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  ُطوبى للَّذي يَقَرأُ َكِلماِت هذه الُنبوَءة،"

  ولِلَّذيَن َيسمعونَها وَيحفظوَن ما هو َمكتوٌب فيها،

  )3: 1رؤ!" (ألنَّ الوقَت َقريبٌ 

  ها هو يأتي على الُسُحب،"

  وَسَتراُه كلُّ َعين،

  وأيًضا الَّذيَن طََعنوه،

  .فَتنَتِحُب عليه قبائُل األرِض كلُّها

  .آمين! أجل

  أنا هو األَِلُف والياء،

  يقوُل الَربُّ اإلله،

  الكائن، والَّذي كان، واآلتي،

  )8 -  7: 1رؤ" (الضابُط الُكلَّ 
www.facebook.com/darbel.salib 

youtube: Darbel Salib 
 الخوري غسان رعيدي

 
  "مريَ مَ  ودُ نُ جُ "ة معيَّ جَ  هِ ِرش ونَ  هِ ى بطبعِ عنَ تُ 

  أد/167 َرب لم وخَ عِ 
 اانً جَّ ع مَ زَّ وَ يُ 
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 –كلمُة سيادِة اْلُمطراِن الياس َرحَّال السامي االحترام، مطراِن أبَرشيَِّة بـَْعَلَبكَّ للُروِم اْلَمَلكيِّيَن الكاثُوليِك 
  .لبنان

واألُب غسَّان هو من . ضرُة األِب غسَّان رعيدي اْلُمحتـََرم، كتاٌب َشيٌِّق كَتَبُه وَمجََعُه ح"إنتصاُر قلِب مرَميَ الطاهرِ "
  .أعضاِء َخوارِنَِة احلركِة الكهنوتيَِّة املرَمييَِّة الَّيت أسََّسها األُب اإليطايلُّ ستيفانو دون غويب

ِت، وذلَك يف اْجلُزِء األوَِّل ويف َمجََع األُب غسَّان يف هذا اْلُمَجلَِّد ظُهوراِت السيَِّدِة العذراِء، وعلََّق على هذِه الظُُهورا
بطريقٍة كتابيٍَّة اجلُْزِء الثاين، بتأمُّالِت شيـَِّقٍة يف رتبِة َدْرِب الصليب، وأمَّا اْجلُزُء الثالُث، فهو تعليقاٌت على الظُهورات؛ وكلُّ ذلَك 

  .َسْهَلٍة وبُدوِن تعقيدٍ 

ريُد أن يَبَحَث ويـَُفتَِّش على ما قالَْتُه العذراُء يف ُكلِّ ظُهوٍر، وما َمحََلْت مَعها إنَّ هذا اْلُمَجلََّد َحيتوي أُُمورًا كثريًة ِلَمن يُ 
ا ِ   .من َرساِئَل ُمَوجَّهٍة لألشخاِص والَّذيَن يَعيشوَن حياَة مرَميَ ويتأمَُّلوَن بأقواِهلا وإرشادا

تابِة والبحِث، وَوفـََّقُه يف تغذيِة أبناِء رعيَِّتِه باْلَمواِعِظ َوفََّق اُهللا حضرَة األِب غسَّان وأَعطاُه أن يُتاِبَع نشاطَُه يف الك
  .الَشيـَِّقةِ 

  

  ال ماِنَع من طَْبِع هذا الكتابِ             
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  .لبنان -كلمُة اإليكونوموس الياس رَحَّال الفاِضل، المسؤوِل األوَِّل في الحركِة الكهنوتيَِّة المرَيميَِّة 

، الـَّذي كَتبَـُه الكـاهُن اجلليـُل غسَّـان رعيـدي "إنتصـاُر قلـِب مـرَميَ الطـاهرِ "ٍري هـذا العمـَل اجلبَّـار، كتـاَب قرأُت بشغٍف كب
لقـد قـاَد الـُروُح الُقـُدُس يَـَد هـذا الكـاهِن الـَورِِع، . يف ما َخيَتصُّ بنهايـِة أزمنـِة الشـرِّ وَجمـيِء ُمْلـِك املسـيِح اجلديـِد اجمليـِد علـى األرض

ِة إىل القــارئَني املــؤمنَني مــا كَشــَفُه يف العهــَديِن القــدِمي واجلديــِد مــن حقــائَق إْميَانيَّــٍة، ومــا زاَل يكشــُفُه مــن خــالِل بعــض الــُرؤالَِينُقــَل 
  .احلقيقيِّنيَ 

ِة لألحـداِث الـَّيت كلُّ ما كَتَبُه هو ُمنَسِجٌم َمتَاًما مع ما جاَء يف الكتـاِب اْلُمَقـدَِّس، وهـو يُـدِخُل القـارَِئ يف الرؤيـا الُصـَورِيَّ 
مــع ولقــد كــاَن أميًنــا للَمراِجــَع اْلُمســتَـَقى منهــا، ُمضــيًفا إليهــا التفســَري الَّــذي أْهلََمــُه إيَّــاُه الــُروُح الُقــُدُس واْلُمتجــاِنَس . تَنتِظــُر عاَلَمنــا

  .تعليِم الُسلطَِة الَكَنِسيَِّة الُعليا

، وعائًشـا حيـاَة تقـوى و  ملَْ َيُكْن لَِيسَتطيَع كتابَة هذا الَكْنِز، كما تَِّضـاٍع ٱَمسَّاُه، لو ملَْ َيُكْن كاهًنا َغِنيًّـا بإْميَانِـِه الكـاثوليكيِّ
تواِضع، سَيغِرُف منُه القارئوَن ِمثَارًا َمجَّةً . وَخمَاَفٍة هللا

ُ
 .َأَال باَرَك اهللاُ هذا العمَل اْلُمفيَد والَّذي، َحَسَب رأيي الشخصيِّ امل
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  ٌء وُشكرٌ إهدا
  :بدايًة، أُعبـُِّر عن رغبٍة عميقٍة يف داخلي، وهي أنَّ إهدائي هذا له َوجهان

  .فالوجُه األوَُّل يتوجَُّه حنو السماء والثاين حنو أهلي

  :أقولُ  للسماءِ 

ـــ ين، رمحتـــين وأحَبْبَتـــين أســـُجُد جلاللِـــَك وُأصـــلِّي وأعبـــُدَك أيُّهـــا الثـــالوُث القـــدُّوس، ألنَّـــَك أنـــَت خلقَتـــين وٱفتـــَديتين وأْهلَْمَت
َد بكَ . وقوَّيـَْتين   .وبنورَِك اجمليد؟ حاشا وِحبُبَِّك اإلهليِّ  فهل أتشوَُّق إالَّ ألعوَد وأحتَِّ

ُه إىل أُمِّي العذراِء الربيئِة من الَدَنس وأقول   :لذا، أتوجَّ

يف قلــــِب ٱبنــــِك األقــــَدس ألرَث امللكــــوَت  دُّ ألســــُكنَ عِ ُأحبُّــــِك وُأكــــرُِّس لــــِك ذايت ِجبُْملِتهــــا، فمــــن قلبــــِك الطــــاهِر أســــتَ 
  .السماويَّ عن َميِني اآلِب، وبرفقِة الروح القُدس

  .ُكلَّ هذه الِنَعم  وغِري اْلُمستِحقَّةِ  اإلَهليَّة، على ٱحتضانِك لذايت احلقريةِ  شكرًا لِك يا نبَع الرمحِة وملكَة احلكمةِ 

  .يَلِك معي مجَ وليس لديَّ ما أُعبـَِّر عنه لُيوِيفَ  -أشُكُرِك 

  .الثالوِث األقَدس جدِ مَ لذا، أشُكُرِك وال أتوقَُّف، فأنِت الُشكُر احلقيقيُّ لِ 

  :فأقول هلم أهليوأمَّا 

  .رمحاُت اهللا على نفِسَك الطَيِّبِة يا والدي، أنطونيوس احلبيب

وُألَكــرَِّم مــرَميَ ٱبنــَة  ُألَجمِّــَد الثــالوَث األقــَدسَ  فلــوالَك ولــوال والــديت، ليلــى، َلَمــا ُوِجــْدُت ألحظَــى بنعمــِة هــذا الــَزَمِن اْلُمَميَّــزِ 
  .اآلِب وَمْسِكَن الروِح ووالَدَة االبن

 والرتبيـةِ  الصـحيحِ  علـيمِ والتَ  واحملبَّـةِ  والرمحـةِ  ما علـى احلنـانِ أنَت ووالديت الـَّيت مـا زالَـت ترعـاين وُتصـلِّي مـن أجلـي، أشـُكرُكُ 
  .ْكَسبُتُموها لذايتوُكلِّ الفضائل الَّيت أَ  املسيحيَّةِ 

  ...ُئُكما ِبِغناُه اجمليد، فأنا ال أمِلُك إالَّ الصالةُأصلِّي من أجِلُكما، ولكنَّ اَهللا هو الَّذي ُيكافِ 

  ...فالُشْكُر ِهللا دائًما
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  الفهرس
  

  لبنان –اْلَمَلكيِّيَن الكاثُوليِك  كلمُة سيادِة اْلُمطراِن الياس رَحَّال السامي االحترام، مطراِن أبَرشيَِّة بـَْعَلَبكَّ للُرومِ 

  لبنان -كلمُة اإليكونوموس الياس رَحَّال الفاِضل، المسؤوِل األوَِّل في الحركِة الكهنوتيَِّة المريَميَِّة 

  إهداٌء وشكرٌ 

  الفهرس

  تمهيد

  مةمقدِّ 

  الوكيل األمين: القسم األوَّل
  الوكيل األمين  -1

  الوكيُل األميُن والوكيُل الخائن -1.1
  )16: 10لو..." (ن َيسَمُع لُكم َيسَمُع ليمَ " -1.2
 ةلكهنوتيَّ امناسبة بدء السنة رسالة البابا بنديكتس السادس عشر إلى الكهنة بِ  -1.3

 نِهايُة األزمنِة وَعالماتُها  -2
  دور العذراء في ِنهاية األزمنة -2.1
  الرحمة اإلَلهيَّة هي عالمُة نِهاية األزمنة -2.2
  ُكبرىاْلَمخاُض واْلِمحنُة ال -2.3
  أقواُل البابوات -2.4

  دون بوسكو وحلمُ  البابا العائقُ   -3

  الصليب دربِ  لُ راحِ ومَ  فاتيما الثالثُ  رُّ سِ   -4
  الُبعد الَنَبِويُّ والُنهَيِويُّ والُرؤَيِويُّ ِلميالِد المسيح -4.1
  سرُّ فاتيما الثالث -4.2
  "واألمواتَ  األحياءَ  يَ قاضمن حيث سيأتي ليُ ": المقال السابع -4.3

  شيءٍ  له كلُّ  عَ خضَ أن يُ  نتظارِ ٱب... - 4.3.1
  األخير الكنيسةِ  متحانُ إ - 4.3.2

  المسيح جلجلةِ بعد  الكنيسةِ  جلجلةُ  -4.4
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  مراحُل درِب الصليب: القسُم الثاني
  فعُل الَنَداَمة

  ليبالصَ  بِ رْ ن دَ األولى مِ  المرحلةُ  -1
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثانيةُ  المرحلةُ  -2
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثالثةُ  المرحلةُ  -3
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الرابعةُ  المرحلةُ  -4
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الخامسةُ  المرحلةُ  -5
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  السادسةُ  المرحلةُ  -6
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  السابعةُ  المرحلةُ  -7
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثامنةُ  المرحلةُ  -8
  صليبال بِ رْ ن دَ مِ  التاسعةُ  المرحلةُ  -9

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  العاِشرةُ  المرحلةُ  -10
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الحاديَة َعْشَرةَ  المرحلةُ  -11
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثانيَة عْشَرةَ  المرحلةُ  -12
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثالثَة عْشَرةَ  المرحلةُ  -13
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الرابعَة عْشَرةَ  المرحلةُ  -14
  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  مسَة َعْشَرةَ الخا المرحلةُ  -15

  خاِتمُة َمراِحِل َدْرِب الَصليب

  

  مالحُق الُنبوءاِت والِعظات: القسُم الثاِلث
  مقدِّمة

 )عالماُت األزمنة(رسالُة العذراِء لألِب ستيفانو دون غوبي  - 1

 )المسيُح الَدجَّاُل ونِهايُة األزمنة( Nylusنبوءُة القدَّيِس نيلوس  - 2
  حياتِه مخَتَصٌر عن -2.1
  .نتصاُر اهللاٱالُجحوُد عِن اإليمان، الِعقاُب وهزيمُة الُمخرِِّب و : نبوَءتُه -2.2

  الَتأمُُّل الَنبويُّ للبابا بنديكُتس الَسادس عشر - 3

  1846فرنسا  -نبوءُة العذراِء مرَيَم في الساليت  - 4

 1917البرتغال  -الجزُء األخيُر من أسراِر فاتيما  - 5

يِس فر  -6  )1226(نسيَس األسِّيزيِّ نبوءُة القدِّ
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 وما بعدُ  1973 ،اليابان – Akitaا آكيتَّ  :العذراء دةِ يِّ السَ  من رسائلِ  مقتطفاتٌ  -7

 برناديت سوبيرو –) بيرينيه(الُنبوءُة الخامسُة لسيِّدِة لورد   -8

 )1220(رسالُة القدِّيِس فرنسيَس األسِّيزيِّ إلى قادِة الُشعوب   -9

 الضطهاداُت الخمسةُ إرساُل الُروِح الُقُدِس وا -10

 سيَِّدُة جميِع الُشعوب -11

 ونُبوَءُة القدِّيسِة كاترين البوريه سِ نَ الدَ  منَ  البريئةُ  نَ وْ عَ دْ جِ  ةُ زَّ جِ  مُ مريَ " -12

 نُبوءُة الُطوباويَِّة كاثرين إْيميريخ -13
  "اآلالُم اْلُموِجَعُة لربِّنا يسوَع المسيحِ " -13.1
  مقدِّمة

  ين إْيميريخحياُة الُطوباويَِّة كاثر  - 13.1.1
  نبوءاتُها خالَل ُمشاهَدتِها لآلالِم اْلُموِجعِة للَربِّ يسوع - 13.1.2

  1820بعُض الُنبوءاِت الَّتي َحَصَلْت عليها حتَّى سنة  -13.2
  البابا اْلُمِسنُّ  –اْلُجُحوُد اْلُمخيُف في الكنيسِة الحاليَّة  - 13.2.1
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  َتمهيد
يت ألَقْيُتها عن ُجلُجَلِة أمَّا وقد حاَن الوقُت ليُبِصَر هذا الكتاُب الُنوَر، فكنُت قد بدأُت بكتابَِتِه منُذ الِعظَة اُألوىل الَّ 

وحصَل ذلَك مع حَدِث املرحلِة الثالثِة َلمَّا وقَع البابا بنديكُتُس السادَس عَشَر حتَت . الكنيسة، بعَد أن أَْهلََمين الُنوُر اإلَهليُّ عنها
ومَع . 2010كانون الثاين سنة   24نِة بتاريِخ لكنَّين أَْلَقيُتها يوَم أحِد الكه. 2009الصليِب للمرَِّة األُوىل ليلَة عيِد امليالِد سنَة 

َيُة الُنصوِص الَّيت ألََّفْت هذا الكت اَب الَّذي تَتابُِع األحداِث والتقشُّفاِت والقراءاِت والصلواِت والتأمُّالِت الروحيَِّة، ظهَرت بِنـْ
ِة مرَميَ البتوِل وبنعمِة الروِح الُقُدِس، وبالتعاوِن مع صدَر ُجْزُؤُه الثاين على قرٍص ُمدَمٍج مسموٍع ُمشَبٍع باألحلاِن العذبِة، بشفاع

وكنُت يف كلِّ مناسبٍة أُْلِقي ما يـََهُبين اُهللا من نَِعٍم . 2012عدٍد من املؤمنَني الصادقَني الغيورين، وذلَك خالَل زمِن الصوِم سنَة 
اءاِت الُروحيَِّة مع َمجاعِة فريوِنكا جولياين وعائالِت ِفَرِق على َمسامِع املؤمنَني يف الكنيسِة، أو يف لقاءاٍت خاصٍَّة، أو يف اللق

ويف حِني أَنـَْهْيُت . وغريِها من اجلماعاِت والعائالت، أو تلَك الَّيت ُأشارُِك فيها مع احلركِة الكهنوتيَِّة املرَمييَّةِ واألخويَّاِت السيَِّدِة 
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زيارَة البابا بنديكُتَس السادَس عَشَر إىل لبناَن سُتضفي على هذا  ، وجدُت أنَّ 2012الكتابَة يف أَوائِل شهِر حزيران سنَة 
ووجدُت، كذلك، أنَّ إضافَة ِعظَِة مار الياس احليِّ وترَمجََة بعِض الُنبوءاِت هي ذاُت فائدٍة . الكتاِب بريًقا َمساويًّا، وهكذا كان

، وَأَضْفُت ما صدَر عِن البابا، نائِب املسيح، ما جيَُِب، وُوِلَد 2012سنَة  فَخَتْمُت الرتمجَة يف شهِر أيلولَ . للُقرَّاِء املؤمنني الِكرام
فليُكن . 2012تشرين األوَّل سنة  13يوَم السبِت يف " نِهايُة اَألزمنِة وُجلُجَلُة الكنيسة: نتصاُر قلِب مرَيَم الطاِهرِ إ"كتاُب 

ُز ِخلَالِص النُـُفوِس، بشفاعِة قلِب مرَميَ الط   .اِهِر، وِلَمْجِد اِهللا الثالوِث األقَدِس إىل األبد، آمنيهذا الَكنـْ

ِإْخَوِيت يف املسيح، من مسيحيِّني وغِري مسيحيِّني، إنَّ اَهللا وحَدُه يستطيُع أن يسبُـَر َغْوَر أعماِقنا، وهو العاِملُ بكلِّ 
اذا ُنِشَر وقد َيسَأُل البعُض ِلمَ . من نَِعٍم ال أسَتِحقُّهالذلك، ال ُميكُنين إالَّ أن أُعِلَن ما َمَنَحين . شيٍء والقادُر على كلِّ شيء

 يـُْبِصِر الُنوَر ما َمل مَع الِعْلِم بأنَّ ُكلَّ ما أُْعِلَن حىتَّ اآلَن ملَ ! أَلْيَس هذا هو الَزَمُن األَْنَسُب له؟: هذا الكتاُب اآلَن، فاجلواُب هو
  ).16راجع يوحنَّا( ملسيُح إَهلُنا َغَلَب العاملَ لَِنُكْن واثقني، فا. هِّْل إرادُة اِهللا ذلكسَ تُ 

لذلَك، وٱحرتاًما لكلِّ َمْن ساَهَم يف إصداِر هذا الَكْنِز اإلَهليِّ ِهلذا اجليل من تاريخ البشريَّة، علَّ الُنفوَس ترَتدُّ عن 
َم الُشكَر ِهللا على ما قدَُّموُه،  دَّ يل من أنضالِهلا وتعوُد إىل باريها وُخملِِّصها وحاميها، وإىل القلِب الطاهر َمْلَجِئها، ال بُ  أَُقدِّ

أشُكَر اإليكونوموس  وبالتايل،. ساعَني إىل أن يكوَن الكتاُب خالًيا من أيٍّ خطأ، ولكْن، ُجلَّ َمن هو معصوٌم عن كلِّ خطأ
الَّذي  والخوري رالف طنجرلَناِبَعِة من القلِب واإلْميَان، رئيَس احلركِة الكهنوتيَِّة املرَمييَِّة يف لبناَن على كلمِته الغنيَِّة ا الياس رحَّال

