرثِّيَؤي َوِلَمَع ضاَعُفيَتما َسنَدي ِعِتدرقُ ريَنَتَس
  

  ٢٠٠١ي، اَنالثَّ تشريَن ١٣
  

ُيمكُنكم  يَفكَم، فَكُء لَايَشاأل هذه لَّهللا، كُانا، أَ ْحصبِم أُلَ نم، وإِكُروُتثَكم، ُتيَمِلا َوَنأَ(...) 
 ريـدُ ، أَُمـن أَنـُتم  َوأَنُتم ا مَّع رِظَالنَّ ضَِّغماء؟ بِكم يف السَِّتلى مكافأََع لَوصعوا احلوقََّتَت أَن

يهم، ها ِفُتالَِّتي أقم ِةيَّبوِنَّال ِةمَّهُِمالْ اللِن ِخ، ِميَنِذالَّ طاِءَسُبإىل الي قواِلوجُِّه أَأُ لَكذَم؛ ِلكُراحَت
ـ ذَ َعالَوةً علـى  قدامكم؛أَ نَديل ِعبِنز النَّعوا هذا الكََضَيِل ى بابكمحتَّ بونَذَهَيس ـ لَ، َكِل د قَ
كاُنوا ُيَعلِّموَنكم أَو ُيَصلحونَ  نإِِلكَي ما َسَيكونَ لََديهم ِلَيقولُوه، س وُدالقُ وحِرُّالم بُِهدُتدََّج

  أَخطاءكم، فَإِنَُّهم َيفَعلوَنه بُِسلطاٍن كاِمل؛
كونَ لَهـا  لَقَد طَلَبُت ِمن َهِذه النُّفُوس الَعزِيَزة أَن َتَتَخلَّ َعن كُلِّ ما ال َيقوُدها إِلَيَّ، َوأَن ال َي

َخُري كَنِيسِتي، َوأَن تكونَ جاِهزةً ِلُمحاَرَبِة كُلِّ الشُّرُّورِ الُْمقـام  : سوى طُموحٍ واِحٍد، َوهو
بِها ُضدَّ َجَسِدي السِّرِّي؛ أََجل، بِالطَّبعِ َسُيضطََهدونَ بَِسَببِ أَعماهلم، وَسـَيعتُرب اَألمـواُت   

ُهم؛ وإِن َبَدوا ِللَبعضِ تاِفهني يف َنظَرِهم، فَِفي َنظَـري  ُوجوَدهم كََتهِديد؛ لَِكنَّنِي قَد َمَسحُت
أُقدُِّرهم أَكثَر ِمن كُلِّ الْجَّواِهرِ ُمجتمعةً وكذلك من كلِّ املمالك والكُنـوزِ األمرباطورِيَّـِة   

يِت بالطـايت،  أَيًضا؛ إِنَّها يف َنظَري َمحبوبةٌ َونَبيلةٌ بِما أنَّنِي أََنا َمن َرفََعها؛ وإذا َمسحُتها بَِز
َستجتذُب َجماهَري غَِفريةً ِلُتعيَد تكويَن َجَسِدي السرِّي، الكَنِيَسِة، الذي َتهدَّم بسبب إِمهـالِ  

  الرُّعاة؛
 
السُّـلطَة   لـومُ َت َكنَّأل فَهذا ،ةٌدهضطُم ّتي إلجِلها أََنا سباب الاَأل ُدَحو أَ، ُهُكدرِما ُتذا، كَي، َهربِّ

  ! الكَنسيَّة
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الَّ أَنَّ الكَِلَمةَ قَد أُعِطَيْت لَِك َولَقَد نّشأُتِك ُألرسلُِك إِىل َهـذا العـالَمِ اجلاِحـِد    أَعرُِف؛ إِ
  وَتَتكَلَِّمي بِاْسِمي؛

فالرُّعاةُ ُمنقَِسمون، َوُيعارُِض بعضهم بعًضا؛ إِنَّهم َيِعيشونَ يف اْنِحطاٍط ُروِحـيٍّ َوإِن كـانَ   
ِة خاِطرٍ َوبَِغْيَرٍة على َبيِتي، فَهؤالء أَيًضا َيضطهدُهم أُولِئَك البعُض َما زالَ َيحملُ َصِليبِي بِطيَب

٣٤٦املُنتهكون؛ َهل َيسَتِطيُعونَ
، ففسِّروا إلَيَّ ’نعم‘أَن َيقولوا إِنَُّهم يطيعونِي بِدقَّة؟ إِن أجابوا  

َمملَكَة َتنقِسُم على ذاَتها  كُلُّ: "إِذًا انِقساَمكُم؛ فاإلنِقساُم َخِطيئَة؛ بِالتَّأِكيِد َتعرِفونَ ما َمعَنى
فالعالمـةُ الُْمَميِّـَزةُ ِلإلميـاِن     ٣٤٧"َتخَرُب، وكلُّ َمديَنٍة أَو َبيٍت َينقَِسُم َعلى َنفِْسه ال َيثُبت؛