الَّذي ضبَط اللغَة  واألستاَذ جوزف أبي هاشمفرنسا،  -أخربَين بإْميَاٍن عن بعض الظهورات وَأَمهُّها رسالُة العذراء يف الساليت 
الَّيت ما برَِحت تُنُري  وجماعَة ُجنوِد مرَيمَ  َماٍس وَحمبَّة،الَّيت َصمَّمْت هذا الكتاَب ِحبَ  واآلنسَة باِميال شاهين بَفرٍح وكَرٍم وتقديٍر،

ايةِ  نُفوَس املسيحيِّني وغِري املسيحيِّني حوَل اإلميانِ  وبالتأكيِد . األخرية ومواضيَع تـََقويٍَّة قيِّمٍة ومتنوِّعة األزمنةِ  الصحيِح، وحول ِ
ْمَن املساعدة أشُكُر بَناتي الُروحيَّات ساَعُدوا َجمَّانًا أو غَري ذلك، بطريقٍة وآَخرين ، 1الصادقة يف بعض الرتمجات اللوايت قدَّ
وأُْنهي شكري . واهللاُ ُيكافُئ اجلميَع نَِعًما وبركاٍت ورمحًة وخالًصا، ُحمَوًِّال إيَّاهم ُشعاعاٍت بنورِه اخلالصيِّ . مباشرٍة أو غري مباشرة

، رئيِس أساقفِة بعلَبكَّ للُروِم سيادة المطران الياس رحَّال السامي االحترامِ هذا بتقديِم كلِّ التقدير والمحبَّة السامية ل
فاِء أشعٍَّة َمساويٍَّة اْلَمَلكيَِّني الكاثُوليك، الَّذي تـََفضََّل، بتواُضٍع وتـََفاٍن، يف تقدمي هذا الكتاِب الكْنِز، وَمْنِح االْذِن بِإصدارِِه، إلض

ك خلالِص الُنفوِس، وإكراًما للبتوِل أُمِّ اهللا الُكلِّيَِّة الطهارة والقداسة، وِلَمْجِد الثالوث األقَدس، على حقيقِة َزَمِننا احلاضر، وذل
  .إىل األبد، آمني

  اخلوري غسَّان رعيدي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ة الكاتبسُم املرتِجِم هي ِمن َترمجٱكلُّ الَرتمجاِت الَّيت ال يُلَحُظ فيها    1)
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  .، آميناإلله الواِحدسم اآلب واالبن والروح القُدس، ٱب
  )42: 12لو" ( َمن تُراه الوكيل األمين" 

  مةمقدِّ 
، جتسََّد ِمن أجِل خالِصنا حبلوِل الروِح الُقُدِس يف حشا مرميََ إلُه ال  رمحِة واحملبَِّة والسالم، يسوُع املسيُح ٱبُن اِهللا احليِّ

ِدِه وفدائِِه اإلنساَن الَّذي تاَه َمَع خطيئِة آدَ . البتوِل الربيئِة ِمن كلِّ َدَنٍس منُذ األَزِل وإىل األبد َرنا وَلمَّا أنقَذ ِبِسرِّ جتسُّ َم وحوَّاء، بشَّ
ُر الناَس وُيصلِّي ِمن أجِل أِخصَّائِه، دعانا مجيَعنا، ِمن  وعندما كان يـُبَ . ِمبجيئِه الثاين الَّذي بِه سُريَبُط الشرِّيُر يف اْهلاويِة العميقة شِّ

ى الَّذي بدَأ يَ كلِّ األجناِس واَألعراق، إىل عدِم اخلوِف بعَدما حلَّ ملكوُت اِهللا على األرض، هذا امللكوُت  ْ سَتِتبُّ منذ أن َأ
ويف الوقِت عيِنه، دعانا لَنِثَق بِه ألنَُّه، ِبِسرِّ ُوُجوِده يف الَزَمن، قد غَلَب العاملََ واملوَت . يسوُع بنفسِه رسالَة أبيِه السماويِّ 

ِرب، ودعانا لنحِمَل الصليَب ُكلَّ يوٍم ونتبَـَعُه لنناَل وإبليس، ولكنَُّه طَلَب منَّا السَهَر الدائَم يف الصوِم والصالِة كيال نقَع يف التجا
ونبـََّهنا ِمن َمكايِد العدوِّ اخلبيثة، باإلصغاِء إىل كالِمِه اخلالصيِّ يف اإلجنيِل املقدَِّس ويف عيِش وصاياُه بإمياٍن . اخلالَص به ومَعهُ 

ُب التسلَُّح بسالِح اِهللا بوضوٍح وأمانٍة كي ننتِصَر باملسيِح على ما والثباُت يتطلَّ . ورجاٍء وحمبَّة، كي نثُبَت فيِه ويثُبَت هو فينا
  .ينتظرُنا من مصاِعَب وٱضطهاداٍت ال بُدَّ ِمن أن نتخطَّاها بفرٍح وٱبتهاٍج ليكوَن َأْجرُنا عظيًما يف السموات

من  رحلةِ امل هذه يف ةُ البشريَّ  َمتُرُّ به وما قلوِب الكثرييَن، أنَّ اخلالَص هو بيسوَع املسيِح وحَده،يف  واضحٌ  لذلَك، إنَّهُ 
 يتطوَّرُ  وضوح، راحَ  بكلِّ  ناتِ يف ذاكرَ  املسيحِ  نورِ  بُشعاعاتِ  املطبوعُ  هذا االنطباعُ . لُ بْ ن قَـ مِ  هُ دْ شهَ  تَ َو صعٌب وملَ هلَُ  ،هاتارخيِ 

 هذا، وبالتزاُمنِ  كلِّ   عَ مَ . ياتوَ املستَـ  وعلى كلِّ  كانٍ م يف كلِّ  فيها األحداثُ  صفحاٍت تتسارعُ  نطواءِ ٱو  ،الَزَمن دُّمِ تقَ  عَ مَ  ويتقدَّمُ 
 فوسِ النُ  خيانةِ  فظاعةَ  ايُرين بِّه، كان اهللاُ وأمانًة حلُِ  ًة باملسيحِ قَ ثِ  باتِ على الثَ  واإلصرارِ  ياتِ دِّ والتحَ  والصلواتِ  األصوامِ  عَ مَ 
ها ياعِ وضَ  االهلِ ها وضَ ودِ رُ ن شُ مِ  ،فوسهذه النُ  ريرِ يف حتَ  هِ ودِ عُ وُ لِ هو  هِ تِ ، ومدى أمانَ اهتِ ورسالَ  اهتِ دمَ وخِ  اهونذورِ  اهتِ مسيحيَّ لِ 

ا ولِ  هايَّتِ بودِ وخطاياها وعُ  ِ بتداًء ٱاألزمنة،  ايةِ ِ  تاريخَ  ُمجاِهدةُ الْ  ُة املسيحِ َلت كنيسخَ دَ  كيفَ لذا، نرى  . والَظالم رِّ ى الشَ ِقوَ ِلَذا
 يتالَّ  احملنةِ  هِ هذِ ، النِيبِّ  الَ دانيَّ  ن نبوءةِ مِ  األخريِ  وعِ سبُ األُ  نَ الثاين مِ  الُكربى يف النصفِ  إىل احملنةِ  تحوَّلُ ذي سيَ الَّ  خاضِ مَ الْ  نَ مِ 

يُّ على َمقضِ الْ اإلفناُء " َصبُّ عندما يـَنْ وذلَك  ،الطاهرِ  مرميََ  قلبِ  نتصارِ ٱب اجلهنَّميَّةِ  ةِ القدميَْ  ةِ احليَّ  رأسِ  قِ حْ إىل سَ سُتؤدِّي 
  .تباِعهِ ، أي حلظَة القضاِء الَتامِّ على املسيِح الَدجَّاِل وأَ )15: 3وتك 27: 9دا(نيع الش" بِ رِّ ُمخَ الْ 

  دءِ بَ  عَ مَ  2ةِ األزمن هايةِ نِ  بدَأت مرحلةُ 
َ
 الراهبةِ  وفاةِ  حلظةَ  ،2005شباط سنة  13 األحدِ  يومَ  ِينِّ لَ والعَ  الكبريِ  خاضِ امل

ار  أيَّ  13الربتغال، بني  –يف فاتيما  ةَ بويَّ النَ  مرميََ  العذراءِ  ها رسائلَ ائِ بَ ن أنسِ مِ  ثَننيِ ٱ عَ مَ  تسلََّمتيت الَّ  ا دوسانتوس، الرائيةِ لوسيَّ 
ا،  وجاء حدُث وفاِة هذه الراهبِة مَع وفاة البابا. 1917ل سنة تشرين األوَّ  13و الَّذي كان يعاصُر املرحلَة األخريَة من حياِ

، الليلَة األخريَة من تساعيَّة الرمحِة اإلَهليَّة، أي ليلَة عيد الرمحة 2005نيسان  2ليلَة السبت  يفَِّ نَّا بولَس الثاين الَّذي تـُوُ البابا يوح
هم وَزجِّهم يف يطان وجنوِده اهلالكني وتكبيلِ مرحلة القضاِء على الشَ  فكان هذان الحَدثان العالمَة الحسِّيَّة لبدءِ . املذكور

ِة ألِف سنٍة رمزيَّةجهنََّم ِلمُ  األوىل  ةِ يف الذكرى املئويَّ  الطاهرِ  مرميََ  قلبِ  النتصارِ  العكسيِّ  دِّ للعَ  ةَ يَّ احلسِّ  ، وأيًضا العالمةَ )2: 20رؤ( دَّ
 3م يُكن َعَبثًا أن يَنُشَر البابا يوحنَّا بولُس الثاني سرَّ فاتيما الثالَث الشهيرولَ  .الربتغال -يف فاتيما  اإللهِ  والدةِ  ظهوراتِ  دءِ لبَ 

                                                 
قصوُد هو .485ستيفانو دون غوبي رقم  لألبِ  العذراءِ  رسالةُ ، الكتاب منيف القسم الثالث  1 الُملَحق عراجِ )  2

َ
  ...الَعَلنيَّةالعالمُة احلسِّيَُّة  امل

  .سرُّ فاتيما الثالث ومراحُل درِب الَصليب ،الكتاب مناألوَّل  قسمال يف 4 الفصلا أُنظُر الحقً   3)
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، ألنَّ 2000نيسان  30بتاريخ  قدِّيسةً ُكوالسكا رسولِة الرمحِة اإلَهليَِّة،   لَفين، بالتزاُمِن مع إعالِن الراهبِة ماريَّا فوستينسنَة أ
للحصر والتحديد ، ليس تقريًبا 2005العَلنيَِّة ٱبتداًء من عام  هَذيِن الحَدثَيِن ُوِجدا لتحضيِر البشريَِّة لألزمنِة األخيرةِ 

لذلك، يدعو الرسوُل . االهتداِء والتوبِة والصالِة والسَهِر الدائِم لَتَجنُِّب الوقوِع يف التجاِرِب اْلُمهِلكة إنَّما للدعوِة إلى النهائيِّ 
ا هو بل ٱمتِحُنوا كلَّ شيٍء، وَمتسَُّكوا مبِ . ال تحتقروا النبوءات. ال ُتطفئوا الروح: " قائالً  لتيَـقُّظِ ا إلىبولس اجلماعَة املسيحيََّة 

  ).22- 19: 5تس1" (إمتِنُعوا عن كلِّ ِشْبِه شرٍّ . حَسنٌ 

 بُ جيَِ ، 4حلظِة االنتصاِر اإلهلَِيِّ احلامسةإىل على أشكاِهلا، ُوصوًال  ةِ سَ رِ الشَ واملادِّيَِّة  ةِ وحيَّ الرُ  احلربِ  نَ مِ مزيَُّة الرَ  هذه الفرتةُ 
 لإلجنيلِ  الصحيحِ  عليمِ تال وإعالنُ  للمسيِح يف سرِّ القرباِن املقدَِّس، جودِ والسُ  والصالةِ  بالصومِ  ،ُمختارةِ الْ  فوسِ النُ  ا حتصنيُ الهلَ خِ 
 19 الثالثاءِ  مساءَ  عشرَ  السادسَ  سُ بنديكتُ  يُّ نُتِخَب البابا الحالِ ٱفعندما . ةالرسوليَّ  املقدَّسةِ  اجلامعةِ  الواحدةِ  لكنيسةِ لو 

نيسان  16لمسيِح وخليفًة لبطرَس الرسول، والَّذي ُوِلَد يوَم سبِت النوِر يف رأًسا منظورًا للكنيسِة، ونائًبا ل 2005 سنة نيسان
 بطرسَ ل األخيرُ  خليفةُ الوهو  باملاِء والروِح البًسا املسيَح يف اليوِم عيِنه لُيَحضَِّر َجميَء املسيِح الثاين اجمليد، 5وتعمَّدَ  1927سنة 
ن مِ  هللاِ  كرِ الشُ  واتُ لَ صَ  َلتْ عَ وَ  ،اإلنجيلِ  لبشارةِ  ناءِ مَ لدى األُ  االنتظارُ عندها  نتصرَ ٱنا، ُخملِّصِ  يسوعَ  املسيحِ  رسولِ  لِ األوَّ 
 ُمعَتِبًرا نبوَءتِهِ يف قيقَة هذه احل 6يؤكُِّد القدِّيُس مالخيذلك، كما و . العلنيِّ  الكبيرِ  خاضِ مَ الْ  زمنِ يف  األخريِ  هِ بنِ ٱ خليفةِ  أجلِ 
من عمل : ورمزُه( ويوحنَّا بولَس الثاني) من ُمنَتَصف القمر أو خسوف القمر: ورمزُهُ ( األوَّل يوحنَّا بولسَ  بعد البابَوْينِ بأنَّه 

. وهو البابا بنديكتُس السادَس عشرَ " من جمد الزيتون: "سيأتي البابا الَّذي يحمل الرمز، )الشمس أو كسوف الشمس
اية األزمنِة باإلضافة إىل ذلك، إذا كان الدُ  قد َحتقََّق مَع وفاِة الراهبة لوسيَّا والبابا يوحنَّا بولَس الثاين، فإنَّ خوُل يف مرحلِة ِ

، مؤسِِّس احلركِة الكهنوتيَِّة املرَمييَِّة اإليطاليِّ  "ستيفانو دون غوبي"عالمَة قرِب الدخوِل في المحنِة الكبرى هي وفاُة األب 
وعالمُة . ، يوِم عيِد الرسوَلني بطرَس وبولسَ 2011حزيران  29يف يف العاَمل، وذلك عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم األربعاء 

الدخوِل الحسِّيَِّة في هذه المحنِة ستحصُل عندما سينتقُل البابا بنديكتُس السادَس عشَر من هذه الفانيِة إلى الملكوِت 
بشريَّة، داعًيا إيَّاها إىل االهتداِء والتوبة كعنصرٍة شاملٍة لل) 1: 3يؤ( "على كلِّ بشرٍ "السماويِّ، َمسبوقًا بحلوِل روِح الربِّ 

َة البابويَّة "أمَّا  .7والصالة ، وسريعى ’بطرُس الروماينُّ ’خالل احملَنِة الكربى الَّيت سُتعاين منها الكنيسُة الرومانيَّة، فسريأُس الُسدَّ
والقاضي : سُتَدمَّرُ ) أي روما( ْبعِ َة ذاَت الِتالِل السَ اخلِراَف وسَط عدٍد كبٍري من املَِحن، وعند ٱنتهاء هذه املَِحن، فإنَّ املدين

َؤسُِّس ُملَكُه سُيبيُد مجيَع أعدائِِه، الظاهريَن واخلفيِّني، ويُـ  سيحَ ويعين ذلَك، أنَّ الَربَّ يسوَع امل .8"الرهيُب سيحُكُم على الشعب
، فَقْد َحُسَن لدى أبيُكم ال َتَخْف، أيُّها القطيُع الصغيرُ  " :بكالِم الربِّ  لذلَك، لنتأمَّلْ  .الَسالِم والقداسة على األرض، ُملكَ 

  ).32: 12لو" (أن يُعِطَيُكم الملكوتَ 
                                                 

ا  4)   قاَل فيها البابا ، والَّيت2017الربتغال سنَة  -  يف فاتيما مرميََ  العذراءِ  لظهوراتِ  ِمحَوُر لحظِة االنتصاِر هو  الذِكرى الَسنويَُّة األولىال جيوُز َحتديُد الَتواريِخ بشكٍل جذريٍّ وحاسم، إمنَّ
ا َمِننَ زَ َة هي لِ بويَّ وأعَلَن أيًضا أنَّ هذه الِرسالَة النَ . "نخدَعٱعتِقُد عكَس ذلك يكوُن َقِد ذي يَ كتِمل بعد، والَّ م تَ لَ  ةبويَّ رسالة فاتيما النَ  ": 2010أيَّار  13بنديكتُس الَسادس عشر يف 

. "الوِث األقَدساهِر لمجِد الثَ َم الطَ مريَ  نتصاِر قلبِ ٱِة لظهوراِت فاتيما ُتسرُِّع زفَّ ُبشرى كرى المئويَّ فِصُلنا َعِن الذِ تي تَ اآلتيَة والَّ  بعَ علَّ الَسنواِت السَ  : "ى قائالً وصلَّ . الحاِضر
ُة اِهللا دائمً وأعَتِقُد أنَّ ُسلطَة الشَ ... قَتِربيَ  االنتصارُ  ": وأعَقَب قائالً  ِة األُمِّ وتُ ا ِمن خالرِّ سُتكَبح فَتظَهُر قـُوَّ  . "ةما حقيقيَّ ٌة، إنَّ َم هي َخفيَّ نتصاراِت مريَ ٱإنَّ ... بقيها حيَّةً ِل قـُوَّ

َ
: رِجعامل

www.zenit.org .234، ص2010، بريوت دار الفارايب،، نور العاملَ البابا بنديكتس الَسادس عشر، : وراجع أيًضا .  
 - ، اللجنة الكَنسيَّة املركزيَّة اْلُموجلََة الَتحضري لزيارة البابا، مطابع الكرمي احلديثة، جونيه يارةدليل الزِ  - "سالمي أُعطيكم"، 2012أيلول  16- 15- 14يكتوس السادس عشر البابا بند ) 5

  .21، ص2012لبنان، 
  .نبوءُة القدِّيس مالخي، الثالث من الكتاب القسميف  14 الُملَحقراِجع   6)
اية األزمنة واحملنة الكربى تُقرأُ يف   7)   .نِهايُة األزمنِة وعالماتُهايف القسم األوَّل من الكتاب،  2الفصل تفاصيُل عالماِت ِ
(8  Jean-Luc Maxence, Les Secrets de la Prophétie de Saint Malachie, Editions Jean-Claude Lattès, 1997, p.23 et 208 
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يِق يف العهِد القدمي، عندما جرَّبَُه أَبًدا ًداُتخيَف أحَ َيِجُب أالَّ هذه الحقيقُة  ، ألنَّه كما حصَل مع أيُّوَب الِصدِّ
َتُه وُكلَّ أمال  ِكِه وُكلَّ أفراِد عائلته ما عدا زوجِته، وذلك بعد احلواِر الشهِري بني اهللا والشيطان، وَلمَّا ٱنتهى الشيطاُن وخسَّرَُه صحَّ

الربُّ أعطى والربُّ أخَذ، فلَيُكِن ٱسُم : "األمُر بٱنتصاِر اِهللا على الشيطاِن من خالِل أمانِة أيُّوَب ِهللا وثباتِه يف اإلمياِن به قائالً 
، كذلَك حيصُل اآلَن مع هذا اجليِل يف تاريِخ البشريَّة، إذ جرى حواٌر بني اِهللا والشيطاِن الَّذي ُجيرِّبُنا يف )21: 1أي" (الربِّ ُمبارًَكا

، فلنفَرْح ولنبتِهجْ ولكْن . 18849تشرين األوَّل سنة  13كما أنبأَنا بذلك البابا الوُن الثالَث عشَر يف هذه  أزمنِة َشرِِّه األخرية 
فاهللاُ .  الطاهُر وقلُب يسوَع األقَدسُ ِت النتيجُة مَع أيُّوَب ستكوُن مع األَُمناِء من هذا اجليل، وسينتصُر قلُب مرميََ ألنَّه كما كان

، هو نفُسُه وضَع حدوًدا ِهلذا اْلُمَجرِِّب الشنيعالَّذي مسََ  واُهللا أيًضا وضَع حدوًدا للُمخرِِّب . َح للشيطاِن بأن ُجيرَِّب أيُّوَب البارَّ
ايتها سوُف ُيكبَُّل الشيطاُن مع كلِّ  رورِهِ شُ ولِ ) الَدجَّال املسيحِ (لشنيِع ا يف هذه املرحلِة احلامسِة من تاريخ البشريَّة، ألنَّه يف ِ

، أنَّ . ُجنوِده يف جهنَّم َدُه الرسوُل ، وهذا ما أاَهللا ال يسمُح بتجربتنا أكثَر من طاقِة ُكلٍّ منَّاوْليعَلِم املسيحيُّ وغُري املسيحيِّ كَّ
ا الشعُب اإلسرائيليُّ يف صحراِء سيناَء، قائالً  َر أهَل قورنُتَس بالتجاِرِب الَّيت مرَّ ِ ما أصابتُكم جتربٌة إالَّ : "بولُس عندما ذكَّ

رًجا، لتستطيعوا أن وأمٌني هو اهللا، فلن يسمَح أن ُجتَرَّبوا فوَق ما ُتطيقون، بل جيعُل مَع التجرِبَِة خمَ . وكانت يف ُوسِع البَشر
َرنا قائالً ). 13: 10قور1" (حتتملوها ذا ليكوَن لُكم ِيفَّ سالم : "وكان الربُّ يسوُع املسيُح قد حذَّ سيكوُن لُكم يف . كلَّْمُتُكم ِ

: 14يو" (إينِّ آيت إليُكم. ىلن أترَُكُكم يتام : "وكان قبل ذلك بشََّرنا قائالً ). 33: 16يو" (أنا غَلبُت العاملَ : ولكن ثِقوا. العاملَِ ضيقٌ 

 ). "21: 14يو" (وَمن ُحيبُّين ُحيبُُّه أيب، وأنا ُأحبُُّه وأُظِهُر له ذايت. َمن كانت لديِه وصاياي وَحيفظُها، هو الَّذي ُحيبُّين ). "18
ذا، وأنا ُمقيٌم عندُكم بٱمسي، هو يُعلُِّمُكم كلَّ شيء، ويُذَكِّرُُكم  َرقليط، الروَح القُدس، الَّذي سُريِسُلُه اآلبُ الكنَّ البَ . كلَّمُتُكم ِ

!" ال يضَطِرْب قلُبُكم وال َخيَفْ . ال كما يُعطيِه العاملَُ أنا أُعطيُكم. السالَم َأستوِدُعُكم، سالمي أُعطيُكم. بكلِّ ما قلُتُه لُكم
  ).27- 25: 14يو(

خالَل سنواِت َحبريَِّتِه  ،المسيح لمجدِ  عشرَ  دسَ السا سُ البابا بنديكتُ  هُ ذي سُينفِّذُ الَّ  رُ وْ فما هو الدَ إًذا، 
  ؟"!ِمن مجِد الزيتون"الكاملة، والَّذي يُرَمُز إليه 

  

  

  الوكيل األمين: القسم األوَّل
  الوكيل األمين  - 1

  الوكيُل األميُن والوكيُل الخائن - 1.1

). 48- 42: 12و لو 51- 45: 24مىتَّ ( هايَِتهاَمقاِطَع َتُخصُّ عالماِت األزمنِة ونِ يقُع هذا النصُّ يف إجنيَلي مىتَّ ولوقا بني 
مباشرًة  يتحدَُّث الربُّ يف إجنيِل مىتَّ عن خراِب اهليكِل وأوَِّل املخاض، مثَّ عِن املخاِض واحملنِة الكربى، وذلَك قبَل جميِئِه الثاين 

ِل الطبيعِة الَّيت يستطيُع اإلنساُن أن يقرَأها ويفهَم مثَّ يتحدَُّث عِن اجمليِء الثاين وعالماتِِه املرموزِة بعوام. كعالمٍة ِهلذا اجمليء
ا، وكيفيََّة االستعداِد للمجيِء الثاين ، كما َمهََّد العهُد القدُمي للمجيِء األوَُّل يَُمهُِّد للمجيِء الثاني المجيءُ إًذا، . َحترُّكاِ

                                                 
  .ا الون الثالث عشررؤيا الباب، الثالث من الكتابيف القسم  16.8ق الُملحَ راِجع   9)
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واخلَونَِة بني شعبِه، فمصُري األُمَناِء هو امللكوُت السماويُّ أمَّا مصُري  بعد ذلَك، ُخيِربُ املسيُح أمثاًال تتحدَُّث عِن األَُمَناءِ . األوَّل
هذه األمثاُل تبدأُ ِمبََثِل العبِد األمِني وتنتهي ِمبََثِل الَوزناِت الَّيت يتبُعها نصُّ . اخلََونِة فهو الُبكاُء وصريُف األسناِن يف الظلمِة البَـرَّانيَّة

ايِة ا أمَّا يف إجنيِل لوقا، فيتحدَُّث الربُّ يسوُع عن َعمى الفرِّيسيَِّني ويطُلُب االتِّكاِل على العنايِة . لعاملَ الدينونِة العظمى وِ
ويُوبُِّخ . مثَّ ُخيربُنا عن الوكيِل األمني، وعن سبِب جميِئِه األوَِّل وعالماِت جميِئِه الثاين. اإلَهليَِّة للوصوِل إىل فرِح امللكوِت السماويِّ 

أيُّها اْلُمراؤون، تعرفوَن أن ُمتيـُِّزوا وجَه : " يفيَِّة قراءِة عالماِت الطقِس يف الطبيعِة وعدِم قراءِة عالماِت جميِئِه الثاين، ويقولعلى ك
  ).56: 12لو" (؟األرِض والسماء، أمَّا هذا الزماُن فكيَف ال ُمتيِّزونَه

ٍث بْ ِخبُ  لُ ذي يعمَ الَّ  هو ذاكَ ف يرُ الشرِّ  ا الوكيلُ وأمانة، أمَّ  ٍن وثقةٍ حبكمٍة وإميا فُ ذي يتصرَّ الَّ  هو ذاكَ  10األمنيُ  الوكيلُ 
 اليوم، حىتَّ  التاريخِ  ءِ دْ ن بَ ، مِ واملعَرتِفني ُكلَّهم والشهداءَ  يسنيَ والقدِّ  واملرَسلنيَ  األنبياءَ  أنَّ  والثابتُ  املعلومُ . وضالٍل وشكٍّ وخيانة

ِِ قُ حقَّ  ناءُ أُمَ  الءُ كَ م ُو هُ   يسَ القدِّ  ن نذكرَ أَ  إالَّ اآلَن نا عُ سَ ال يَ ف. ةاألبديَّ  احلياةِ  اءِ زَ وىب وجَ وا على الطُ لُ وحصَ  اهللاِ  م مشيئةَ وا يف حيا
 القُدسَ  وا الروحَ سُ بَ لْ ٱلوا يا إخويت و إنزِ .  آدمِين غفرانًا لبَ  ةَ َك َمن أنشأ املعموديَّ تبارَ : " وقال ةِ املعموديَّ   بإلهِ ذي تغىنَّ ، الَّ السرياينَّ  أفرامَ 

 وُكالءِ  ًة للكهنةِ همَّ صفًة مُ  الكبري، ُحيدِّدُ  هذا الكالمُ . 11"ةاألُلوهيَّ  امِ ني، ُخدَّ الروحانيِّ  عَ طوا مَ ختلِ ٱو . ةاملعموديَّ  مياهِ  من داخلِ 
كي   لطالبيهِ  العمادِ  سرَّ  ونَ حُ نَ ذين ميَ الَّ  مُ هُ . نو سجِ النَ  ال ونَ الروحانيُّ  مُ طنة، هُ يْ الشَ  ال لوهةِ األُ  امُ م ُخدَّ فهُ . اهللا أمامَ  الشعبِ 

ليمألوها  واألجسادِ  وا خاطفي األرواحِ ُمستقيم، وليسُ الْ  يف الطريقِ  ْريِ والسَ  سِ دُ القُ  الروحِ  رتداءِ ٱاخلطايا و  غفرانِ  ةِ عمَ لوا على نِ صُ حيَ 
املخلِّص، مواظًبا على  باإللهِ  هُ جاعًال رجاءَ  وُجياهدُ  ذي يتعبُ هو الَّ  األمنيُ  إًذا، الوكيلُ . واهلالك املوتِ  وها ثوبَ سُ ويُلبِ  سِ نَ بالدَ 

 السادسَ  سَ البابا بنديكتُ  قداسةُ  هُ لُ هذا ما يفعَ  سَ يْ لَ أَ . بشجاعة احلقِّ  وإعالنِ  والتعليمِ  والوعظِ  اإلجنيلِ  كلمةِ   وإعالنِ  الصالةِ 
ًنا بالقدِّ تيَ " سبنديكتُ " سمَ ٱ ذَ ختََّ ٱذي وهو الَّ  ،عشر ، لشياطنيَ ا الطارِدةِ  هِ بصلواتِ  املعروفِ ِن يف الغرِب و َأيب الرهبا" مبارك" يسِ مُّ

القدِّيُس ف ؟يرةرِّ الشِ  األرواحِ  طردِ  صالةَ  لُ مِ يت حتَ الَّ  هِ ذي حيتوي على أيقونتِ الَّ " مبارك يسِ القدِّ  صليبِ " هِ أيًضا بصليبِ  واملعروفِ 
 وطاردٌ  هو فعًال كاشفٌ  عشرَ  س السادسَ البابا بنديكتُ كذلك، . مباَرُك كان بـَرََكًة للكنيسِة وُمثبًِّتا شعَبُه يف اإلمياِن املستقيم

 نَ مِ  الربيئةُ  العذراءُ  مرميَُ ( هِ ستشهادِ ٱ بلَ قَ  األخريةَ  ةَ يَّ املرميَ  العقائدَ  ذي سيُثبِّتُ نا، وهو الَّ إهلَِ  يسوعَ  املسيحِ  سمِ ٱب ابنيَ الكذَّ  منيَ ُمعلِّ لل
 خِلصنيَ مُ الْ  أيًضا كلَّ  املسيحِ  سمِ ٱب ذي سيجمعُ ، وهو الَّ )البشريِّ  اجلنسِ  اميةُ حمُ و  النـَِّعمِ  كلِّ   زِّعةُ وَ ومُ  الفداءِ  شريكةُ : هي َنسِ الدَ 

 ن خاللِ مِ  الظافر، وذلكَ  هِ صليبِ  اها وحيميها بسرِّ ذي يرعَ الَّ  املسيحِ  سمِ ٱب الناطقةِ  رافِ اخلِ  يف حظريةِ  الصحيحِ  للتعليمِ  واألمناءِ 
  .اجمليدة والقيامةِ  وتِ  املحىتَّ  الكنيسةِ  صليبِ  لِ محَْ 

  

  )16: 10لو..." (َمن َيسَمُع لُكم َيسَمُع لي" - 1.2

 ركيزةَ  ،الثاين الفاتيكاينِّ  صوًال إىل اجملمعِ وُ  ،وىلاألُ  السبعةِ  ةِ املسكونيَّ  جامعِ مَ والْ  املسيحيِّ  اإلميانِ  قانونِ ُيشكُِّل كلٌّ من 
والَّذي ُيَشكُِّل  ،1992سنة  رِ ة الصادِ الكاثوليكيَّ  للكنيسةِ  املسيحيِّ  التعليمِ  باإلضافة إىل كتابِ  ،تِ والثابِ  نا الصحيحِ إميانِ 

نائِب املسيِح وخليفِة  عن رُ صدُ نا إىل ما يَ يْ غَ صْ إذا أَ  ويف هذا اإلطار،. ِمِع ودستوَر الكنيسِة العقائديَّ جامَ الْ  هِ لِّ هذِ ُخالصَة كُ 
 يف أمورِ  املعصومُ  عشرَ  السادسَ  البابا بنديكتسُ ذي هو، يف زمننا احلاضِر، ، الَّ 12بطرَس الرسوِل والرأِس املنظوِر للكنيسِة كلِّها

                                                 
  .نحزمن الدِ  -  24/01/2010أحد الكهنة  كنيسة  مار شربل أدونيس،  ،5/2010 ةعظال اخلوري غسَّان رعيدي،10)  
  .354، ص1978 ، الكسليك،نحزمن الدِ كتاب الفرض املاروّين، . 1، 5نح أناشيد الدِ القدِّيس أفرام الُسرياّين،  )11 
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نا لْ قد فعَ  ة، نكونُ البابويَّ  ه ُسدَّةَ مِ لُّ تسَ  العقيدة واإلميان قبلَ  جممعِ  كان رئيسَ أنَّه   ، وباألخصِّ كُكلِّ البابَوات" واألخالقِ  اإلميانِ "
ا َختُصُّ زمَننا احلاضر  ةِ ويَّ بَ فاتيما النَ  رسالةِ  نِ يف شأ ه يُقل ما قالألنَّه ملَ  ،الصوابِ  عنيَ  َّ . 13يُريُد ذلك اهللاِ   يُكن روحُ لو ملَ وعن أ

َع ِإَيلَّ  : "هذه احلقيقةيؤكُِّد  بِّ فكالُم الرَ  َع ِإلَيُكم مسَِ ، وَمن َأعَرَض َعينِّ أعَرَض َعِن الَّذي . َمن مسَِ وَمن أَعَرَض َعنكم َأعَرَض َعينِّ
هو أمٌر ُملزٌِم لكلِّ َمن  والنبوءات الظهوراتِ و  عن العقائدِ  األُمناءُ  ما يـُْثِبُته البابواتأنَّ  أصبَح معلوًمالذا، ). 16: 10لو" (أَرَسَلين

 2000الصادرِة سنة " يماترسالة فا"وسوف نلَحُظ الحًقا كالَم البابا بنديكتَس السادَس عشَر الوارَد يف . يُؤمُن بتعليِم الكنيسة
وإلزاميَِّة  الحقيقيِّ اَألمينِ  عصمِة الباباأمَّا ما ورَد يف اجملمِع الفاتيكاينِّ الثاين عن . ضرة الفاتيكان، يوَم كان كارديناالً عن حا

  :، فهو كاآليتاألخِذ بتعاليمه

، يجُب أن يحترَمهم الجميعُ "  يليُق بشهوِد  ٱحرتاًما األساقفُة الَّذيَن يُعلِّموَن في الشرَكِة مع الحبِر الرومانيِّ
المؤمنوَن فعليهم أن يتعلَّقوا بالفكرِة الَّتي يُعبـُِّر عنها أساقفتُـُهم، بٱسم المسيح، في  أمَّا. احلقيقِة اإلَهليَِّة والكاثوليكيَّة

والعقِل ِرضى اإلرادِة ويتطلَُّب هذا الِرضى، . بروِح الخضوِع الدينيِّ كما عليهم أن يعتنقوها   َموضوَعي اإليماِن واألخالِق،
، وهذا يقتضي ٱعترافًا ُمحتَرًما لُسلطَِتِه م يتكلَّم بصورٍة رسميَّةوإن لَ  14الدينيِّ بنوٍع خاصٍّ لتعليِم الحبِر الرومانيِّ األصيل

شكِل الَوثائق، أو  ، الَّيت ُميكنُنا ٱستنتاُجها بنوٍع خاصٍّ منالتعليميَِّة اْلُمطَلَقة، وٱعتناقًا ُمخِلًصا ألحكاِمه، وفًقا لفكرِِه وإرادتِه
... م يتمتَّع األساقفة كلٌّ بمفرِده بٱمتياِز العصمة، فإنَّهموإن لَ . من التشديِد يف تقدِمي التعليِم عيِنه، وإمَّا من صيغِة التعبري

ق، عندما يجتمعوَن في مجمٍع مسكونيٍّ، ويكونوَن، بالنسبِة إلى الكنيسِة جمعاَء، ُمعلِّميَن وقضاًة لإليماِن واألخال
وَمتتدُّ هذه الِعصمة، الَّيت أراَد املخلُِّص . "15)"1323- 1322احلقُّ القانوينُّ، املادَّتان ( فعندئٍذ علينا أن نقبَل تحديداتِهم بطاعِة اإليمان

َد التعليَم اْلُمخَتصَّ باإلمياِن واألخالق، على قدِر ما َمتتدُّ َوديعةُ  ا كنيسَته، لُتحدِّ ، وعلى قدِر ما  اإلهليُّ أن ُيسلَِّح ِ الوحي اإلهليِّ
، رأُس حَلَقِة األساقفِة ِبهذه الِعصمِة ِبُحكِم وظيفته، عندما . جيُب ِحفظُها بقداسٍة وشرُحها بأمانة وينَعُم الحبُر الرومانيُّ

منيَن والَّذي يـُثَبُِّت إخوَتُه يُعِلن، بتحديٍد ُمطَلق، التعليَم المتَـَعلِّق باإليماِن واألخالق، بصفِته أعلى راٍع وُمعلٍِّم لكلِّ المؤ 
هي غيُر قابلِة التعديِل بحدِّ ذاِتها ) الحبُر الرومانيُّ (ِلهذا يُقاُل بحقٍّ إنَّ التحديداِت الَّتي يُعِلُنها ). 32: 22لو(في اإليمان 

َد به في شخِص الطوباويِّ دون االستناِد في ذلَك إلى إجماِع الكنيسِة ألنَّها أعَلَنت بعوٍن من الروِح القُدس، الَّذي وعَ 
فالحبُر الرومانيُّ ال . وبالتالي هي ليست بحاجٍة إلى ُموافقِة اآلَخريَن وال تَقَبُل أيَّ ٱستئناٍف إلى أيِّ ُحكٍم آَخر. بطرس

سبِة إىل الكنيسِة اجلامعة، ألنَّه، بالن ُيصِدُر ُحكًما ِبِصَفِتِه شخًصا فرًدا، ولكنَّه يَعرُض تعليَم اإليماِن الكاثوليكيِّ ويُداِفُع عنه
، وبنوٍع فريد، َموهبُة ِعصمِة الكنيسِة بالذات ُد الحبُر الرومانيُّ قضيًَّة ما، ... اْلُمعلُِّم األعلى الَّذي من ِفيِه تستقرُّ وعندما ُيحدِّ
ُدها الجسُم اُألسُقفيُّ باالتِّحاِد معه، فإنَّما يفعلوَن ذلَك وفًقا للوَ  يجُب على الجميِع أن  يٍ وحْ  ي بالذات،حْ أو ُيحدِّ