  ...أَلُْحبُّ لَم َيُعْد فيهم : َمفقُوَدةٌ لدْيهم
م، فَإِنَّهم ُيؤجِّجونَ هذه النَّـاَر  وَحتَّى لَو لَم َيأِت َهذا اِإلنِقسام ِمنُهم ُمباَشَرةً َبل ِمن أَسالِفه

وُيبقوَنها ُمتَِّقَدةً؛ َواآلن، أَطلُُب ِمن رعاِتي أَن َيتوُبوا، أَن ُيقَدِِّموا  ٣٤٨اآلِتَيةَ ِمن َتحِت اَألرضِ
ِلي ِميتانَيةً َحِقيِقيَّة، ِلكي َيسَمحوا، ِمن ِخالل َهذه القُدرة اجلبَّارة، بِأن َيحـدثَ َتحـوُّلٌ؛   

  ةُ احلَِقيِقيَّةُ هي الباُب الَّذي َيقوُد النُّفوس ِمن الظُّلَمِة إِىل النُّور؛فاِمليتانَي
  

  :ؤالهذا السُّ يَكلََع يِحْرطَبِ يِتِلي َجَسار ْرغِففا َرغَمَ ذلكَو ،التَّشامخ ي إىللبِقَيطَمح  لَم ،بَّاهَر
 منـذُ حلظـٍة   ها هَت بِوَّفَي َتِتمات الَِّلالكَ إىل صلََوَو ،حتَّى اآلن رأَقَ قد َكعاِتن ُرِم ٌدَحأَو كان لَ"
 َكيِتَب غَريةً على نَكون هو أولئَك الذين َنقولُ َعنهم إِنَّهم كلُّهم َمملؤوال َيأَ وبوا،ُتن َيأًَبا منهم  لاَط
َسـماعِ َمـا   الَّذيَن ُهم القُرَّاُء والرَّاِغبونَ يف  هم،ليَبَك بِإِخالص؟ أَهلابِيليُّون كَما ُتَسمِّيَص حملونََيَو

أََو أَكونُ ُمخِطئةً إِن قُلُت إنَّ أُولئَك الَّذين َيقرأونَ رساِئلََك  -َتقُول، ألنَُّهم لَم ُيّدنِسوا َبساطََتُهم؟ 
  ُهم أيًضا أولئك الُْمخِلصون واَألوفياُء ِلَبيِتَك؟

                                                           
 .أملُنتهكون ٣٤٦
 .٢٥: ١٢متَّى  ٣٤٧
 .مَجهنَّ ٣٤٨
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ملََك شرا؟ أَنَت َتدُعو، لَِكن كَيَف َسَتبلغُ كَِلماُتَك أولئك الَّذيَن ُتريُد أَن َيسَمعوا، وُهم َيدعونَ ع"
  "قَليلونَ جِدا يصُغون؛ فَمن ِمنهم َسَيسَمع؟ أَلرُّعاة الَّذين يف قلوبِهم َيعيشونَ اآلن الَوحدة؟

  

 َكِئأولَإىل  يقواِلأَ يِهوجَِتِل ُسُبلٌّي َد؛ لَِكفهِمَو ِكقِلَع ةَى طاقَدََّعَتي َتِتور الَُّماُألِلَهِذه ي قلَِقال َت
  ٣٤٩؛يفَّ ُتوَجُد محةَالرَّ نَّأَ وٌمعلَُم ألنَّه...  الصاخلَ تاجني إىلاحمل

لَيس فَقَـط الَّـذيَن   : أَمَّا عن أُولَئَك الَّذيَن َتْدِعيَنهم ُمخلصني وأَوِفياء ِلَبيِتي، فأَقولُ لَِك َهذا
ُت ِلَنفِْسي ُمخلصـني  َيقرأُونَ رِسالِتي َوَيتَبعوَنها هم املخلصون واَألوِفياء ِلَبيِتي، َبل قَد َحفَظ

علـى أَكتـاِفهم َصـِليَب     َحقيقيِّني، ُمختاريَن بِنعمٍة إِذ قَد لبثوا أَوفياَء وَيرغَبونَ أَن َيحملوا
  الَوحَدِة ، َوِمن ِخاللِ أَعماِلهم ُيَعطِّرونَ لَيَس فَقَط َجَسدي، َبل العالََم بِكاِمِله؛

ُعوا بِنعَمٍة وقَد اسَتجابوا إىل َسماعِ كَلماِتي املعطـاِة  بِتعبريٍ آخر، لَيَس فَقَط أُولَئَك الَّذيَن ُد
  ...لَكُم يف هذه الرِّسالَة ُهم ُمخلصون وأَوفياء؛

  