، وذلَك خبالفِة األساقفِة الشرعيَّة وال سيَّما بعنايِة ُسلَِّم بطريقٍة غيِر َمنقوصٍة، َمكتوبًا أو َمنقوالً  يٍ حْ يتقيَّدوا ويلتزموا به، وَ 
  .16"حلقِّ فظُه الكنيسُة بالقداسِة وَتعِرُضه بأمانٍة على نوِر روِح احتَ  يٍ حْ احلِرب الروماينِّ بالذات، وَ 

                                                 
  .ليبابعة من درب الصَ المرحَلة الرَ من هذا الكتاب،  اينراِجع القسم الث ) 13
َُزيَّف"تُنبُئنا بأنَّه سيأيت البابا " احلرب الُروماّين األصيل"عبارة  ) 14
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ُر بأنَّ   نا الشهادةَ له ولُيعلِّمَ  ليشَهدَ  القُدسِ  ه للروحِ أمَر كنيستِ  أوَكلَ  املسيحَ  يسوعَ  الربَّ إىل جانِب ذلك، جيُب التذكُّ
 احليِّ  اهللاِ  بنِ ٱ باملسيحِ  اإلميانِ  عدمِ  بسببِ  على اخلطيئةِ  ذي يُوبُِّخ العاملََ ُمعزِّي الَّ الْ  فالروُح القُدُس هو). 27- 26: 15يو(ها عينَ 

يف  إىل أبيه وهم ثابتونَ  دُ صعَ يَ  وا املسيحَ تركُ  إبراهيمَ  أبناءَ  ألنَّ  ،الِربِّ  يف أمرِ  العاملََ  ذي يُوبِّخُ ي الَّ ُمعزِّ عن احلقيقة، وهو الْ  والشرودِ 
 قد أُدينَ  ،هذا العاملَِ  سيِّدَ  ،طانَ يالش ألنَّ  ،نةِ الدينو  يف أمرِ  العاملََ  ذي يُوبِّخُ ي الَّ ُمعزِّ ا ويُدانون، وهو الْ ِ  يت سيموتونَ هم الَّ خطيئتِ 

 وا إىل احلقيقةِ  يرَتدُّ ملَ و  ،موقلوِ  عدٍد من اليهودِ  على عقولِ  رةً ُمسيطِ  الغشاوةُ  َيتِ قِ بسرِّ املسيح يسوع، ولألَسف بَ  وُسِحقَ 
وها لُ مِ حتَ أن يَ  هم ال يقدرونَ ا كثيرًة ألنَّ أُمورً  ُسلِ عن الرُ  قد حجبَ  المسيحُ  يسوعُ  وكان الربُّ ). 11- 7: 16يو(ة اخلالصيَّ 

 على الكنيسةِ  اجمليدةِ  العنصرةِ  حلَّ يومَ  الُقُدسِ  الروحِ  زمنَ فإنَّ لذا، . م يُكن قد حانلَ  ها لإلنسانِ إعالنِ  ، ألنَّ زَمنَ )12: 16يو(
وهكذا، . امتيَّ  األمنيُ  اجلديدُ  ومعهم الرسولُ  ،رَ عشَ  األحدَ  ُسلُ الرُ من حوِهلا و  ،والقداسة الطهارةِ  يَّةِ الُكلِّ  العذراءِ  رميََ مبِ  ُمَمثـََّلةِ الْ 

 إًذا، عمُل اهللاِ ). 15- 13: 16يو" (ا سيأيتهم مبِ ويُنبئُ "ُكلِّه   واملؤمنني به يف احلقِّ  يسوعَ  يبِّ املسيحِ ُخطى حمُِ  يقودُ  الروُح الُقُدسُ  أخذَ 
ذي الُقُدس الَّ  الروحِ  نورِ  ا هو ُمستمرٌّ بفعلِ ، إمنَّ السماويِّ  اآلبِ  نيِ ميَ ه عن السماء وجلوسِ إىل  يسوعَ  املسيحِ  بصعودِ   يتَوقَّفْ ملَ 

 األقَدسِ  الثالوثِ  والصدق ولعبادةِ  ها بالتقوى والقداسةِ شِ يْ اإلجنيل وعَ  ِم رسالةِ يف فـَهْ  فوسُ النُ  لكي تتقدَّمَ  ويُعلِّمُ  ِبئُ ويـُنْ  يُلِهمُ 
  .بالروح واحلقِّ 

 الرُسلِ  َنس كُأمٍّ هللا وللكنيسة في زمنِ بريئًة من الدَ  المخلوقةِ  البتولِ  مَ مريَ  ُم دورِ فـَهْ  لذلك، إذا كان من الصعبِ 
 وتعودُ . الذاكرةِ  والنقيَّةِ  العقلِ  والراجحةِ  الروحِ  البسيطةِ  الطيِّبةِ  على القلوبِ  اصعبً  انا ليس أمرً نِ مَ ُم ذلك في زَ األطهار، فَفهْ 

: 1لو(ها ظَلََّلتْ  العليِّ  قدرةَ  ألنَّ ) 7: 4نش" (ُكلُّها مجيلٌة وليس فيها عيبٌ  "، أي )28: 1لو" (نِعمةً  مملوءةٌ " مرميََ  ًال إىل أنَّ أوَّ  هذه الثقةُ 

ىل ها إذي رفعَ باهللا ُخملِِّصها الَّ  مرميََ  روحِ  بتهاجِ ٱثانًيا إىل تعوُد ، و )43: 1لو" (اهللا أُمَّ "و) 42: 1لو" (يف الِنساء ُمبارََكةً  " لتكونَ ) 35
 األجيال، ألنَّ  فها منذ اآلن ُتَطوُِّبين مجيعُ  : "ها، فأنَشَدتتواُضعِ  ظَوةِ يسني حلُِ ُسل والقدِّ واآلباء والرُ  املالئكةِ  مرتبةَ  تفوقُ  مرتبةٍ 

والغرب  الشرقِ  نا وآباؤها يفيسو كنيستِ  قدِّ ة، تغىنَّ اإلميانيَّ  نطالقًا من هذه الثوابتِ فٱ). 56- 46: 1لو..." (صنع ِيبَ عظائمَ  القديرَ 
 على عن مرميَ  أنشدَ  لُ فاألوَّ . ا الدمشقيُّ يوحنَّ ومار  يس أفرام السريانيُّ القدِّ  صِّ َنس، وباألخَ من الدَ  الربيئةِ  البتولِ  مرميََ  بأجمادِ 
ت، ومنها النوُر على ُة اخلرياعلَّ  البتوالت، وهي البتولُ  فخرُ  مرميَُ ! صطفاهاٱَمِن  فهي بتوٌل وأُمٌّ مًعا ُسبحانَ  : "املثال سبيلِ 

 القدِّيُس أفراُم كيف تستدعيوأبرَز  .17!"ةاحليَّ  َمحَلِت الطفَل قاهرَ  ا، ألَّ رتـََفعَ ٱ أُ ُمطَأطَ الْ  رأُس حوَّاءَ  رميََ مبِ . ُلماتالقابعني يف الظُ 
 القُدس، وأنُتم يا أيُّها األنبياءُ  الُروحِ  ، ُرُسلُ ونَ عُ ها املُدافِ وأنُتم أيُّ  ماءُ وا إَيلَّ أيُّها اُحلكَ تعالَ  : "ُحمضِّري جميِء املسيِح األوَِّل قائلةً  مرميَُ 

 م، فها إينِّ كُ عِ رْ زَ  وا بثمارِ جُ بتهِ ٱوا و ظُ ستيقِ ٱدوا على أمل، عوا ورقَ ذين زرَ ، أيُّها الزارعون الَّ ةِ اُهم احلقيقيَّ ؤَ رُ بِ  اتِ وا اخلفيَّ دُ ذين شاهَ الَّ 
 يف حدِث ٱنتقاِل مرميََ بتهل ٱ والقدِّيُس يوحنَّا الدَمشقيُّ . 18!"للُمحتاجني اخلبَز للجائعني، والشبعَ  احلياِة الواهبةَ  بـَُلةَ حَتِضُن ُسنْ أَ 

نا حنو مرفِأ اإلرادة رَ ودي َسيْـ نا كما تشائني، قُ ري مصريَ نا الرحيم؛ دبِّ ربِّ  السامية، والدةُ  ُتها امللكةُ ِك، أيـَّ ي علينا نظرَ قِ أَلْ  : "وكتب
 ينتقلُ . أُمًّا وأََمًة هللا ها كلُّ اخلليقةِ بنها، وأن ُتكرِّمَ ٱظى مع اهللا خبرياِت أن حتَ  كان جيبُ  : "الدمشقيُّ  وتابعَ . 19."..ة األمنياإلهليَّ 

 ها، ألنَّ ُمقدَّس إىل مصدرِ الْ  النهرِ  تعوُد ينابيعُ فأحد اُحلكماء،  ا هنا، فعلى َحدِّ تعبريِ ين إىل األبناء؛ أمَّ دِ الوالِ  اإلرُث دائًما منَ 
  .20"بأمجعها ه اخلليقةَ أخَضَع لوالدتِ  االبنَ 

                                                 
  .533ص ،2006اجلزء الثالث،  صالة املؤمن،املطران بطرس اجلميِّل،  ،2 ة مرميَ ويَّ وباالطُ القدِّيس أفرام الُسرياينُّ،  ) 17

  .540ص ،2006اجلزء الثالث،  صالة املؤمن،املطران بطرس اجلميِّل،  ،7 ة مرميَ وباويَّ الطُ القدِّيس أفرام الُسرياينُّ،   18)
  .544ص ،2006اجلزء الثالث،  صالة املؤمن،ملطران بطرس اجلميِّل، ، ا14العظة األوىل عن اإلنتقال القدِّيس يوحنَّا الِدمشقيُّ،   19)
  .574ص ،2006اجلزء الثالث،  صالة املؤمن،، املطران بطرس اجلميِّل، 14نتقال عن اال الثانيةالعظة القدِّيس يوحنَّا الِدمشقيُّ،   20)
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َم يف موضوِع  مفُـهم تعرِ ارِ ِمـن ِمثـ : "قـائالً  الـربُّ  ، نبَّـهَ ٱعتناِق مـا يُعلُِّمـه البابـا األصـيلبعد كلِّ ما تقدَّ كـلُّ شـجرٍة ... وَ
َر يسـوَع ومن َمثَّ دعا الرسوُل بولُس . )17-16: 7مىتَّ ..." (ًرا طيًِّباُر مثََ بٍة تُثمِ طيِّ  ، ليتـذكَّ تلميَذُه طيموتاُوس، ومن خاللِـه ُكـلَّ مسـيحيٍّ

وشجََّع بوُلُس تلميـَذُه . بوُلُس اْلَمَشقَّاِت حىتَّ أَنَُّه قـُيَِّد كُمْجرمٍ ) يف املسيح(املسيَح الَّذي قاَم ِمن بِني األمواِت والَّذي ٱحتَمَل فيه 
كــلِّ شــيٍء مــن أجــِل املختــاريَن، ليحصــُلوا هــم أيًضــا " ُمثَّ حثَّــُه علــى الصــِرب علــى ". دُ لكــنَّ كلمــَة اِهللا ال تُقيَّــ: " طيموتــاُوَس قــائالً 

َي إْن ُمْتنــا معــُه َنْحــ: صــادقٌة هــي الكلمــة: "بعــد ذلــك أَْنَشــَد بــوُلُس الرســولُ ". علــى اخلــالِص يف املســيِح يســوَع َمــَع اجملــِد األبــديِّ 
: 2طـيم2!" (، ألنـَُّه ال يقـِدُر أن يُنِكـَر نفَسـهُ وإن ُكنَّا غيَر أَُمناَء فُهَو يبقى أميًنانَاُه يُنِكْرنـا، ، وإْن أنَكرْ معُه، وإْن صبَـْرنا نَمِلْك مَعهُ 

الويـــُل لـــِك يـــا  : "لكـــنَّ الـــربَّ رحـــوٌم وديَّـــاٌن أيًضـــا، ألنَّـــه عنـــدما رَفَضـــْت مـــُدُن اجلليـــِل بشـــارَتَُه اخلالصـــيََّة ومـــا تابَـــت، قـــال). 8-13
ألنَّه لـو جـرى يف صـوَر وصـيدا مـا جـرى فيُكمـا مـن أعمـاٍل قـديرة، لََتابـَتَـا مـن زمـاٍن يف املِْسـِح ! ِك با بيَت صيداالويُل ل! ُكوَرزِين
وأنـِت يـا كفرنـاحوم، ! إنَّ صوَر وصـيدا، سـيكوُن َمصـريُُمها، يف يـوِم الـِدين، َأَخـفَّ َوطْـَأًة مـن َمصـريُِكما: ولكينِّ أقوُل لكم! والرَّماد

! ألنَّــه لــو جــرى يف َســُدوَم مــا جــرى فيــِك مــن أعمــاٍل قــديرة، لََبِقَيــت إىل اليــوم!  الســماء؟ فــإىل اجلحــيِم ســَتهِبطنيأَلَــن ترتفعــي إىل
ليًّــا، هــذا عمَ ). 22-20: 11مــىتَّ " (!إنَّ أرَض ســدوم، ســيكوُن مصــريُها، يف يــوِم الــدين، َأَخــفَّ َوطــأًة مــن َمصــِريكِ : لكــينِّ أقــوُل لكــم
، للروِم اْلَمَلكيِّـَني الكاثوليـك كَّ وأبرشيََّة بعَلبَ  نَّ أبرشيََّة صور املارونيَّةَ إاأليَّاِم األخريِة للشرِّير، إْذ  هِ يتَحقَُّق يف هذِ  أَ الكالُم الَنَبويُّ بد

ورِه وعلـى اِن وُشـرُ َضـِب اِهللا علـى الشـيطمـن غَ  ،دٍّ كبـريٍ إىل َحـ ،انا، وسـوَف ُتَصـرِ اهِ  الطـلقلـِب مـرميََ  ،اعاياُمهـلِّ رَ مع كُ  ا،قد تكرََّست
َّ . اإلنساِن وُشروِده ـَكت يف لبنـانَ  ا حـديثًاتكرََّست َلتانِ ال تاِن الوحيدتانِ األبرشيَّ  ،حىتَّ اآلن ،اموِمبا أ ا، مهُ ِمبـا عنـدَ  اوالشـرق، فـإذا َمتَسَّ

ــْك ِمبــا لــَديْ عــاجالً  إينِّ آتٍ : " الِك كنيســِة فيالدلفيــةرغبــَة املســيِح الـَّـذي قــال ِلَمــ اقــد حقََّقتــ نِ ونــاكُ تَ  َك لِــَئالَّ يأُخــَذ أحــٌد ، فَتَمسَّ
مـــن َهـــْوِل احملنـــِة  الُمهـــا، وعـــلَّ الشـــرَق يليـــه، فـــُيحَفُظ كِ أُمِّ اهللا لقلـــبِ قريًبـــا  يَّـــِة ســـيتكرَُّس لبنـــانُ وبالِنعمـــِة اإلهلَ ). 11: 3رؤ" (إكليَلـــكَ 

، حـني 2012أيلـول  16و  14لك لدى زيارتِِه لبنـان بـني فعَل ذِعلًما أنَّ البابا بنديكُتس الساِدس عشر قد  !21الكربى اآلتيةِ 
، الـَّيت مـرميََ ... وناملسـلمون واملسـيحيُّ يَلتِقـي ا يت حوهلَ ، الَّ لبنانَ  ةِ دَ ، سيِّ مرميَ  أنظاَرنا اآلَن إىل لِنـَُوجِّهْ : " أعَلَن قـَُبيَل الَتبشِري املالئكيِّ 

، 22"ةيَّــدِ هــا الوالِ تِ ايَ ِمحَ  يف ظــلِّ  وســطَ َق األالشــر  احلاضــرين، أضــعُ  واألســاقفةِ  طاركــةِ فمــع الب. نــاوٱحتياجاتِ  مهوَمنــا مُ تفهَّ تــنــا، مُّ أُ  هــي
  .مبعونِة اهللا وذلَك لَيحلَّ الَسالمُ 

إنطالقًا من هذه احلقائق والثوابت الكَنسيَّة، أصدَر قداسُة البابا بنديكُتَس السادَس عشَر رسالًة إىل الكهنِة يدُعوُهم 
  .رسالِتهم الكهنوتيَِّة ِلمجِد املسيِح إَهلِنا، نُورُِد اجلُْزَء األكَرب منها يف املقطع التايلفيها إىل األمانِة ل

  

 ةلكهنوتيَّ ا السنةِ  ءِ دْ بَ  مناسبةِ بِ  البابا بنديكتس السادس عشر إلى الكهنةِ  رسالةُ  - 1.3

 اليومَ  – 2009حزيران  19عة اجلم يومَ  ،ساألقدَ  يسوعَ  قلبِ  عيدِ  مع حلولِ إفتتَح البابا بنديكُتُس السادَس عشَر 
مجيع  ، شفيعِ هيجان ماري فيانِّ  لوفاةِ  واخلمسنيَ  الذكرى املئةِ  ناسبةِ مبِ " ةكهنوتيَّ   سنةً " –الكهنة  تقديسِ  من أجلِ  للصالةِ  سَ املكرَّ 

ِ " من  نةً س وٱعتربَها ،يف العاملَ  الكهنةِ   لِ عْ جَ  يف سبيلِ  ى مجيع الكهنةِ لد الروحيِّ  دِ بالتجدُّ  االلتزامِ  يف تعزيزِ  ا املسامهةُ شأ
 ِ  ةُ بَّ هو حمَ  الكهنوتَ  إنَّ  : "القائل يسِ آرس القدِّ  خوري وٱستشَهَد بكالمِ . "اليوم يف عاملَِ  ةً وفعاليَّ  ةً قوَّ  رَ أكث ةِ م اإلجنيليَّ شهاد

                                                 
 ،املعونات سيِّدةِ  رعيَّةَ كذلك نذكر، من نيابِة صربا املارونيَّة، بيل املارونيَّة، و ة جُ اصٍَّة رعايا من أبرشيَّ لقلب مرمي الطاهر، وِخب من الرعايا قد تكرَّس ٱنفراديًّا  اكبريً   اإىل أنَّ هناك عددً  إشارةً )  21

  .2011شباط  12يف  تْ الَّيت تكرَّسَ  ،زوق مكايل
  .2012أيلول  16لبنان، األحد  –، حاضرة الفاتيكان، بريوت التبشُري املالئكيُّ البابا بنديكُتس الساِدس عشر،  ) 22
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ون ذين يبقَ الَّ  من الكهنةِ  ها العديدُ رُ ظهِ يُ تي الَّ  الجريئةِ  األمانةِ  ماذا عنِ "  :هذه العبارُة، جعَلِت البابا يسأل". يسوع قلبِ 
 ةً خاصَّ  ذين نالوا منه دعوةً هم، والَّ يت تواجهُ الَّ  الفهمِ  وإساءةِ  على الرغم من الصعابِ  ،"املسيح أصدقاءِ " ، دعوةِ هملدعوتِ  أوفياءَ 