  ٢٠٠١، وَّلاأل ونَكاُن ١٠
  

بَِتكاُسـلِ  " ؟أِتَرل قَ؛ َهُيَمزَّقي يِتَب ِةشاهَدُمِل ُبذََّعَتأَإِنِّي ي؛ يِتَب هلِي وأَيِتَب ُسارِا َحَنأَ(...) 
لَقَد أُِمهلَ َبيِتي؛ كُلُّ َبيٍت َيدفَُع أََحُدهم  ٣٥٠"قف؛ وبِتراِخيها َيِكُف الَبيُت؛السَّتفكَُّك َي الَيدين

ثََمَنه؛ لَقَد اشَتَريُت َبيِتي بَِدِمي اخلاص؛ ِلماذا لَم ُيْصغِ أَحٌد إىل َتوسُِّلي ِحني َصلَّيت ِلـآلبِ  
                                                           

 أّنُه سقيٌم َيسوُع ي الرَّبَُّف ِلَشكَ قد ا يف هذِه اجلملَِة الَبِسيطَة، َهذه اللَّحظَة بِالذَّات، ولو لَم َيكُْن ذلك ظاهًريف ٣٤٩
ذلك كما  ّب؛ وكانَاحلُبِ وذلك إِىل درَجٍة أن َيرَتجَف من التأثُّرِ واالنِفعالِ كلِّ رعاتِه َولذلَك هو ُيؤنُِّبهم،إِلَهيٍّ ل بُِحبٍّ

؛ لقَد ّتى بتُّ ال أُعَرفح ُضرَِب َجَسدي، َجرحنِي أَصِدقاِئي: "بقوله، لو كنُت َسمعُت ربَّنا َيتشكَّى كولٍد ُعوِملَ بِظلم
مع إّنه من َشفََتيَّ القاِطرة عسالً ُيمكُنهم أَن حيصلوا  يَّعن التََّحدُِّث إلَ واالَّذيَن َيحرسونَ َبيِتي، كَفُّ ي، وهمأَخذوا رِدائ

مونِي، وِعند َتعرُّضهم  ، شَتيحتَّى َصِميم ِكيانِي من أَن أخسَرهم؛ لقَد انَتزعوا أَعضائ؛ أَرتعُد على بلسمِ امليالد الثَّاين
ني بِالتَّواضعِ هم الصَّاِلَحة، ُمكلَّلنَ َحياَتأَو قدِّيسونَ، ُيظهِرو ُحكماٍء رِجالٌ ينهمَب مِتحاِن يسيئونَ إِيلّ؛ وإِن كانَلإل
ن الَّذي كان َينَتمي إِىل يِإَرًبا؛ َتماًما ِمثل قا هم إرًباقومزِّعليهم كِذئابٍ َمْسعورٍة ِلُي ونَالُْحبِّ اإللَهي جتاِهي، َينقضَُّو

 ..."الطَّريقِة َنفْسها بِ قد ُعوملوا ،رِّيرِ فَقَتل أَخاهالشِّ
 .١٨: ١٠. جا  ٣٥٠
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داِئي بِإِظهاركم الطَّاَعة، لَكُنُتم َتَتقاَسمونَ كأًسا لَتكونوا واحًدا؟ أَلَيوم، لَو كنُتم اسَتَجبُتم ِلنِ
  واحدةً َحولَ َمذَبح واِحد؛

  

  آه َيا َرّب، لَِكن كَم ُهم الَّذين حقًّا ُيؤِمنونَ
  بِأَنََّك أنَت ُتكلُِّمنِي

  قاِئالً لنا إِنَّ َرغَبَتَك الكُربى ِهي الَوحَدة؟
  أَلَوحَدةُ َوَتقاُسُم كَأسٍ َواِحدٍة

 لُّ ُملَتفُّون َحولَ َمذَبحٍ واِحٍد؟َوالكُ
  

  ...َعلَيهم أَن َيفَتحوا قَلَبهم فَُيؤِمنوا 
  

  أََيا َمِسيُح، كَم َبعد
  َعلى َجسِدَك الثَّمني

  أَن ُيطَعَن وُيخَرَق َوُيقَسَّم 
  قَبلَ أَن ُندرَِك أَنَّه

  ُيمكُننا أَن َنكونَ قَد قَسَّمنا َجَسدَك 
  َنفِْسه؛" مِللُمقَسِّ"بِِصفِتنا أَدواٍت 

  لَقَد فَعلنا ذَِلَك
  َعن غَري إِرادٍة وَعن غَري قَصد؛

  ساِعْدنا ِلَنجَِد وَنحفظَ
  هذه الَبِقيَّةَ املُقدََّسةَ جدا

  الَْمدُعوَّةَ كَنِيسَتَك؛
  َساِعْدنا ِلَجمعِه من جديٍد؛

 
ُتعيقُهم َعنِ أَن َيَتَوحَّدوا، الَعقَبـات   إِن اسَتطاَعِت الكَناِئُس أَن َتَتَخطَّى الَعقباِت السَّلبِيَّةَ الَِّتي