 املطعونِ  املسيحِ  ا بقلبِ أيضً  رُ كِّ ذ يُ  ،يسالقدِّ  خوري آرس هُ ذي يستخدمُ الَّ  التعبريُ : " ... أجاَب البابا". ؟والُ رسِ ختريوا وأُ ٱو 
 م يشاركون يف التجربةِ ا ألَّ إمَّ  من الكهنةِ  ها العديدُ يت يعيشُ الَّ  املعاناةِ  يف أوضاعِ  رُ كِّ فَ هنا نُـ . به يطُ ذي حيُ الَّ  الشوكِ  وبإكليلِ 

 رُ كيف ال نتذكَّ : همذين يستفيدون من خدمتِ الَّ  األشخاصِ  فهمِ  من سوءِ  عانونَ م يُ ا ألَّ ه، وإمَّ رِ ظاهِ مَ  يف خمتلفِ  لألملَِ  ةِ البشريَّ 
مع  ؟ى الشهادةدون حتَّ ضطهَ ا ما يُ ذين كثيرً هم والَّ تِ همَّ مَ  عون من إنجازِ منَ هم ويُ كرامتُ   هانُ ذين تُ الَّ  من الكهنةِ  العديدَ 

إىل  العاملََ  وهذا ما يدفعُ . اهامِ دَّ خُ  بعضِ  أمانةِ  من عدمِ  عاني فيها الكنيسةُ ا تُ جدًّ  ئةٌ سيِّ  ا حاالتٌ هناك أيضً األسف، 
 هبةِ  لعظمةِ  حٌ ِر وفَ  دٌ تجدِّ مُ  ا إدراكٌ ها وإمنَّ امِ دَّ خُ  فِ عْ ضَ  عن نقاطِ  الدقيقَ  هنا ليس الكشفَ  الكنيسةَ  فيدُ ما يُ . والرفض ستنكارِ الا

. والصابرين احلكماءِ  نيَ الروحيِّ  واملرشدينَ  فوسِ والنُ  اهللاِ  ةِ حبَّ مبِ  بنيَ لتهِ مُ الْ  والرهبانِ  ياءِ األسخِ  عاةِ الرُ  اتِ دت يف شخصيَّ سَّ يت جتَ الَّ  اهللاِ 
آرس  خوريلقد كان : للجميع امًّ هِ ا مُ عً جِ رْ مَ  هُ تُ لَ مثِ أَ و  هيجان ماري فيانِّ  يسِ القدِّ  تعليماتُ  أن تكونَ  كنُ ، ميُ دِ دَ يف هذا الصَ 

 العظيمُ  زُ نْـ هو الكَ  ،اهللاِ  قلبِ  سبِ ، الراعي ِحب حَ الراعي الصالِ  إنَّ ’ :هِ بِ عْ شَ لِ  كبريةٌ   ه هبةٌ أنَّ  ككاهنٍ   مُ ه كان يعلَ أنَّ  ا إالَّ ا جدًّ متواضعً 
ى البابا كالَمُه بتَأمٍُّل يف حياِة الرسوِل بوُلَس  ."’ةيَّ اإلهلَ  الرمحةِ  هباتِ  نِ مثَْ أَ  وهو أحدُ  ،ةٍ لرعيَّ  حُ الصالِ  اهللاُ  هِ عطيَ أن يُ  كنُ ذي ميُ الَّ  ْ وَأ

ايِة السنِة البوُلسيَِّة و  عن  : " الربيئِة من الدَنس، فٱعتَرب أنَّ حياَة الرسوِل بوُلَس ِمثالٌ بتسليِم الَسَنِة الكهنوتيَِّة للعذراِء مرميََ يف ِ
ِ مْ كِ علينا، وقد حُ  رُ يطِ سَ تُ  املسيحِ  ةَ بَّ حمَ  فإنَّ ’: بَ تِ فقد كُ . هدمتِ ا ِخب يًّ لِّ كُ   امللتزمِ  الكاهنِ  ا عن ضً وَ عِ  قد ماتَ  ما دام واحدٌ : ذانا 

يف ما  األحياءُ   ال يعيشَ حىتَّ  ا عن اجلميعِ ضً وَ عِ  وهو قد ماتَ ’: ضيفُ ، ويُ )14، 5كور   2( ’واماتُ  اجلميعَ  ىن ذلك أنَّ عْ جلميع، فمَ ا
م يسعى إىل التقدُّ  ى لكاهنٍ عطَ يُ  أفضلَ  هل هناك من منهجٍ ). 15، 5كور   2( ’قام ا عنهم ُمثَّ ضً وَ عِ  ذي ماتَ هم بل للَّ سِ ألنفُ  بعدُ 

  كلَّ   ثَّ اها أن حتَُ سائًال إيَّ  يسةِ القدِّ  إىل العذراءِ  ةِ الكهنوتيَّ  ذه السنةِ ِ  ين أعهدُ إنَّ : " وتابَع البابا". ؟ب الكمال املسيحيِّ على در 
ِمبثاِل تقدِمي َلُه، و وَعمَ  يسِ آرس القدِّ  خوري كرَ فِ  مَ هلَْ ذي أَ الَّ  للمسيحِ  الذاتِ  تقدميِ  ثالِ مبِ  دِ واملتجدِّ  يِّ على االلتزام السخِ  كاهنٍ 

. لكنيسةلهللا و  هِ يف تقدمي ذاتِ  وَ أن ينمُ  هيان ماري فيانِّ تا جلِ حَ قدة مسََ تَّ مُ يسوع الْ  ةَ بَّ ة وحمَ احلارَّ  الصالةِ  حياةَ  إنَّ . الذاِت لكنيسته
 ني، هذه الشهادةِ ومع العلمانيِّ هم البعض بعضِ  م ومعَ هِ فِ قُ سْ مع أُ  الوحدةِ  شهادةِ  ميع الكهنة حنو تقدميِ ا جلِ دً رشِ مُ  هُ ثالُ مِ  نْ كُ يَ فلْ 

 الة يَّ ه يف العلِّ لتالميذِ  ا املسيحُ يت قاهلَ الَّ  الكلماتِ  أنَّ  نا، إالَّ مِ يف عالَ  الشرِّ  جودِ من وُ  غمِ على الرَ . زمانٍ  ويف كلِّ  اليومَ  ةِ الضروريَّ 
 ةَ القوَّ  السماويِّ  بالربِّ  نا اإلميانُ نحُ ميَ ). 33، 16يو ( ’العاملَ  ا َغَلبتُ أن :واثِق ولكنْ . يقضِ  يف العاملَِ سيكوُن َلُكم ’: نامُ لهِ تُ  تزالُ 

 نُ يسكُ  وهُ عُ يس، دَ آرس القدِّ  كاهنِ   على مثالِ . عليكم يعتمدُ  املسيحَ  ، إنَّ اءُ زَّ عِ األَ  ها الكهنةُ أيُّ . بثقةٍ  إىل املستقبلِ  رِ ظَ على النَ 
  .23"!وسالم ةٍ صاحلَ ومُ  رجاءٍ  لَ سُ رُ   اليومِ وا يف عاملَ فيكم فتكونُ 

  

 نِهايُة األزمنِة وَعالماُتها - 2
إنَّ املسيَح جاَء لُيخلَِّص العاملََ ال ) الشيطان يَعَمُل يف اخلَفاء: حتت عنوان(يقوُل القدِّيُس أثَناسيوُس اإلسكندريُّ 

والنتيجُة ِمن هذا التحذيِر أنَّ . األخريةلَيديَنُه، ولكنَُّه ذَكَر َحتذيَر الربِّ يسوَع ِمَن األنبياِء الكَذبَِة وعالماِت ُوجوِدهم يف األزمنِة 
والنعمُة األَهمُّ هي ". وِت اِهللا والسلطاِن على ِقَوى الَشرِّ والبُـنـُوَِّة اجمليدِة بالَتبَـينِّ هللاكُ لَ مَ ٍة كبِِنَعٍم خاصَّ "اْلمسيَح إَهلَنا قد َزوََّدنا 

                                                 
  .2010، حاضرة الفاتيكان، ةنة الكهنوتيَّ رسالة إىل الكهنة مبناسبة بدء السَ البابا بنديكتس الَسادس عشر،   23)
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يُس أنَّ الشيطاَن يـََغاُر ِمنَّا على هذه الِنَعِم الَّيت َوَهَبنا إيَّاها ويشرُح ". معرَِفُة اآلِب وكلَمِتِه وَموِهَبِة الروِح الُقُدس" هذا القدِّ
ُمَغيـِّرًا معناها وساتِرًا ُروَحها " ِلذا، ُحيارِبُنا بَضراوٍة ليَـْهِدَم إْميانَنا وذلَك، بٱستعمالِه أحيانًا كلمَة احلقِّ، ولكنَُّه يستعِمُلها . املسيح

باإلضافِة إىل كتاِب الَتعليِم املسيحيِّ للكنيسِة  ،األباطيلِ  هِ لذا، فالكتاُب اْلُمَقدَُّس هو الَدواُء لِعالِج هذِ . 24"وُمَعقًِّدا َشْرَحها
  .بكلمِة املسيِح يف قلوبِنا كمرَميَ البتوِل الطاهرة لنتأمَّلْ ُمها و أْ ، فلنقرَ الكاثوليكيَّة

َبأَنا بكلِّ ما سيجري في فإذا كاَن  زمِن اْلَمخاِض وباألهواِل واالضطهاداِت والمحنِة الكبرى المسيُح قد َأنـْ
ا قائالً خالَل فترِة نِهايِة األزمنة ِ َمَىت َرأَيـُْتم هذا ُكلَُّه، فٱعَلُموا أنَّ ٱبَن اإلنساِن قريٌب على : " ، فإنَُّه ِمبََثِل التينِة أَنـَْبأَنا بعالما

-32: 24مىتَّ " (السماُء واألرُض تزوالِن، وكالمي لن يزولَ . حىتَّ َحيُدَث هذا كلُّه 25لن يزوَل هذا اجليلُ : لُكماحلقَّ أقوُل . األبواب

 26)1799- 1789(مع الثورِة الفرنسيَِّة ) أي القرن الثامن عشر(وما تعيُشه البشريَُّة، منذ ٱنطالِق عصِر األنواِر اخلبيِث ). 35
، والَّيت فجََّرت عبادَة العاملَِ املادِّيِّ 27ْلُمَبطَّنِة باْلَمْكِر واِخلداِع ُممَثِّلًة املسيَح الدجَّالَ املغلَّفِة باألَْنَسَنِة والدفاِع عن ُحقوِق اإلنسان وا

الكرمليُّ يف كلِّ ُكُتِبِه  واجلسِد الشهواينِّ وكنيسِة الشيطان، كأعداِء اإلنساِن الثالثة وفًقا ِلَما يُعلُِّمه القدِّيُس يوحنَّا للصليبِ 
ومنذ ذلك . الَّذي بشََّرنا به إَهلُنا يسوُع املسيح ما هو إالَّ العالمُة الكبرى النحراِف البشريَّة عن مساِر الملكوتِ الروحيَِّة، 

وتعاليِم  احلني، تشهُد الكنيسُة تراُجًعا ال مثيَل له، بسبب الُدَخالِء فيها الَّذين َشوَُّهوا وُيشوُِّهون حقيقَة سرِّ املسيِح املخلِِّص 
ِ  كنيسِته ا الساميَة املقدَّسة، فبدَأْت بَواِدُر الالهوِت املعاِصِر الَّذي يَنُقُض العقائَد واألسراَر املسيحيََّة األساسيََّة ويُقوُِّض أخالقيَّا

ا املوروَث من شهادِة الُرُسِل األَحَد عَشَر األُمناِء؛ وٱختَري َمتيَّا بالُقرعِة ليكوَن معهم الثاين عشَر، وَمتَّ  َ  ذلك بني الصعوِد وإميا
البرتغال سنة  - ُم العذراُء في فاتيماالَّتي ترتبُط ٱرتباطًا وثيًقا بالَّذي أنبأت به مريَ  ومن الفواِرِق األساسيَّةِ . والعنصرة
ينِّ األطفاِل تشريُع ُكلٍّ من الشذوِذ اجلنسيِّ والزواِج اْلُمثليِّ وتب( ، هي األعماُل الشاسعُة ضدَّ الحياِة وضدَّ األخالقِ 1917

، واْلُمستشريُة خصوًصا يف كلِّ اجملتمعاِت )لدى اْلُمثليِّني واإلجهاِض وَوسائِل اَحلمِل االصطناعيِّ ووسائِل َمْنِعِه وعبادِة الشيطان
بسبب االحنرافاِت ( وبإحراِق َسُدوَم وعامورةَ ) بسبب العنف بشكٍل أساسيٍّ (وفاِن املسيحيَّة وغِري املسيحيَّة، والَّيت ُتذكِّرُنا بالطُ 

                                                 
  .228- 227، ص2006، 2اجلزء صالة املؤمن، بطرس اجلميِّل،  املطران .يطان يَعَمل يف اخلفاءالشَ ، دريُّ يس أثناسيوس اإلسكنالقدِّ   24)

نتهاِء آِخِر مرحلٍة من مراحل ٱ بدايِة اجمليِء الثاين ب، زَمَن اجمليِء األوَِّل أو الَزَمَن الَّذي َيرتاَوُح بني صعوِد الَربِّ يسوَع املسيِح إىل الَسماء بعد قيامِتِه اجمليدِة وحلظةِ "هذا اجليل"تعين عبارُة   25)
ايِة األزمنِة األخريِة أي احملنِة الكربى ِ.  

مِة كتاٍب َوَضَعْتُه الكاتِبُة الفرنسيَُّة الكاثوليكيَّة الـ1882آب  01بتاريِخ  َتَب لويس دو بوديكور، األميُن العامُّ لجمعيَِّة القدِّيِس بولسَ ك 26)   La(ـيوالن پـيو دوڤـيكونتيس داڤ، يف ُمقدِّ
Vicomtesse d'Aviau de Piolant ( َفوَِّق في الَشرق1870سا، سنَة لقد فقَدت فرن" ، "يف بلد املوارنة"بعنوان ، حيُث كانت هلا، ، مكانـََتها العسكريَّة، وبالَتالي مركَزها الُمتـَ

احليويَّة، وقد َختَلَّت عنها حكومُة اجلمهوريَِّة  ةَ إالَّ أنَّ هذه القلعَة الَدائم.  تَنقْض يوًما وفاَءها للكرسيِّ الَرسويلِّ من األمَِّة املارونيَِّة الَّيت ملَ  سلةبا دَخِل األراضي املُقدَّسة، طالئعيف لبنان، عند م
ووَرَد يف احلاشيِة األوىل للُمقدِّمة، أنَّ فرنسا فَقَدت مكانـََتها بسبِب احلروِب، ). 15ص" (الفرنسيَّة، أصَبَحت ُعرضًة ِحلصاٍر تضربُُه عليها مجيُع املَِلِل الربوتستانتيَِّة واملُلِحَدِة فَتخنُق اإلميانَ 

تََّسَم الحكُم الجمهوريُّ الفرنسيُّ الجديُد بالُروِح العلمانيَِّة الُمناهَضِة للِنظاِم الكاثوليكيِّ الَتقليدّي، فسنَّ ٱوقد : "وُكِتبَ . خصِّ يف زمِن اجلمهوريَِّة الثالثِة بعد سقوِط نابوليون الثالثوباأل
نتَـَهِت احلرُب على اجلامعاِت واملدارِس الكاثوليكيَِّة بنفي ُمعلِّمي الَرهبنِة اليسوعيَِّة وسائِر الَرهبناِت ٱو ). 19ص" (في الَتربيِة والَتعليمالقوانيَن الليبراليََّة في شتَّى مياديِن الحياة، وال سيَّما 

  .وإقفاِل مدارِسهم
، العقائديِّ في ِخَضمِّ الِصرا : " ، بقوِلهكميل أفرام البستانيّ لذلك، َمهََّد ُمَرتِجُم هذا الكتاب وُحمقُِّقُه،  ، وبعد فوِز نتاَب فرنسا عند قياِم الجمهوريَِّة الثَالثةٱ، الَّذي ، الِسياسيِّ ِع الِدينيِّ

م هدًفا واحًدا، عَلًنا وِسرًّا، في ُمحارََبِة تِّحاِدهِ ٱإلى الماسونيِّين، إلى سائِر الِفئاِت المنعوَتِة باليسار، و " الُمَفكِّريَن األحرار"من نقساِمِهم أحزابًا ُمتطاحنة، ٱاجلمهوريَِّني وتسلُِّطِهم، مثَّ 
رأت رَِّة،  الِدينيَِّة الرتبويَِّة من فرنسا، يف هذه األجواِء املُكَفهِ وبالتايل فصِل الَدولِة عن الِديِن وفرِض الرتبيِة العلمانيَّة، ِممَّا أدَّى إىل إقفاِل املدارِس املسيحيَِّة فَطْرِد املنظَّماتِ ... الِديِن الكاثوليكيِّ 

عيِن الُمقدَّس، فتعود، في نشاٍط جديٍد، إلى الِدفاِع عن اإليمان، وإلى ُمقاومِة تلَك نابيِعها غليَل َظَمِئها إلى اْلمَ ـيوالن أن ترِجَع إلى األصول، فتروي من يپـيو دوڤـيكونتيس داڤالـ
  ).9ص" (ًسا على عقب، وبدََّلت سياَسِتها الَشرقيَِّة الَتقليديَِّة تبديًال جذريًّاالَّيت قَلَبت روَح الُسلطِة الفرنسيَِّة رأ التـَيَّاراِت الجارَِفةِ 

  1987، ترمجه عن الفرنسيَّة كميل أفرام البستاّين، منشورات دار حلد خاطر، بريوت، لبنان، يف بلد املوارنةـيوالن، پـيو دوڤـيكونتيس داڤالـ: رِجع بالكاملالمَ 
  La Vicomtesse d'Aviau de Piolant, Au Pays des Maronites, Librairie H. Oudin, Paris, 1882: رِجع الفرنسيّ المَ 

لوجيَّات والفلسفاِت العصريَِّة اإلديو  نطالقِ ٱناِن للجسد، ورفِض األدياِن واِهللا، واالرتداِد عن اإلمياِن املسيحيِّ مع بإطالِق العالَّيت َمتثـََّلت  الفرنسيَّةِ  للثورةِ  السلبيَّةِ  ائجِ تَ إشارٌة هنا إىل النَ   27)
  .الكوِن وِحمَْوَر ذاتِه، ُمثَّ دميقراطيَِّة الظُلِم والرأمساليَِّة اجلَِْشعِة والُشيوعيَّة اجلاِحدة واإلْحلاد َورَ املادِّيَِّة والُكليانيَِّة احلاقدِة الَّيت جتعُل اإلنساَن ِحمْ 
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بأنَّه  الخروِج الواِسِع عن طاعِة الُسلطِة في الكنيسِة وُفقداِن اإليماِن بالقرباِن المقدَّسِ ، وذلك بالتزاُمِن مع )اجلنسيَّة وغريِها
نِة وما ُيسمَّى الكنيسة فخارستيَّا املقدَّس من ِقَبل بدعِة العصر اجلديد واألَنساحلضوُر احلقيقيُّ للمسيِح اإللِه احليِّ يف سرِّ اإل

على ُمواطين الوالياِت اْلُمتَِّحَدِة األمريكيَِّة وُمواطنَني يف بالِد  28"ِسَمِة الَوحشِ "فرِض ، باإلضافِة إىل املسكونيَّة اآلتية؛ كلُّ هذا
، الَّيت أضَحت على المحنِة الكبرىإىل  الَّيت ستؤدِّي بنا نعتقُد أنَّنا دخلنا مرحلَة نِهايِة األزمنِة األخيرةنا علُ جيَ  الغرِب والَشرق،