الَِّتي بَِحَسبِ الكُُتبِ الُْمقدََّسة ِهي ضدَّ اكِتمال َوحَدة اإلميان، َوالُْحّب َواإلحِترام ِفيما َبينهم، 
إِىل  فَأَكونُ أَِميًنا ِلَوعِدي بَِمنحِ َزَمنِ َسالمٍ يف العالَمِ كلِّه؛ َسَيجَتِذُب َهذا السَّالم كُلَّ كـاِئنٍ 
  :َجَسِدي السِّرِّي، ُمَتمًِّما كَِلماِتي الُْمعطاِة لَكُم َجِميًعا يف صالِتي هللا اآلب، ِعنَدما َتَضرَّعت



٢٤٠ 
  

٣٥١"ِلَيكوُنوا واحًدا ِفينا، كَما أَنَت يفَّ َوأَنا ِفيَك، كَي ُيؤِمَن العالَم أَنََّك أَنَت َمن أَرَسـلَنِي؛ "
 

داُه كُلَّ ثانَِية ِمـَن السَّـماِء؛   بِه َشفَتاَي اإللَهيَّتان َما زالَ َيَتردَُّد َص َهذا التََّوسُّل الَِّذي تلَفَّظَّْت
 َتعنِي أَنَّ َعلى اخلِليقَِة َجمعاء أَن َتَتأثََّر بَِوحَدٍة ُروِحيٍَّة َولَيَس بَِوحـَدةِ  ِةَمنَِّتَري املماِتِلكَكاَنت 

َد أَوَّالً التَّواضَع َوالُْحّب، الـنِّعَم الَِّتـي   نُشأَن َت مِ كَلماِتي على الكناِئسِة؛ إلْتَماموقعَّ عاهَدٍةُم
  ...الرُّوحِ القُُدسِ َوِمن ِخاللِ َتوَبٍة َعِظيَمٍة؛ بواسطةُيمِكُن احلُصول َعلَيها 

  

  ٢٠٠٢ي، انِكانون الثَّ ٧
  

  َسالِمي أُعطيِك، َيا َزهَرِتي؛ َهل ُتريديَن أَن َتقوِلي ِلي َشيئًا؟
  

  ي؛ؤاِلُس تجاهلْوك، ال َترُجأَ ٣٥٢؟تَكُمصارَعنا ل أَا؛ َهيئًَش َكلَ قولَن أَأَ ريُدأُ سوع،ا َيعم، َيَن
 

فَهِْمِتي أَنِّي َحقًّا طوَّعُتِك  اًريِخأَ ِكنَّأَ ِكريِعبِن َتِم فَِّشسَتن أَأَ لَن أََتجاَهلَ ُسؤالَِك؛ قَد أَسَتطيُع
  ِك َوقَد َدرَّبُتِك ِلَتكونِي ُمصارَِعةً، أَلَيَس كذلَك؟يف َمعَركَة؛ أََجل، أَنِت مصارِعِتي؛ أََنا ُمَدرُِّب

  

 إِذًا، فَألكُن ِلَبيِتَك ُمصارعةً غَريُتها ال ُتقَهر؛
 

فَلَيكُن ذلك إِذًا، ولُتَدوِّي كَِلماِتي بِفَِمِك اآلنَ وِلألجيالِ اآلِتَية؛ فَكَِلماِتي َسُتوِقُف الَْوِقحني، 
الَّذيَن حتَّى هذا الَيوم لَم َيكَتِشفونِي َبل َيتَِّكلـون علـى قُـوَِّتهم     والُعلَماَء وكُفَر َتعابِري كلّ

الذَّاِتيَّة؛ فَليَس ُمجرَُّد أَنَّ لََديهم لساًنا فَصيًحا، ُيمكُنهم أَن َيرَتِفعوا إىل أَسرارِ الرُّوحِ القُـُدسِ  
  ! اخلفيَِّة

ا َحْملُ َصِليبِ الَوحَدة؛ كـانَ ال ُبـدَّ أَن   آه، َيا فاسوال، َيا ابَنِتي، أَرأَيِت، لَيس ِحمالً َخِفيفً
أَُنشِّئَ َشخًصا َما كَُمصارعٍ ِلَيركَض َمِعي، حارًِما ذاتُه ِمن كلِّ املُغرِياِت الَِّتي قَد ُتَؤخِّر َهـذا  

                                                           
 .٢١: ١٧.يو ٣٥١
 .حيٍَوة بَِمِلالكَنِي هذه تَتأَ ٣٥٢



٢٤١ 
  

ال السِّباق؛ لَقَد نشَّأُتِك ِلَتكونِي ُمصارعةً فَأَُمكِّنِك ِمن َتكريسِ قَلبِِك َوذهنِـِك ِلُتماِشـينِي وَ  
  تؤخِّري َتقدَُّم قََدميِك؛

أَعيدي إيلَّ َشعبِي َوأَقيميهم كلَُّهم َمًعا َحولَ َمذَبحٍ واِحد؛ َبشِّرِي بِطاَعِة اِإلمياِن ِلكُـلِّ  (...) 
  ...اُألَممِ َتكرًميا الْسِمي؛ أَرِيهم كَم هو َمحالٌ أَن َيبقوا ُمقَسَِّمني؛

  

  ٢٠٠٢ي، انِالثَّ ونَكاُن ١٨
  

  ي؟بَِّر
 
  ُهو؛ أَلسَّالُم َمَعِك؛ أَنا

لَقَد أََريُتِك كلَِّيةَ قُدَرِتي على كُلِّ َشيٍء بِطُُرقٍ َعِديَدة؛ كُلَّ َهذه السِّنِني لَم أَحرِْمِك ِمن ُنورِي 
َوال ِمن َرمحِتي؛ كُلُّ َما أُريُدُه ِمنِك، َيا أُخِتي، ُهَو الُْحّب؛ ُحبٌّ ِلُحبٍّ، وقَلٌب ِلقَلبٍ؛ فََهذا 

  لَِك؛ِشعارِي 
  

َعساِك ُتواِصِلَني َتقدَُّمِك يف طَريقِ الَوحَدة َوَعسى قُبلَِتي لَِك ُتنِعُشِك ِمن َجديد؛ إِْسَمِحي  -
  ِلي أَن أُذَكَِّرِك بِأَن َتكونِي يف َحقِلي ِمثلَ زنَبقٍَة، بِدوِن أَيِّ قَلَقٍ أَو ضيقٍ؛

  

  ارِِكينِي ِفيها وليتَِّسع اآلن أَيًضا أَكثَر ِلَمجِدي؛َعَساِك َتَتقَدَِّمني يف طَريقِ الَوحَدِة الَِّتي ُتش -
  

  ِلُتَعزِّي قُبلِتي اَألَبوِيَّةُ قَلَبِك وَتمْأل عقلَِك غَريةً على َبيِتي؛ -
  

بِلُطٍف كُلّ َشخصٍ ِلَيحيا َحياةً َحِقيقيَّـةً   َعساِك َتكونِني اَأليقوَنةَ الكاِملَةَ ِللَوحَدة، َجاِذَبةً -
  ...الُْحّب املَلَكي َهذا سأَتقبَّلُ َعلى رأِسي إِكِليلَ الَوحدة املَلَكي؛يفَّ؛ بِِفعلِ 

  

  ٢٠٠٢ول، يلُأَ ٨
  

  :َتقولُ الكُُتُب الُْمقَدََّسة: أُكُتبِي
  ه،يِخأَ ا ضدًَّبَضغَ نسانٌإِ ضَنذا َحإِ"



٢٤٢ 
  

  َنحنُّالتَّ طلَبن َيأَ طيُعسَتل َيَه
  محةًال َر َرظَهو أَأَ ّب؟ن الرَِّم

  ،ثلهإلنساٍن ِم
  ٣٥٣"؟طاياهَخا ِلغفراًن مَسلَتن َيأَ ُهمكُنل ُيَه

  

َتذَكَّروا َشريعةَ ُحبِّي ولبثُوا ُمخِلصني لَها؛ َضعوا َوراَءكُم كُلَّ األحقاِد واألفكـارِ الَعنِيفَـِة   
قد؛ فاسوال، يف هذا اجليلِ كثريون ُهم يف َهِذه اخلِطيئَة؛ َخِطيئَِة الَغَضبِ َواحل... َوالَتِفُتوا إِلَيَّ 

   ٣٥٤...إِنَّكُم َعبيُد أَهواِئكم وأَبطاالً ِعنَدما َيَتعلَُّق األمُر بِصنعِ الشَّّر 
 

  أيُّها الثَّالوثُ القُدُّوس الواحُد يف اجلَوهر،
  إِنَّ التَعدَِّي على اهللا َوَرفَضه

  يف أَيَّاِمنا
  قَد َدمََّر ُجزًءا

  ِمن كَنِيَسِة الَْمِسيح؛
  مِكُنهفَكَيَف َجَسُد املِسيحِ ُي

  أَن ُيعرَف ِفينا، 
  ؟املؤِسفَة جدانا ِتيف حالَ

 
  ةَداِماجل ادَّةاملَ ثلَِم

  ، َيا َرّب،تونَتََّشُم حُنَن
  اناَنأَ بَِبَسبُِممزَّقونَ إرًبا إرًبا 

  ؛ئنااكربَي وحُِرَو

                                                           
 .٤-٣: ٢٨.سي  ٣٥٣
 .كانَ الرَّبُّ َيَتكلَُّم إِىل الَِّذين ُهم يف حالَِة اخلِطيئَة الَْجِسيَمة ٣٥٤



٢٤٣ 
  

  ايَنِف ماِنإلْية ِليَِّزَمُمة الْالَمالَع يَنأَ
  ّب؟ُحالْ َيي ِهِتلَّا
  نا،ا ُهًماِئهي د ِةَضعاَراملُىل إِ يولُُملْأَ