  .الَّذي يَقضي على َمناِبِع الشرور ويُدِخُل الباقني من أبناِء اهللا يف زمن السالِم احلقيقيِّ املوعود يوِم الربِّ العظيمِ وإىل  األبواب،

َدْتُه العذراُء مرميَُ  ءَ دْ بَ نُورُِد أنَّ توضيًحا ِهلذه األمور،   ايِة األزمنِة أكَّ ، 485لألب ستيفانو دون غويب يف الرسالِة رقم  ِ
ستأتي أيَّاٌم تشتَـُهوَن فيها أن تـََروا يوًما واحًدا من أيَّاِم ٱبِن : "أمَّا الربُّ يسوُع املسيُح فقال لتالميذه.  29يف املقطع اخلامس
كاَن الناُس يأُكُلوَن ويشَربُون، ويتزوَّجوَن : سانوكما كاَن في أيَّاِم نوح، هكذا يكوُن في أيَّاِم ٱبِن اإلن... اإلنسان، ولن تـََروا

كاَن الناُس يأكلوَن : وكما كاَن أيًضا في أيَّاِم ُلوط. أمجعني وفاُن وأهَلَكُهمفجاَء الطُ  .إلى يوم َدَخَل نوٌح السفينةويـَُزوِّجون، 
 َم، أمطَر اهللاُ نارًا وكبريًتا من السماِء فأهَلَكُهمولكْن يوَم خرَج ُلوٌط من َسدو . ويشَربون، ويشرتوَن ويبيعون، ويغرسوَن ويبُنونَ 

. يف ذلَك اليوم، َمن كاَن على السطِح وأَْمِتَعُتُه يف البيت، فال يـَْنزِْل ليأُخَذها. هكذا يكوُن يوَم َيظَهُر ٱبُن اإلنسان. أمجعني
يف وتريِة  لذلَك نشهُد َتصاُعًدا). 32- 26: 17و 22: 17ول!" (تذكَُّروا ٱمرأَة ُلوط. وَمن كاَن يف احلقل، فكذلك ال يرِجْع إىل الوراء

، كذلَك َخنتُرب تصاُعًدا يف ٱرتفاِع احلرارِة على بسبِب غلياِن باِطن األرض ُحدوِث الَزالزِِل ويف الطوفاناِت على وجِه األرض
اٍت غَري مألوفٍة يف الطقس واْلُمناخ " يأِت اجلُُْحوُد أوَّالً " ليحُدَث كلُّ ذلك لو ملَ  يُكْن وملَ . األرض وثوراَن كوكِب الشمِس وتغريُّ

َد ظهوَر ) 3: 2تس2( َْرطَقاتِه وَتعاليِمه الكاذبِة ) 3: 2تس2" (إنساِن االِمث، ٱبِن اْهلَالك"لُيَمهِّ " يف ُقْدِس هيَكِل اهللا"الَّذي جَلَس ِ
الَّذي يتعدَّى تعليَم املسيِح ) 11- 7: 1يو2" (ْلُمَضلُِّل واملسيُح الدجَّالا"إنَّه ). 4: 2تس2" (نفَسُه أنَُّه اهللا"وسُيظِهُر قريًبا ) 4: 2تس2(

، يرفُض اآلَب واالبَن  وكان الربُّ يسوُع المسيُح قد أكََّد ). رسالَتا يوحنَّا األوىل والثانية(إَهلِنا ويرفُض اَهللا يف أقانيِمه الثالثة وباألَخصِّ
قائمًة  –اُل النيبُّ الَّيت تكلََّم عنها دانيَّ  –مىت رأَيُتم رجاسَة اخلراِب : "ما قال لتالميذهعند حلوَل المحنِة الُكبرى في المسَتقبل

 َحيُدث مثُلُه منُذ بدايِة العاملَِ فسوَف يكوُن حينئٍذ ضيٌق شديٌد ملَ "، )31: 11و دا 15: 24مىتَّ !" (ليفَهِم القارئيف املكاِن املقدَّس، 
  ).22- 21: 24مىتَّ " (من أجِل المختاريَن ستُـَقصَُّر تلَك األيَّام ولكنْ ... إىل اآلن، ولن حيُدثَ 

يف األوَّل من كانوَن الثاين سنة  أخبَرْت ُأُمنا العذراُء البريئُة من الَدَنس األَب ستيفانو دون غوبيإستناًدا إىل ذلك، 
، لقد وصَل إليكم االمتحاُن الكبير: "... شريَّةعن هذه احملنة الكربى الَّيت تبدأُ بزمن االمتحان الكبري، وقالت له وللب 1993

إنَّه . واملهاَمجَني من قـُوَّاِت الشرِّ ) احليَِّة القدميِة والتنِِّني اجلَُْهنَّميِّ اخلبيث(يا أوالدي املساكُني، أنُتم املَهدَّديَن من إبليَس 
ِة الَّيت جعَلها لُكم يسوُع ٱبين يف َحلظِة الفداء، عندما ٱنتَزَعكم ، احليايُداِهُمُكم خَطُر َضياِع النعمِة واالتِّحاِد بالحياِة مع اهللا

ا م يـَُعد يُنَظُر إلى الخطيئِة اليوَم على أنَّها شرٌّ لَ . من عبوديَِّة اخلبيِث وحرَّرَُكم من اخلطيئة ، ويف بعض األحياِن تَِتمُّ اإلشادُة ِ
ا قيمٌة وَعَمٌل جيِّدٌ  َّ إلى كرسيِّ االعتراِف، وْلَيُكِن االعتراُف اْلُمتواتُِر هو الدواَء الَّذي تستعملونَُه  ْلَتِجئوا فورًاإ... على أ

                                                 
َجبَهـِتِهم، حبيـُث ال َيسـَتطيُع أحـٌد أن َيشـَرتَي أو يبيـَع إالَّ َمـن  َر، واألغنياَء والُفقراَء، واألحراَر والعبيد، َيضعوَن ِمسَـًة علـى يَـِدِهِم الُيمـىن أو علـى َعُل اجلميع، الِصغاَر والكباجيَ ) الوحش(هو " ) 28

ــهِ ٱســُم الــوحِش أو عــَدُد ٱكانــت عليــه الِســَمة، أي  ــُه الَفْهــَم فَـْلَيْحُســْب عــدَ : هنــا اِحلكَمــةُ . مسِْ ــٍة وِســتٌَّة وِســتُّونَمــن َل  ِســَمةُ  ).18-16: 13رؤ" (َد الــَوحِش، فإنَّــُه عــَدُد إنســان، وعــَدُدُه ِســتُّ ِمَئ
َواقِــِع اإللكرتونيَّــة ويف . 2013آذار ســنة  23بتــداًء مــن يــوِم الســبِت الواقِــِع يف ٱســُتعطى، إلزاميًّــا، لكــلِّ أمريكـيٍّ هــذه  الــَوحشِ 

راِجــع ُمتــواِفرة بكثــرٍة علــى امل
َ
وتُــدعى هــذه . ُمعظَــِم ُصــُحِف الغــربامل

  .La Puce Eléctronique: ، وباللغَِّة الفرنسيَّةِ Microchip, Radio Frequency Identification Device: الِسَمُة باللغَِّة اإلنكليزيَّةِ 
  .485ستيفانو دون غوبي رقم  لألبِ  العذراءِ  رسالةُ ، يف القسم الثالث من الكتاب 1 الُملَحق عراجِ   29)
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ا، !... ضدَّ ٱنتشاِر الخطيئِة والشرِّ  ، وُجرَِحت يف وحَدِ لقد وصَل االمتحاُن الكبُري إىل الكنيسِة الَّيت ٱغتَصَبْتها قوَّاُت الشرِّ
إنَّ  . إنَّ اجلُحوَد يَنَتِشُر يف كلِّ مكان. َتِشُر فيها األخطاُء الَّيت تقوُد إىل فقداِن اإلمياِن احلقِّ أُنظُروا كيف تَن. وأظَلَمت يف قداَسِتها

يوحنَّا (، والَّذي أراَد هذا البابا خاصَّيت كتاَب التعليِم المسيحيِّ الكاثوليكيِّ هو ِهَبٌة خاصٌَّة من قلبي البريِء من الَدَنس
ٍة ُمضيئٍة وساميةأن ُيَشرِّعَ ) بولس الثاين كم ُهْم ُكثـٌُر الُرعاُة الَّذيَن َيسيروَن بقطيِعهم في وسِط الظُُلمات، ولكْن . ُه كِحجَّ

لقد جعَل الِفسُق . وَأْضَحوا ُخْرًسا بسبِب الخوِف أو الَتْسوِيات، وَلم يـَُعوُدوا يُداِفُعوَن عن قطيِعهم ضدَّ الذئاِب المفَتِرسة
لقد . هنِة واْلُمكرَّسيَن قاحلين، تغويهم اْلَمَلذَّاُت والتفتيُش عن وسائل الراحِة والعيِش اْلَهنيءالعديَد من الك) الَدَنسُ (

لقد َدقَّْت ساعُة . ٱْجنََذَب املؤمنون إىل ِفخاِخ هذا العاملَِ الَّذي أضحى َوثَنيًّا، وبواسطِة الِشَيِع العديدِة الَّيت تَنَتِشُر بشكٍل ُمتزاِيدٍ 
بِري وباألَخصِّ بالنسبِة إىل الكنيسة، ألنَّ فُقداَن اإلمياِن سيَـُهزُّها، وهي ُتظِلُم بسبب اجلحود، وُجترَُح بسبب االمتحاِن الك

فيها الشَجرُة اخليانات، وَيرتُُكها أوالُدها، وتـَُقسُِّمها الِبدَع، وتتملَُّكها وُتَسيِطُر عليها املاسونيَُّة، فُتصِبُح أرًضا خصبًة تَنُبُت 
وفي َفْجِر هذه السنِة الجديدة ... املسيِح الدجَّاِل الَّذي سُيقيُم ُمْلَكُه يف داخِل الكنيسة: دة، شجرُة الَرُجِل الِشرِّيرالفاس

ًة وٱنشغاالً )1993( حاَن أيًضا وإذا كان زمُن االمتحاِن الكبِري قد وصل، فقد ... ، ُيصِبُح التهديُد ِبَحْرٍب ثالثٍة أكبَر قـُوَّ
ال تـَْفِقُدوا الَشجاعَة، كونوا . ذي فيه عليكم أن ُتسرِعوا جميُعكم إلى اْلَمْلَجأ األمين لقلبي البريِء من الَدَنسالوقُت الَّ 

 ، وَأمحَيُكم وأُعزَِّيكم وُألَهيَِّئ لكم أيَّاًما جديدةً ُأساعدَكم وُأدافَع عنكملكي ... لقد أَنـَْبْأُتكم باألزمنةِ . أَْقِوياَء يف الِثَقِة والرجاء
وبعَد زمِن االمتحاِن الكبير، ينتظرُكم زمُن السالِم الشامل، وزمُن القداسة الكبير، وزمُن ويف النهاية، . من السكينة والسالم

  .30..."االنتصاِر األكَبِر ِهللا فيما بينكم

وُن هذا اخلالُص ُمْثَبًتا أيًضا أخريًا، جيُب أن نشَهَد بإخالٍص، أنَّ خالَص العاملَِ ظَهَر باملسيِح يف َجميِئِه األوَّل، وسيك 
الَّيت َولََّدِت اْلَمِجيَء  َم البتولِ فٱنتصاُر المسيِح َحْتِميٌّ وال يكوُن إالَّ بٱنتصاِر قلِب ُأمِّه مريَ لذلك، . باملسيِح يف َجميِئه الثاين

يكَتِمُل أيًضا بٱنتصاِر قلِبها الطاِهِر الَّذي سيُـَولُِّد اجمليَء األوََّل الَّذي ٱنَتَصَر فيِه املسيُح ِمبَْوتِِه على الصليِب اْلُمقدَّس، وسيِتمُّ و 
وتأكيًدا على هذا االنتصار، يقوُل القدِّيُس . الثاين للمسيِح اْلَمِلِك الَّذي سينَتِصُر وَميِلُك بٱنتصاِر صليِب كنيسِتِه املقدَّسة

  .31" جيَُِب أن يسَتِمرَّ حىتَّ النهاية، وِمبَرميََ رميََ إنَّ خالَص العاملَِ ٱبَتَدأَ مبَِ : " لويس ماري غرينيون دو مونفور

  

  دور العذراء في نِهاية األزمنة - 2.1

َم الَدْوَر أنَّ للعذراِء مريَ ) 1673فرنسا سنة  ايلَّ مواليد ِمشَ ( 32أكََّد القدِّيُس لويس ماري غرينيون دو مونفور
"  فالروُح القُدُس سُيظِهُر مرميََ . لمجِد لُيعِلَن َبْدَء زمِن المجيِء الثانياألساسيَّ في نِهايِة األزمنِة عندما سيظَهُر ٱبنها با

َي َعروَسُه لُيعَرَف يسوُع بواسطِتها فيكوَن َحمبوبًا أكثـََر، بعَد أن تكوَن قد زاَلِت األسباُب الَّيت َدفـََعِت الروَح الُقُدَس إىل أن ُخيفِ 
ا على األرض، وٱنتشَ  ِ َة حيا  يف األزمنِة وتاَبَع أنَّ اَهللا أراَد أن ُيظِهَر مرميََ ). 49.#" (َرت َسحابَُة الِكراَزِة باإلجنيلالعذراَء ُمدَّ
ا . األخريِة لُيَمجَِّدها كلُّ األحياِء على األرض َّ هي الفجُر الَّذي َيسبُق بُزوَغ مشِس الِربِّ، يسوَع املسيح، لذلَك جيُب أن " وِمبَا أ

                                                 
  .01/01/1993، 486، رسالة رقم 2002الثة، ة الثبعة العربيَّ ، الطَ اءإىل الكهنة أبناء العذراء األحبَّ ة، يَّ ة املرميَ احلركة الكهنوتيَّ   30)

  .49# ، 2010، ، مجاعة أجماد مرميَ للعذراء الفائقة القداسة اإلكرام احلقيقيُّ يس لويس ماري غرينيون دو مونفور، القدِّ   31)
  .2010، ، مجاعة أجماد مرميَ للعذراء الفائقة القداسة اإلكرام احلقيقيُّ يس لويس ماري غرينيون دو مونفور، لقدِّ ا  32)
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 على مرميََ : "وقال. وٱعَتبَـَرها الوسيلَة األكيدَة والَطريَق املستقيَم للوصوِل إىل يسوع". َرَف يسوُع املسيُح ويُعَلنَ تُعَرَف وتُعَلَن، لُيع
رمحًة، لتَـُردَّ اخلطأَة وتقَبَل بعطٍف التائبَني واملساكَني : يف هذه األزمنِة األخريِة، أن تسطَع أكثـََر ِمن أيِّ وقٍت رمحًة وقوًَّة ونِعمةً 

ونِعمًة، لُتشجَِّع وتسُنَد ُجنوَد يسوَع ... عائديَن إىل الكنيسِة الكاثوليكيَّة؛ وقوًَّة، ضدَّ مجيِع أعداِء اهللا َذوي القلوِب املتَحجِّرةال
اَمُه األَُمناء َد القدِّيس لويس ماري على أنَّ مرميََ ...". الَبواِسَل وُخدَّ  األزمنِة األخريِة، السيَّما يف"  سُرتِعُب إبليَس وُعمالَءُه وشدَّ

ويَنِصُب أشراًكا رهيبًة ... سُيضاِعُف ُجهوَدُه وَمعارَِكهُ )... 12: 12رؤ(ألنَّ إبليَس الَّذي يعِرُف أنَّ ما تـَبَـقَّى له ِمَن الوقِت قصٌري 
اِم األَُمناِء وأبناِء مرميََ  ويُوِضُح هذا القدِّيُس اْلُملَهُم من الروِح ). 50.#" ( احلقيقيَِّني الَّذيَن يصُعُب عليِه إخضاُعُهمأماَم اْخلُدَّ

 ٱضطهاداِت الشيطاِن الرهيبَة لنا والَّيت تزداُد يوًما بعَد يوٍم إىل جميِء الَدجَّال، جيُب أن تُفَهَم على َضْوِء َلْعَنِة اهللاِ " الُقُدِس أنَّ 
ِك وبَني املرأة، وبَني َنسِلِك وَنسِلها، هَي تسَحُق رأَسِك سأجعُل َعداَوًة بينَ ’: ، عندما قاَل َهلا)15: 3تك(للحيَِّة يف الفرَدوس 
، هي لوسيفريوسَ  القدِّيسِة وإبليَس، وبَني َنْسِلها وأتباِع هذه العداوُة بَني مرميََ ). 51.#( 33")3/15تك(’وأنِت َترُصديَن َعِقَبها

ا تـَتَـَغلَُّب عليه بتواُضِعها، فاُهللا أعطاها قوًَّة جبَّاَرًة للتغلُّ . دائمٌة وغُري قابَلٍة للُمصاحلََة ِب على هذا اللعِني وَسْحِق رأِسه، ألَّ
ا البِنها الفادي تُرِجُف الَشياطَني وُختيُف إبليَس أكثـََر من ُكلِّ عذاباتِِه  ِ   ).52.#(وبَصَلوا

َة مريَ  ا يف " يف األزمنِة األخريةستسَطُع بنوٍع خاصِّ "  َم ضدَّ األباِلسةِ ويُؤكُِّد القدِّيُس لويس ماري أنَّ قوَّ الَّيت َمنُرُّ ِ
رِه هذا العصر، عندما ينُصُب الشيطاُن أشراَكُه أماَم َنْسِلها املتواضع، ولكنَّها ستحمي َنْسَلها وُتداِفُع عنُه على الَرغِم ِمن َفق

ُعها عليه بسخاء، وسيكوُن ُمتسامًيا يف القداسِة أماَم اهللا، فهَي تعتربُُه غنيًّا بِنَعِم اِهللا الَّيت تـَُوزِّ . وِصَغرِِه وٱحتقاِر الضالَِّني له
رَته احلارَّة، وُمصانًا بقوَِّة العنايِة اإلَهليَّة وسيسحُق رأَس إبليَس اْلُمتَكربِِّ، وسينَتِصُر يسوُع املسيُح ... وُمتفوًِّقا على مجيِع اْخلَْلِق بَغيـْ

ا شفيعةً ). 54.#(فيه  َهلم يف كلِّ األزمنِة، وِخباصٍَّة يف األزمنِة األخريِة هذه، سيحصلوَن على َعمِل الروِح  وكلُّ الَّذيَن سيختاروَ
ا بَعْنيِ اإلمياِن  وسَيِصلوَن إىل الشاطِئ اَألمني، على الَرغِم ِمن العواِصِف والقراِصنة، وذلَك بالتقيُِّد " الُقُدِس فيهم، وسيَـَرْوَ

ا ... هم الَّذيَن سيكونوَن ناًرا ُمتَِّقَدةً : " ؟ يقوُل القدِّيُس لويس ماريهؤالِء اْلُمَكرَّسوَن ِلمرميََ ولكن، َمن ُهم ). 55.#" (بتوجيهاِ
َا أعداَءهاكِسهاٍم حادٍَّة بَِيِد مرميََ ... ناَر احملبَِّة اإلَهليَِّة يف كلِّ مكانٍ  ريِة، ُمَطهَّريَن بناِر اْلِمَحِن الكب...  الفائقِة الُقدَرِة ُمتَزُِّق ِ