  ياِضَمالْ حتَّى أَحقاُد
   ٣٥٥،ادجِ ةًيََّح ْتالَا َزَم

  كثريين؛ يف بقى َي ِةغِفرَمم الَْدَع وَحُر إنَّ
 

إنَّكم لَن ُتلَوَّثُوا َبعـَد  ! آه، يا لَك ِمن فعلِ غُفراٍن، من فعلِ حمبٍَّة، ُمباَركونَ ُهم الَِّذيَن تقبَّلوَك
م َسَتَتلقُّون َعلى َجبينِكم قبلةَ فاِديكم؛ ُمباَرٌك الَّذي َيترك َخطيئَته، فَإنَُّه َسَيرانِي، أََنا اآلن لَِكنَّكُ

بَِحرارٍة َوشغٍف، فَإِنَُّه َسَيدخلُ  الكَنَز، وَسَيدخلُ يف طَريقِ القَداَسة؛ ُمباَرٌك الَّذي ُيعانِق َصِليبِي
  !...أَفراًحا فاِئقَةَ الَوصف يف الُرؤَيِة الطُّوباويَّة، وَستعرُف َنفُسه

 

  ٢٠٠٢يلول، أَ ٣٠
  

يف َبيِتي اخلاّص، الَِّذي هو اآلن ُمَبعثَر، َسأَِسُري قُُدًما؛ َسأَفصلُ القُلوَب الُْمَتَعجرِفَةَ َوالُْمَتكَبِّـَرةَ  
ظوا َشريعِتي عن أَنِقياِء القُلوب؛ َتماًما كََما ُتفَصلُ اِخلراُف عنِ اجلداء؛ لَقَد ِقيلَ لَكُم أَن َتحفَ

وأَحكامي، َوطُِلَب ِمنكُم أَن َتُتوبوا ِمن كُلِّ قَلبكُم؛ لَقَد ابتدأَ التَّطهُري َوَبعُضكم قَـد َتلَقَّـى   
لَقَِد اخُتِطفُْت يف نـارَِك، َيـا   : "زِيارِتي؛ َهل َنِسيَت كَالَمَك يف ذُْعرَِك ِعنَدما َهَتفَت ُمنازًِعا

 َك، بأنَّاِت التَّوَبِة؟ُمِقرًّّا أَِخًريا بِذَنبِ!" َرّب
أَمَّا أُولَِئَك الَّذيَن لَم َيَتلَقُّوا زِياَرِتي َبعُد فََعذابات َعِديَدة تنَتِظُرهم، َيوُم الرَّبِّ سيأِتي َعلَـيهم  

َسـأُظهُر َرْحَمِتـي   ... َسأُظهُِر َرْحَمِتي بُِسرَعة، َشرطَ أَن َتُتوبوا ! أَيًضا، َوأَّي َيومٍ َسَيكون
كُم كلَّكم ِمن كُلِّ َمكاٍن َتحَت السَّماء؛ لَِكن قَبلَ ذَِلك، أََنا، ُمؤلُِّف َنشيَد الُْحـبِّ  َوأَُجمُِّع

                                                           
ال َيزال لَديهم أَحقاٌد، لكي ال َبعُض رِجال الدِّين اُألرثوذُكس الَِّتي فيها َحوا دِث املاِضَيِة، ت إِىل ذاِكَرِتي ُهنا عاَد ٣٥٥

 … اِإلنِشقاق َبعَد اهنم الكاثُوِليكإخوأقول أكثَر، ضدَّ 



٢٤٤ 
  

ن َهذا، أَقولُ لَكُم، َما لَم َيتَّجِه العالَُم يف َشرِِّه إِلَيَّ، َتاِئًبا، ُمقابِالً الشَّرَّ باحلُبِّ، فَإِنَّ ما ُيمِكُن أَ
  !كُلَّ األرقامِ الِقياِسيَِّة التارخييَّة يف التَّطهِريَِيحُدثَ لَكُم َجِميًعا َسَيفوُق 

  

  !ال أَعرُف َماذا أَقُول! َربِّي
  

فاُألَمُم يف اضِطراب، َوإِجنازاُتهم على ِمقيـاسِ  ... لَيَس ُهناك َتوَبةٌ حارَّةٌ، َوال َنداَمةٌ َحِقيِقيَّةٌ 
ةَ َتوَبٍة َحِقيِقيَّـة؛ آه، َوأُولَِئـَك الَّـذيَن    كلُّ اَألرضِ َسَتَتوجَُّع َما لَم أَمسْع َصرَخ... كُفرهم 

َينتصبونَ َعلى مَنصَّاٍت ُمنادين بالسَّالم َوبِكَيَف َوبِأَيَِّة طَريقٍَة َيجُِب أَن ُيقيموا السَّالَم ِفيمـا  
َبينهم، َبينما أولِئَك أَنفُسهم َيتعدَّونَ َوصاَياي َوَيشنُّونَ احلَرَب ضدِّي، فَكيف ُيمكـُنهم أَن  

 َيَتَوقَّعوا يف فكرِهم الوصولَ إىل السَّالم؟
َمع ذلَك ال َتيأَُسوا، فَِفي النِّهاَيِة، َسيأِتي اخلالُص ِمَن اهللا الثَّالُوث، ذاَك الَّذي ال َتزالُ َترفُضه، 

ُيشجُِّركم أَيُّها اجليلُ الكاِفر، يف النِّهاَيِة َسَتعيُش يف َسالم؛ فاَهللا اجلاِلُس َعلى َعرِشِه يف الَعالء َس
غاَبةً وُروِحي سَيتدفَُّق بِاستمرارٍ كنهرٍ ملَّاعٍ يف أَراضٍ َجافَّة؛ َسأَغمُر كُلَّ اَألشـياِء بُِنـورِي   
  اخلاّص، يف هذا النُّورِ َسأَنزُع الزُّؤانَ ِمَن القَمح؛ كَما قُلُت لََك، َسأَفصلُ اِجلداَء َعنِ اِخلراف؛

ُنورِي اِإللَهِي، سأَكونُ لَُهم صعَب املنـالِ وغـَري َمْرئـي،     أُولَِئَك الَِّذيَن َسُيوجدونَ خارَِج
َووحَدها الظُّلَمةُ َستكونُ َمسكَنهم؛ لكنَّ الَّذيَن َسُيوَجدون يف ُنورِي اإللَهِـي َسـَيكوُنون   
ُمباَرِكني، وَسَيكوُنونَ هم أَنفُُسهم ُنوًرا يف ُنورِي؛ َسأحيطُ بِهم ُمشركًا إيَّاهم بِبهائي اخلاص؛ 

بِقَدرِ ما تزداُد َنفُسُهم طُهًرا، َتزداُد تألُّقًا؛ طوَبى لِإلنسان الَِّذي غُِفَر ذَْنُبُه، َوُمِحَيت َخِطيئَُته؛ َو
  !طوَبى لِإلنسان الَِّذي ال أَتَّهَِمُه بِأَيِّ ذَنب، َوُروُحه غُري قادرٍ َعلى الغشِّ

  ؛ic ...قُوِلي ِلجِيِلِك إِنَّ اَهللا ُهنا، َمَعكُم َجِميًعا 
 

  ٢٠٠٣ي، انِون الثَّكاُن ٦
  

بِكاملـِه  ي رَِشالَب نسِلى اِجلَع ُقشرِما أُكََو ةٌفَوكشي مِتيل، نعَمها اِجليُّ، أََكياِتن َحوم ِملّ َيكُ
ـ إِأَصغوا  إِنينهم يما َبا ِفيًضأَ قونَشرُِيَسذا كَ، َههيبرِقَُألصاِلَحه معي ومع  ـ ؛ أَفقـط  يَّلَ ا َن



  

ا ماًم، َتناشيد
ـ ي راِئجِ ةً َح
ي ينِِكبارَِو ،حٍ

ـمٌّ إِليـِك؛   

ثري ِللَعَملِ؛ ال 
مـن اَألراضِ  
ال َيزال الكَِثري 

  !ِضًرا
طيها غُيوٌم من 
 األناِشيد هو 

لقـد  " ـي؛  
 بِهم ِلَيمُألوا 
م مجيًعـا إِىل  

ه األِذَه اللِن ِخ
جخرِأَ" :ةُسَّدَّقَُملْ

يحسبَِت يَدِشدي َن

ْسِمي ألنِّي ُمنَضـ

 و؛

  ... ِلي 
َوالكَِثري  ِللتَّكِفري،

لُ أََمَك الكَِثُري ِمـ
َوالُْمصالََحة؛ فال
نَدما أَكونُ حاض
ِكُن اآلن أَن تغط
َف من كلِّ هذه

سـكُْنها ُروِحـ
ي الناِئَية، سآِتي
جُدُهم وأَجتِذُبهم

٢ 

نا ِميًضأَ يَنرِآَخ
الْ ُبُتالكُ قولُ َت
دنِشا، وأَيًدعَب ِك

َهِذِه اَألشياء بِاْس

ΥθΧΙ  َا هوَنأ

  ٢٠٠٣ي، نِ

 إِنَّ َبراَءَتِك َتلَذُّ 
ال ُهناَك الكَِثري
 السِّرِّي؛ ال َيزال
سَّالم، َوالُْحبِّ و
ِك يفَّ َوَتأللَئي ِعن
ي الرَّمسي؛ ُيمِك

َدفدَّوام؛ إِنَّ اهل
ِلَيس: "َيقول غالًبا

ونَ إىل اَألراِضي
ية َمخِفيَّة، سأَجد

٢٤٥

ما آكَ َنيَتفَتَِّحَت 
ما كَ، َوٍهايى ِم

كري عطَرنِشأَو 
  ٣٥٦"!يِماْس 

 َتصَنعَني كُلَّ َه
  َحياِتِك؛ظاِت 

   ΣΥ

انِون الثَّكاُن ١٠

 َوأَن أَقولَ لَِك 
 َينَتِه َبعُد؛ ال َيز
حات َجَسِدي 
زَرِعي ُبذوَر الس
ِك؛ حدِّقي َنظََرِك
جديد؛ َهذا َوعِدي