اًدا كامالً  وسيكونوَن يف كلِّ مكاٍن رائحَة املسيِح الطيِّبَة للُفقراِء والصغاِر واملسَتضَعفَني، أمَّا للُعظماِء ... ُمتَِّحديَن باِهللا ٱحتِّ
يَن فسيكونوَن رائحَة املوت  الربيئِة ِمن أبناَء مرميََ  ويُتاِبُع القدِّيُس لويس ماري أخباَرُه السارََّة بأنَّ ). 56.#" (واألغنياِء واملتَكربِّ

ال سيكونوَن َسحابًا ُمرِعًدا يسَبُح يف اهلواِء، ألقلِّ نسمٍة ِمَن الروِح الُقُدِس، ال يتعلَّقوَن بشيٍء وال يتعجَّبوَن ِمن شيٍء و "الدَنِس 
َزِعُجوَن ِمن شيٍء، ُمَوزِّعَني َندى كلمِة اِهللا وحياَة األبد ِة، ويـَُزجمُِْروَن ضدَّ العاَمل، وَيضربوَن الشيطاَن وسُريِعدوَن ضدَّ اخلطيئ. يـَنـْ

َيِن سيَف كلمِة اهللا، ِمن جَهٍة إىل جَهة، للحياِة أِو للَموت، أولِئَك الَّذيَن يُ  " رِسُلُهم اُهللا َهلُموزُبانَياتِِه، ُخمرتقَني بسيِفِهم ذي احلَْدَّ
الَّذيَن يُعطيهم إلُه الِنَعِم الكِلمَة والقوََّة الجرتاِح املعجزاِت وَسْلِب َغناِئَم سيكونوَن ُرُسَل األزمنِة األخريِة احلقيقيَِّني ). "57.#(

م... جميدةٍ  ..." لكنـَُّهم سيتَزيَّنوَن بأجنحِة اليمامِة الِفضِّيَِّة، ليَـْنَدِفُعوا بِِنيٍَّة سليمٍة َمتجيًدا ِهللا وخالًصا للُنفوس... ال يعتنوَن بذواِ
أخريًا تالميَذ حقيقيَِّني ليسوَع املسيح، وبٱقتفاِء ُخطاُه يف الَفقِر والتواُضِع واحملبَِّة وٱحتقاِر العاَمل، يُرِشدوَن سيكونوَن و). "58.#(

افوا إىل السِري يف طريِق اِهللا الضيِّق، طريِق احلقيقِة الصافيِة، على َحَسِب اإلجنيِل ال على َحَسِب مباِدِئ هذا العاَمل، دوَن أن خي
وسيحِملوَن على َمَناِكِبِهم رايَة الصليِب . وسيكوُن يف َفِمِهم سيُف كلمِة اِهللا ذو اَحلدَّين. بُوا َوْجَه أحٍد مهما كاَنت قـُوَّتُهأو ُحيا

                                                 
  ).15: 3تك( املقدَّس حرفيًّا يف الكتابِ  ها كما وردَ سلِ نَ  ن خاللِ مِ  يطانِ الشَ  رأسَ  قُ سحَ الَّيت تَ  مرميََ  هنا إىل العذراءِ  إشارةٌ   33)
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. ِكِهم، وَتواُضَع يسوَع املسيِح وإماتَته يف َمسلَ الدامي، ويف َمييِنِهم املصلوب، ويف يسارِهم السبَحة، ويف َقلِبِهم ٱْمسَي يسوَع ومرميَ 
، َممَلَكَتُه على مجيِع الُكفَّاِر املنافقنيهؤالِء ُهُم الرجاُل الِعظاُم القادموَن، ُرُسُل مرميََ    ).59.#" ( الَّذيَن سينشروَن بأمٍر ِمَن الَعِليِّ

  

  الرحمة اإلَلهيَّة هي عالمُة نِهاية األزمنة - 2.2

 34"الرمحة اإلَهليَّة"يف فهرِس الكلماِت واملعاين لكتاب ، جنُد تحَت عنواِن المجيِء الثاني للربِّ يسوَع المسيح
، َحتدَّثُت عن الرمحِة اإلهليَِّة )34/2011قم الر ( 35ففي ِعَظِيت . للقدِّيسة فوستني أرقاَم املقاطِع الَّيت تتحدَُّث عن هذا اجمليِء وعالماتِه

 وبالشراكةِ  اآلبِ  من اهللاِ  بقرارٍ  مَّ تَ  سرُّ الفداءِ و ،)19: 5قور2(" باملسيح هِ  مع نفسِ اهللا صاَحل العاملَ  "وجاَء فيها أنَّ . بٱختصار
إىل  ةً معرفًة بشريَّ  املسيحِ  لوا من معرفةِ وَّ حتَ  املؤمننيَ  أنَّ هي  ءِ الفدا سرِّ  ونتيجةُ . القُدس والروحِ  مع االبنِ  الكاملةِ  ةِ واحملبَّ  ةِ التامَّ 
  كالم؟ماذا يعين هذا الف. معرفَة ِبرٍّ وقداسة هِ معرفتِ 

 يف كلِّ  هُ أمامَ  عَ كان توما يرى يسو ). 29: 20يو" (!وانُ  يَروا وآمَ َت؟ طوىب ِلَمن ملَ ين آمنْ تَ يْـ َك رأَ ألنَّ : " لتوما قال الربُّ 
 دِ باجمل قائًما من املوتِ  عَ يسو  دَ بعد أن شاهَ  إالَّ  هذه الرسالةِ  قَ مْ ِع عُ م يَ ه لَ ولكنَّ ة، اخلالصيَّ  هِ وبرسالتِ  بيسوعَ  ويؤمنُ حني، 

 هُ تْ ه وجعلَ ه وروحِ اسِّ وَ وحَ  هِ رِ كْ ه وفِ رََّبت إىل قلبِ سَ تَ  هاتِ ِشعَّ أَ  ةُ وقوَّ الطاهر،  هِ على جسدِ  ظاهرةٌ  المقدَّسةِ  هِ آالمِ  وِسماتُ واالنتصار، 
وفاديًا لبين  وحيًدا هللاِ  بًناٱ ه باملسيحِ إميانِ  بواسطةِ  مع اهللاِ  توما هكذا، تصاَلحَ . يروالشرِّ  على املوتِ  واالنتصارِ  مؤمًنا بالقيامةِ 

ذين على الَّ  أعظمَ  ستكونُ  اهللاِ  ولكنَّ رحمةَ عظيًما،  سيكونُ  هوجزاؤُ فوٌظ له حمَ ِد ُر الشاهِ جْ فأَ . الصليب على خشبةِ  البشرِ 
  .ساملقدَّ  نِ القربا في سرِّ  واإلميانِ  بالبصريةِ  هُ نَ وْ رَ هم سيَـ ألنَّ جًَّدا، بشريًّا أو ممَُ  يسوعَ  سيؤمنون دون رؤيةِ 

ه وترَك خطاياه اللِ عن ضَ  دَّ رتَ ٱو له،  اهللاِ  ديبِ ألت بَ نَتحَ ٱاالثَين عشر،  األسباطِ  ، أحدَ أفرائيم نَّ إ إرميا يقول النبيُّ 
على  اهللاِ  رحمةُ ). 20- 18: 31إر" (رحمةً  هُ مُ سأرحَ : "ذي قالالَّ  الربِّ " هتزَّت له أحشاءُ ٱلذلك . " همساوئِ  على كلِّ  مَ وندِ 

يف  والقيامةِ  الفداءِ  مع سرِّ  كتمَلتٱو القدمي،  يف العهدِ  ةَ البشريَّ ِت قَ ورافَـ اء، وحوَّ  آدمَ  رُّدِ مَ تَ األوىل لِ  منذ اللحظةِ  تظهرَ  اإلنسانِ 
كالليل، ال ختايف اهللا، أنِت    ولو كانت خطاياِك سوداءَ حىتَّ : "ةالبشريَّ  فوستين للنفسِ  يسةُ القدِّ  تقولُ لذلك . اجلديد العهدِ 
 أصبحَ  الوقتَ  ألنَّ  هو عيُن الَصوابِ  هذه الرحمةِ  في طلبِ  اإلسراعُ إًذا،  .36"عظيمة اهللاِ  رمحةِ  ةَ قوَّ  ، ألنَّ عيفةَ الض الطفلةَ 

ًال  قاٍض عادل، سآتي أوَّ كَ   يَ ن آتِ قبل أَ : " عن َجميِئِه الثاين وأيَّاِم الظلمِة الَّيت تسبُقُه قائالً  يسةَ لقدِّ هذه ا أنبأَ  الربَّ  قصريًا، وألنَّ 
 راتِ نيِّ  كلُّ   سُتطَفأُ : التالي على النحوِ  من السماءِ  سُأعطي عالمًة إلى الشعبِ  كمِ حُ الْ  ن يأتي يومُ الرحمة، وقبل أَ  كملكِ 
 يَدي مساميرِ  بِ من ثـَقْ  نبعثُ توس ،في السماءِ  الصليبِ  عالمةُ  تظهرُ  مَّ ثُ . األرض ظلمٌة كبرى كلَّ  فُّ لُ وتَـ  ،الفضاءِ 

  .38"بقليل األخيرِ  قبل اليومِ  وهذا ما سيحُدثُ . لفترٍة من الزَمن األرضَ  ٌة تُنيرُ ُمشعَّ  واءُ أض 37ورِجَلْيهِ  المخلِّصِ 

                                                 
  .2005ُسل، جونيه، ب أنطوان اجلميِّل، منشورات الرُ لإلعالم، تعريب األ ، املركز الكاثوليكيُّ ة يف داخليمحة اإلهليَّ الرَ ، يسة فوستنيالقدِّ   34)
  .)31- 26: 20يو(ة حمة اإللهيَّ الرَ  2سبوع قيامة أزمن ال – 01/05/2011وق مكايل، األحد ز  -  دة املعوناتسيِّ  ،34/2011رقم العظة اخلوري غسَّان رعيدي،   35)

 ، ة يف داخليمحة اإلهليَّ الرَ يسة فوستني، القدِّ  ) 36
َ
  .433رِجع نفسه، صامل

  .بُّ عن نفسه بصيغة املتكلِّم بل بصيغة الغائب لريكِّز على دوره كمخلِّص يتكلَّم الرَ ملَ  37) 

 (38  
َ
يسِة فوستني بواسطة . 74، ص83رِجع نفسه، رقم امل ذا الَنصِّ للقدِّ   .بنٍة هللاٱعِلمُت ِ
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، سيأيت الربُّ يسوُع املسيُح كَمِلِك الرمحِة ُمثَّ كملِك العدِل، ماِحنًا البشريََّة قبل تطهريِها إًذا، قبَل اليوِم األخِري للعاملَ 
، فرتَة توبٍة ومغفر  وبعد . ولكنَّه سوف َيديُن يف أيَّاِم الظلمِة كلَّ األشراِر والرافضَني ِلِسرِّ خالِصه وسالِمه. ٍة ورمحةبَدِمِه اخلالصيِّ

عن األلِف ) 2: 20رؤ(الظلمة، سُيِشعُّ املسيُح من جراحاتِه سالًما مسيحيًّا حقيقيًّا لفرتٍة غِري معروفٍة إالَّ ِمبا ورَد يف سفِر الرؤيا 
ولكنَّ اَهللا سُيطِلُق الشيطاَن من جديٍد قبل اليوِم األخِري . يت سُريَبُط خالَهلا الشيطاُن وُحيَجُب عن األرِض ُكلِّيًّاالَّ ) الرمزيَّة(سنٍة 

وهذا يتطابُق ُكلِّيًّا مع كالِم . بقليل، وبعد ذلك تكوُن النهايُة، أي يوُم القضاِء العادِل والفصُل النهائيُّ بني األبراِر واألشرار
  .25و 24وَع يف إجنيِل مىتَّ الربِّ يس

  :نُورُدها كما يلي للقدِّيسِة ماريَّا فوستينِ◌ أُعِطَيت مقاطُع مختلفٌة عن نِهايِة األزمنة

يسُة فوستني، : 429الرقم  ا تأكَّدُت من تصاميِم اِهللا العظيمِة الَّيت رَمسَها يل، ٱعرتاين خوٌف شديٌد " كتَبت القدِّ َلمَّ
إستعاَضت فوستني ذلك بالصالة الَشَفويَّة، ولكنَّها ...". ا ورحُت أحتاشى التحدَُّث الداخليَّ معهوشعرُت بعجزي عن تنفيِذه

لذا، َلمَّا كانت َتقرأُ، مسََِعت بوضوٍح وبدقٍَّة هذه الكلماِت .  تُكن تواُضًعا بل كانت جتربًة شيطانيَّةعِلَمت أنَّ هذه االستعاضَة ملَ 
  ".اَلَم ِلَمجيئي األخيرسُتَحضِّريَن الع: "يف داخِلها

قرََّرت فوستني أن تكشَف ِلُمَعرِِّفها عن تـََردُِّدها يف مساِع صوِت املسيِح يف داخِلها، فأمَرها بأن : 431- 430الرقم 
ِمل ذلك ُ ا مسََِعت فوستني لنصيحِة الكاهن، وسجَدت أماَم قَدَمي يسوَع على أثـََر لقائِها معُه وكان قلُبه. ُتصغَي إليه وال 

ال : " وقال َهلا. فرفَعها يسوُع وترَكها تُتكُئ رأَسها على صدرِِه لُتحِسَن مساَع رغباِت قلِبِه الُكلِّيِّ العذوبة. عتذَرت إليهٱُمنسحًقا و 
تي أنِت َمقرُّ إقام. لن يستطيع أعداُؤِك أن يُؤذوِك إالَّ بقدِر ما أسمُح لهم بذلك. َتخافي شيًئا، يا ٱبنتي، أنا دائًما معكِ 

  ".ممن أجِلِك أُباِرُك العالَ . من أجِلِك سأُمِسُك باليِد الَّتي تُعاِقب. وراحتي الدائمة

ًدا خالَل القدَّاِس اإلهليِّ : 848- 847الرقم  وبعد الظُْهِر . كانِت القدِّيسُة ماريَّا فوستني قد رأِت الطفَل يسوَع ُجمدَّ
يَِّة الَّيت تسلََّمْتها من الربِّ يسوَع مباشرًة  ا أن تتلَو صالَة مسبحِة الرمحِة اإلهلَ فطلَب منه. ذهَبت لرؤيِة ُمرشِدها واالعرتاِف لديه

آه، كم ِمن نَِعٍم غزيرٍة سأهُب النفوَس الَّيت تتلو : " وبينما كانت تتلو هذه الُسبحة، مسََِعت صوتًا يقول. عرتاِفهاٱكتكفٍري عن 
ُأكُتيب هذه الكلماِت، يا ٱبنيت، حدِّثي العاملََ ُكلَُّه . ِمن أجِل الَّذين يتُلوَن الُسبحةتتحرَُّك أعماُق رمحيت احلنونِة . هذه الُسبحة
وما داَم . فلتتعرَِّف البشريَُّة كلُّها إلى رحمتي الَّتي ال ُتسَبر، فهي عالمُة نِهايِة األزمنة، ثُمَّ يأتي يوُم العدالة. عن رمحيت
  ."إىل ينبوِع رمحيت، ولتسَتِفْد من الدِم واملاِء اللَذيِن فاضا من أجِلها  يُداِمهْها بعُد، فلُتسرِعْ الوقُت ملَ 

ِة رمحيت. لَيَضِع اخلطأُة الكباُر ثقتَـُهم برمحيت: " 1146الرقم  يا ٱبنيت، ٱكُتيب عن . هلم احلقُّ قبل غريهم بأن يثقوا بُلجَّ
بة ال أستطيع أن . ِل هذه النفِس أكثـََر ِممَّا تطُلُب من نَِعمٍ أََهُب ِلمثْ . رضيينإنَّ النفوَس الَّيت تسرتِمحُين، تُ . رمحيت إىل النفوِس املعذَّ

قبَل أن أعوَد قاضًيا، : ُأكُتبي. أُعاِقَب خاطًئا كبريًا إذا ما ٱسرتَمحَين، بل بالعكس، سأُبرِّرُُه برمحيت الَّيت ال تُدَرك وال تُوَصف
  ".ُض أن َيُمرَّ عبَر باِب رحمتي، أن َيُمرَّ عبَر باِب عدالَتيوينبغي على َمن يرفُ . أفَتُح أوًَّال باَب رحمتي

، قال َهلا1147الرقم  ِلَم تُعلِّقيَن أهمِّيًَّة ُكبرى على تعاليِم الناِس يا ٱبنيت، : " ، َلمَّا كانت تشكو أمرًا أمام الربِّ
  ...".؟ أريُد أنا أن أُعلَِّمكِ وكالِمهم
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الَّيت  األوَُّل بالكلمِة الشفويَّةِ . " ثالثَة أشكاٍل للقياِم بأعماِل الرحمةفوستني  أعطى يسوُع القدِّيسةَ : 1158الرقم 
وسُنؤدِّي حسابًا على ذلك في اليوِم . الثالُث بأعماِل الرحمة...  تتَوفَّر الكلمة، إذا ملَ الثاني بالصالة. تغفُر وُتشجِّع

لقد فُِتَحت ُسدوُد اهللا الَّتي تتدفَُّق منها : " 1159لرقم كَتَبت فوسني يف ا  لذا،". وعلى أساِسِه نناُل احلُْْكَم األبديَّ  األخيِر،
  ".افْلَنسَتِفْد منها قبَل أن يأِتَي يوُم العدالِة ألنَّه سيكوُن يوًما ُمخيفً . المياه

ا يسوعرتكاِب اخلطايا واجلرائم دون أن يُعاِقبَ ٱبللُنفوِس وَلمَّا سأَلِت الربَّ كيف َيسمُح : 1160الرقم  َ : " ها، أجا
م يتعرَّفوا إَليَّ وقَت ولكِن الويُل لهم إن لَ ). من أجِل اخلطايا( لذا ُأعطي وقًتا أطَوَل للرحمةِ . أمامي األبديَُّة ُألعاقَبها

الِنَعَم من أجلهم يا ٱبنيت، أمينَة ِسرِّ رمحيت، إنَّ واِجَبِك هو ليس فقط أن تكُتيب عن الرمحة، بل أن تُعِلنيها وأن تطُليب . زيارتي
  ".حىتَّ يتمكَّنوا هم أيًضا من َمتجيِد رمحيت

الرقم ُمثَّ يشرُح يسوُع كيف أنَّ الرمحَة َجتري من ِجراحاتِِه لكلِّ النفوس، وأنَّ نـَْبَع رمحِته هو قلُبه األقدس، ويقوُل يف 
ا : " 1190 . لجرُح في قلبي هو ينبوُع الرحمِة الَّتي ال ُتدَركاتتدفَُّق الرمحُة على النفوِس من جراحايت، كما من اجلدول، إمنَّ

َحدِّثي العاَملَ  . يزداُد شوقي إىل أن أسُكَبها على النفوس. إنَّ َهليَب الشفقِة ُحيرُِقين. على النفوس تفيُض كلُّ الِنَعمِ ِمن هذا النبِع 
  ".ُكلَّه عن رمحيت

يا ٱبنتي : " 1489الرقم يسِة فوستني هذه الكلماِت العذبَة، يف وبعد ُمناجاٍة طويلة، أَْغَدَق الربُّ يسوُع على القدِّ 
ُخذي . كلُّ كنوُز نفسي هي مفتوحٌة لكِ . الحبيبة، إنَّ كلماِتِك هي َأَعزُّ على قلبي وأكثُر إرضاًء لي من أجواِق المالئكة