على الد ُتباركُها
ها؛ أََنا ُهو َمن َي
 الَْمنِفيُّونَ املُبَعدو
هم، يف إيَِّة زاواَية

  

 ِكلُتَعَجَولَقَد  ،
ىجَرَم ِةلى ضفََّع
نبق، الّزي كَرِِه
 ةََمظَي َعنِعِلوأَ 

ال َتخايف ِعنَدما
جانِبِِك كُلّ لَحظ

٠

 َيا باراسِكِفي،
، فَلَم ِك ِخدَمِت

َملِ ِلَتضِميِد جِرا
 بِنارِي، ِلكَي َتز
 ال ُتتِعبِي َنفَسك
سةَ َسَتحيا من جد
لقَِديَرةَ َعلَيها، ُت
تذاُب َشعبِي إِلَيه

أن، حتَّى ، ِكِفي
َك الال ُهوِيَّةَ لَه

                        
. 

ا فاسوال،، َيرِكر
َع روُدالُو َتنُمو 

زهور، أَُخالَبكَ ةً
ِةهيَّلَي اِإلعماِلأَ 

ُتِك؛ المَّهُِّم  هي
بُّ َمَعِك َوإِىل ج

  وا واِحًدا؛

ي أَن أُنِشَد لَِك،
خصوصِ َوقِت
 َيكِفي ِمَن الَعَم
ازيها وُتشِعِليها

ِلذا .. . ُمهَمالً 
جي َألنَّ الكنيَسة
د، لكنَّ َيِدَي ا
ُء كَنِيسِتي َواجت
تِك، َيا َباراسِك

أُولَِئك َسِتي؛ حتَّى

                         
١٥-١٤: ٣٩سي 

رَِّحُم
َماك
ةًذَبَع
لِّكُِل

هذه 
أَلُْحب
كوُنو

  

  

أَنوي
أَمَّا بِخ
َيزالُ
لتجتا
منها 
إِبتهِج
جديد
إِحياء
َوعدت
كَنِيس

       
س ٣٥٦



٢٤٦ 
  

َحيثُ يقيُم الرُّوُح القُُدس، َألنَّهم هم أَيًضا أَوالدي؛ لَن َيبقى أَحٌد يف ُمتخلِّفًا؛ هذه املُعجزاُت 
  كم؛َتفوُق الذَّهَب َوالفضَّة، َألنَّها َعالماُت ُحضورِي َبين

  

  ٢٠٠٣ي، انِالثَّ كانونَ ١٧
  

َسَيبقى، ما لَـم   ِلغاَيِة الَيوم، َمجُد هؤالء النَّاس الَباطلُ هو كَِحجابٍ َعلى عقوِلهم؛ حجاُبهم
َيعوُدوا إِيلَّ َوَيُتوبوا؛ فَتحفُّظُهم غَُري الَْمعقُولِ والُْمَتزايِِد َوخوفَُهم ِمن أَن ُيَضلَّلوا أَو ُيخَدعوا قَد 

قولَُهم؛ إنَّهم ُشهوٌد على النُّورِ السَّاِطعِ املتدفِّق ِمن أََناشيِدي،َ َمع ذَِلَك حتَّى هنا، هم أَهنكا ُع
متحفِّظون ِلما ال َيجب، بينما ما كانَ جيُب أن ُيراقبوه عن قربٍ هو العناِصر الَِّتي ُتعـرُِّض  

لونَ أَن ُيدركوا احلِقيقَِة الَِّتي ُيمكُن حقًّا للخطرِ كَنِيَسِتي َومجاَعتها، إنَّهم ِفي ظُلَمِتهم ال يتوصَّ
أَن تِشـعَّ  ُنوَر َمعرِفَة اهللا َوُتشرَِّب مجيَع الكاِئناِت؛ فالعالَُم كلُّه مملوٌء باألضاليل وَيـْدَهُش  
 النَّاُس ِمن ُحُضورِي؟ أََيدوسونَ َجَسِدي، وال أُعارض؟ سأَنزلُ قَريًبا َعلَيهم كََشمسِ الَعدالَة؛

يا تلِميذَيت، َيا َمن ِهي جزٌء ِمنِّي، َسأَسَتعملُ كُلَّ الْوسائل الَِّتي رسَّخُتها ِفيِك َألدعَم َوأَنِت، 
٣٥٧كَنِيَسِتي، لَِكن أَيًضا ألجتِذَب الرِّجالَ الُْمَوقّريَن

  ؛icإِىل طَرِيقِ الُْمصالََحة؛   
 

  

  
  
  

  

                                                           
 .بني األديانحوارات إىل  الرُّوح،بصاِلحونَ النَّما أغَري املَِسيحيِّني حتَّى َيقِصُد َيسوُع بِذلَك  ٣٥٧