. طلُت القصاَص العادَل الَّذي تستحقُّه البشريَّةمن أجِل ُحبِِّك، لقد أب.  ُكلِّهمن هذا القلِب ُكلَّ ما َحتتاجيَنُه لِك وللعاملَ 
ا . يسرُّين فعٌل واحٌد ِحبُبٍّ صاٍف أكثَر من آالِف الَصَلواِت الناقصة إنَّ تنهيدَة ُحبٍّ واحدًة ُتكفُِّر عن إهاناٍت عديدٍة يُرِهُقين ِ

ارًا وفيها َأِجُد سعاديت. ِلُك يف السماءَأسُكُن يف النـَْفِس الَّيت َحتيا ِحبُيبِّ وحَدُه كما أَمْ ... اْلُملِحُدون َ   ...".أحرُسها ليًال 

. ال تتعبي من إعالِن رحمتي: " 1521الرقم عن التجربِة واخلطأِة والكهنة، قال الربُّ يسوُع للقدِّيسِة فوستني يف 
م إنَّ الق للكهنةِ ُقوِيل . بذلك تُنِعشيَن قلبي الَّذي يتحرَُّق بناِر الرأفِة على الخطأة لوَب املتحجِّرة سَتُتوُب لسماِع كلماِ

ًة عجيبًة للكهنِة الَّذيَن يُعظِّموَن . عندما يتحدَّثوَن عن رمحيت الَّيت ال تُدَرك، وعن الرأفِة الَّيت َأُكنُّها للخطأِة يف قليب سُأعطي قوَّ
ثوَن إليهمرحمتي م وَسأَْلِمُس قلوَب الَّذيَن يتحدَّ الربَّ تأفََّف من نُفوِس الرهباِن والراهباِت والكهنِة ولكنَّ ". ، سأمسُح كلماِ

. ألنَّ اْلُحبَّ طُرَِد من األديرة... سأسمُح بتهديِم األديرِة والكنائس: " 1702الرقم السائريَن يف طريِق الضالل، قائًال يف 
، نفوٌس دون ُحبٍّ وعبادة، نفوٌس مملوءٌة باألنانيَِّة وُحبِّ الذات، نفوٌس مليئٌة بال كربياِء والتعجُرف، نفوٌس مليئٌة باْخلُبِث والشرِّ

إنَّ ُكلَّ ما أُغِدَق . ال يستطيُع أن يتحمََّل قلبي ذلك. نفوٌس فاترٌة وفيها من احلرارِة فقط ما َحتتاُج إليه لتبقى على قيِد احلياة
وكان ينبغي أن يتدفََّق منها . العاَلُم من خالِلها َأْوَجْدُت األديرَة كي يتقدَّسَ ... عليها من نَِعٍم ينساُب عنها كما عِن الصخر

كيف . مم يتوبوا ويستعيدوا ُحبَّهم األوَّل، فسأدفُع ِبهم إلى مصيرِهم في هذا العالَ فإذا لَ . َهليٌب قويٌّ من احلُْبِّ والتضحية
إنَّ ... ذنبُـُهم أكثَر فظاعًة من ذنِب العاَلم؟يستطيعوَن أن يِقُفوا على عرِش اْلُحكِم اْلُمَقرَِّر لَيديُنوا العاَلَم عندما يكوُن 

". أمَّا خطايا النفوِس المختارِة فهي تجتاُز قلبي من جهٍة إلى جهة. أكبَر خطايا العاَلِم هي ِبمثابِة ُجرٍح طفيٍف في قلبي
ُر الفصل  حَني وصَفُهم الَربُّ يسوُع بالقادِة الُعمياِن من إجنيِل مىتَّ الَّذي يتحدَُّث عن رياِء الكَتَبِة والفرِّيسيَِّني، و  23وهنا نتذكَّ

ألنَّكم تـُْغِلُقوَن ملكوَت ! الويُل لُكم أيُّها الكَتَبُة والفرِّيسيُّوَن اْلُمراؤون: " وقال... واْلُمرائَني وباْجلُهَّاِل وباْحليَّاِت َنْسِل األفاعي
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يسُة فوستَني بأملٍَ  ). 13: 23مىتَّ " (داخلَني يدُخلونالَسَمواِت يف وجِه الناس، فال أنُتم تدُخلون، وال تَدُعوَن ال وَلمَّا بَكِت القدِّ
. ال تبكي، ال يزاُل هناَك عدٌد كبيٌر من المكرَّسيَن يكنُّوَن لي محبًَّة ُكبرى: " 1703الرقم كبٍري، قال َهلا الربُّ ُمَعزِّيًا، يف 

  ".ُأحذِّرُهم وُأعاِقُبهمئٌق، لذا ألنَّ ُحيبِّ فا. ولكنَّ قليب يرغُب يف حمبَِّة اجلميع له

اية األزمنة يف  يف العهد القدمي، : " مسََِعت القدِّيسُة فوستني هذه الكلماِت من الربِّ : 1588الرقم بالعودِة إىل ِ
ال أُريُد أن أُعاِقَب . املَ أمَّا اليوَم، فإنَّين أُرِسُلِك مع رمحيت إىل كلِّ شعوِب الع. أرسلُت أنبياَء ُحيِسُنوَن ٱستعماَل التهديِد لشعيب

تتقاعُس يدي . وال أستعِمُل القصاَص إالَّ ساعَة ُيجبرونَني عليه. بشريًَّة ُمتألِّمًة بل أُريُد أن َأشِفَيها ضامًّا إيَّاها إىل قليب الرحوم
  ".أسَتِبُق يوَم الدينونِة بيوِم الرحمة. يف محِل سيِف العدالة

َ يف القدَّاس، وطُِبَعت آالُمه يف جسدهارأِت القدِّ : 965-964في الرقَمين  ونظَر يسوُع . يسُة فوستني يسوَع املتأملِّ
م تعبد رحمتي فإذا لَ . ُأعطيها آِخَر أمٍل في الخالص، أي عيَد رحمتي. َتهِلُك النفوُس رغَم آالمي اْلُمرَّة: " إليها وقال

". يوَم عدالتي، قريبٌ ن رحمتي الواسعِة ألنَّ اليوَم المخيف، يا أمينَة سرِّ رحمتي، ٱكُتبي وخبِّري ع. َتهِلُك إلى األبد
ولكْن تـََقوَّي . فاالضطهاُد الكبُري واآلالُم هي بٱنتظارِكِ . أنا معكِ . لقد حاَن الوقُت يا ٱبنيت ألْن تتحرَّكي: " 966الرقم 

ذا العمل   ".بالفكرِة ألنَّ نفوًسا عديدًة ستنجو وتتقدَّس ِ

ا مع العذراء مرميَ  وذكَرِت القدِّيسةُ  ِ يف . ، وكيف كانت تُعلُِّمها لتحضِري العاملَِ ِلَمجيِء الثاين للمسيحِ فوستني لقاءا
ًة، في ٱتِّحاٍد ُمتواصٍل مع اهللا، َتسَعْيَن يجُب أن تكوَن حياُتِك شبيهًة بحياتي، هادئًة وخفيَّ : " ، قالت أُمُّ اهللا625الرقم 

كم يرتضي اُهللا بالنفِس الَّيت ! آه: " 635الرقم ُمثَّ قالت َهلا أُمُّ اهللا يف ". َلَم للمجيِء الثاني هللاإلى التواُضع، وُتَحضِّرين العا
يِه . ملقد َأعطَْيُت المخلَِّص للعالَ ! تتبُع بأمانٍة إْهلاماِت نَِعِمه أمَّا أنِت، فعليِك أن ُتحدِّثي العاَلَم عن رحمِة اهللا الكبيرِة وتُِعدِّ

يوُم : يوُم العدالِة ُمقرَّرٌ . كم هو ُخميٌف ذلك اليومُ ! آه. اني، فهو سيأتي ال كُمخلٍِّص رحوم، بل كقاٍض عادلٍ ِلمجيئِه الث
إذا . عليها) للحصول(حدِّثي الُنفوَس عن تلَك الرمحِة الكبريِة ما دام هناَك وقٌت . ترجتُف املالئكُة أمامه. الغضِب اإلهلَِيِّ 

ثاِبري يف األمانِة . ال َختايف شيًئا. عليِك أن ُتؤدِّي حسابًا عن عدٍد كبٍري من الُنفوِس يف ذلك اليوم الَزْمِت الصمَت فسيتوجَّبُ 
إذا  . أُكنُّ حمبًَّة خاصًَّة لبولونيا: " وبينما كانِت فوستني ُتصلِّي لِبـََلِدها بولونيا، مسََِعت ما يلي". إنَّين أتعاَطُف معكِ . حىتَّ النهاية

رادتي، فسأرفُعها بالمقدرِة والقداسة، وستنطلُق من إرادتِها الَشرارُة الَّتي سُتحضُِّر العاَلَم ِلمجيئي كانت ُمطيعًة إل
  ".األخير

  ولكْن، ما هَي األزمنُة األخرية؟ ما هي ُجذوُرها؟ ومىت بدأت وكيَف ستنتهي؟ وكيَف سيظهُر الدجَّاُل؟

  

  39اْلَمخاُض واْلِمحنُة الُكبرى - 2.3

 أي المخاضُ ( َمخفيَّةٌ  ت حرٌب ضروسٌ بدأَ م،  70 سنةَ  األرضِ  يف كلِّ  اليهودِ  تُّتِ شَ وتَ  أورشليمَ ِل يكه خرابِ  بعدَ 
. ناُخملِّصِ  يسوعَ  يف املسيحِ  رينَ ُمتجذِّ م والْ هِ معموديَّتِ لِ  ناءِ ضدَّ األُمَ  صِّ خَ املسيح، وباألَ  سمِ ٱب ُمعمَّدينَ والْ  الكنيسةِ  ضدَّ ) الخفيُّ 

منها  لُ األوَّ  مُ سْ القِ  ونـُفِّذَ سليمان،  هيكلُ ُبِينَ ن أَ  ، منذُ وأحرياَم َمِلِك صور احلكيمِ  سليمانَ  عهدِ  منذُ  هالَ  ُخطِّطَ  هذه الحربُ 
                                                 

  .)14- 1: 24مىتَّ ( المخاض والمحنة الكبرى 2 صليب أ -  25/09/2011وق مكايل، األحد ز  -  دة املعوناتسيِّ  ،76/2011رقم  العظةاخلوري غسَّان رعيدي،  ) 39
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. م 70 سنةَ  وشراسةٍ ٍة يَّ رِّ سِ نطَلَقت بِ ٱو ه، تِ بقيامَ  اإلميانِ  مِ وعدَ  هِ بِ لْ وصَ  يسوعَ  الربِّ  ضطهادِ ٱبمَّ أنبياِء اِهللا ومن ثَ  ضطهادِ ٱب
يف  قد بدأ يعملُ  مثِْ رَّ االسِ  إنَّ : " بولس الرسول( 40األخرية األزمنةِ  ايةِ ِ  بدايةِ  عَ مَ  ةً نيَّ علَ  َحتوََّلتيت الَّ  ةُ يَّ السرِّ  حربُ هذه ال
. الكبرى المحنةِ  مرحلةِ و ِينِّ لَ العَ  خاضِ مَ الْ  مرحلةِ : مرحَلَتني نمِ  لَّفةِ ؤَ مُ الْ  األخيرةِ  األزمنةِ  هايةِ نِ  عَ هي مَ ستنتَ ، )7: 2تس2" اخلفاء
 الطاهرِ  مرميََ  قلبِ  نتصارِ ٱ رسولةِ ) 2005شباط  13( الوسيَّ  الراهبةِ  وفاةِ  عَ مَ  بوضوحٍ َق نطلٱ األخيرةِ  األزمنةِ نِهاية  دءِ بَ  وتاريخُ 
وكان . )2005نيسان  02( الثاني ا بولسَ يوحنَّ  البابا الطوباويِّ  وفاةِ  عَ ومَ  - العاملَ  لِّ من فاتيما الربتغال إىل كُ  - ها الثالثة وأسرارِ 
، يف الفصل  يف إجنيلِ  يسوعُ الَربُّ عنه  ذي تكلَّمَ الَّ  ينِّ العلَ ِض خامَ الْ  بدايةِ  مثابةِ أيًضا بِ  التاريخُ  ذلكَ  ا نَ فْـ ذي أشرَ والَّ  ،24مىتَّ

 ِ  بُلطفٍ  تغَلقَ وأَ  الريحُ  تِ الثاين، هبَّ  ا بولسَ وحنَّ ي البابا الراحلِ  دفنِ  يف رُتبةِ  ُمقدَّسِ الْ  اإلجنيلِ  تالوةِ  بعدَ  هُ نَّ اصٍَّة أِخب و ه، ايتِ على 
نُ عمَّ  يسوعُ  لقد كشفَ . ينِّ العلَ  املخاضِ  مرحلةِ  وبدايةَ  ةِ يَّ السرِّ  احلربِ  مرحَلةِ  نطواءَ ٱ ةً ُمعِلناملقدَِّس  اإلجنيلِ كتاَب  ه هذا ا يتضمَّ

 مُّ عُ ج، وتَـ اخلاِر  نَ ومِ  الداِخلِ  نَ مِ  هاذاتَ  سُتحاِربُ  مَ مَ األُ  نَّ إ، إذ ةوطبيعيَّ  ةٍ راٍت شعبيَّ وْ الٍت وثَـ يْ روٍب ووَ ن حُ مِ  يُّ العلن المخاضُ 
 لَ أوَّ  هذا يكونُ  وكلُّ . والعواِصف والرباكنيِ  بالزالزلِ  ، فستتمثَّلُ الطبيعةِ  ثورةُ ا أمَّ . أبًدا ةِ البشريَّ  ها تاريخُ دْ شهَ  يَ ملَ  ةٌ ٌة كونيَّ عَ مَ عْ مَ 
  .َلِينِّ العَ  خاضِ مَ الْ 

 من إجنيلِ  يًّا يف هذا النصِّ رِ وَ مًّا وِحمْ أساسيًّا وُمهِ  فعالً  ستخدمَ ٱ بَّ الرَ  أنَّ هو  بُ الجوا؟ ذلك ف نعرفُ كي، لُ سأَ ويُ 
اليابان و   هايييتكزلزاَيل (ة كارثٍة طبيعيَّ   ةِ أيَّ  السنني، وعند حصولِ  ه قبل عشراتِ وذلك ألنَّ . 41"عَ مِ سَ " فعلُ ، وهو )6: 24( مىتَّ 
بينما يف زمننا . إىل أقاصيها ها من أقاصي األرضِ أخبارِ  وصولُ   يُكن من السهلِ ، ملَ )حرب رونده مثالً ك( حروبٍ  ةِ أو أيَّ ) مثالً 

، وهو 42اخلامس من القرنِ  املصريُّ ) Nylus( يس نيلوسأ بذلك القدِّ تنبَّ ويُرى يف حينه، كما  حدٍث ُيسَمعُ  احلاِضر، فكلُّ 
ِ أ أيًضا أنَّ ذي تنبَّ الَّ    .والفجور والفحشِ  على الطبيعةِ  التمرُّدِ  لكثرةِ  من النساءِ  الرجالُ  لن يُعَرفَ  ةِ األزمن ايةِ ه يف 

حروب،  وبأخبارِ  حبروبٍ  سوف تسمعونَ : " ه قائالً تالميذَ  الربُّ  أجابَ هذا؟ لقد  كلُّ   اذا حيصلُ مَ أيًضا، لِ  لُ ُيسأَ و 
 الُبغضَ  أنَّ  يسوعُ  الربُّ  وشرحَ ). 13و 6: 24مىتَّ " (ُلصْ خيَ  نهايةِ إىل ال وَمن يصِربْ ... هذا فال بُدَّ أن يحُدثَ ! ال ترتعبواأُنظروا، 
 نعدامَ ٱو  واجملاعةَ  والعصيانَ  اخلطايا والفحشاءَ  قرتافَ ٱو  ذينَ وِ عْ شَ مُ والْ  بةِ الكذَ  النيَ جَّ الدَ  إىل األنبياءِ  جوءَ واللُ  عن الدينِ  واالرتدادَ 

َ َر ها هذه وتَـ رورِ عن شُ  ةُ البشريَّ  فإذا تاَبتِ . وويالتٍ  ورٍ ما جيري من شر  يف كلِّ  هذا هو السببُ  ة، كلُّ احملبَّ  ِ زَ ا لنَـ َكت عباد ا وا
 السالمِ  عن مسارِ  ةُ البشريَّ  نحَرَفتِ ٱلألسف، لقد  ولكنْ . احلقيقيُّ  السالمُ  وحيلُّ بالتأكيد  رَ مو األُ  ستستقيمُ فير، وللشرِّ 

 لولِ حُ  بِ رْ ه عالماٌت لقُ كلُّ ة، فهذا وطبيعيَّ  ةٍ بشريَّ  من ثوراتٍ  نا ويف العاملَِ لِ من حو  يجري ذيا الَّ أمَّ . ُمهِلكةالْ  وغرَِقت يف الظلمةِ 
 وفي زمنِ ). 21: 24مىتَّ " (إىل اآلن، ولن حيُدثَ  العاملَِ  منذ بدايةِ  هُ مثلُ   حيُدثْ ضيٌق شديٌد ملَ " حني سيكونُ  الكبرى المحنةِ 
 يسوعُ  الربُّ  هُ وكرَّرَ ) 27: 9( النيبُّ  الُ كما تنبََّأ بذلك دانيَّ   الربِّ  ِدسِ قْ مَ في " الشنيعُ  ُمخرِّبُ الْ " الكبرى، سوف يُقيمُ  المحنةِ 

                                                 
ايُة األزمنِة األخريِة . ويَنتهي مع بدايِة اجمليِء الثَاين له والَّذي أصبح على األبواباألزمنُة األخريُة أو الَزَمُن األخري، هي الَزَمُن األخُري للِشرِّير، وقد بدأ مع سرِّ املسيِح إهلنا يف الَتاريِخ  ) 40 أمَّا ِ

  .الثاين كما هو َمْلُحوظ فبدأت منذ عشراِت الِسنني، يف حني أنَّ بدايَتها بشكٍل عَلينٍّ وواِضِح اْلَمعاملِِ فكاَن مع وفاِة لوسيَّا والبابا يوحنَّا بولسَ 
َُدمِّر يوم الثالثاء يف ٱ، و 2009يف هذا الَنصِّ من إجنيل مىتَّ الَرسوِل بدأ يَفَعُل ِفعَلُه يف فكري وروحي منذ زمن الَصليب عام  "عَ مِ سَ "ِفْعُل  )41 

كانون األوَّل عام   12تََّضَح مع زلزاِل هايييت امل
يَِّة خالَل لعالمِة يف إرشاِد املؤمنَني وتعليمهم، وأيًضا أماَم مجاعة القدِّيسة فريوِنكا جولياين وأماَم أعضاِء احلركِة الكهنوتيَِّة املرميَ وَأَخْذُت بنعمِة اِهللا أتَكلَُّم عنه كثريًا شارًحا أمهِّيََّة هذه ا. 2010

ندهاًشا  ٱنذَهَل وأبدى ٱوَلمَّا قرأها . نتمي إىل هذه احلركةِ عندما قدَّمُت ُنسخًة من هذا املقَطع لكاهٍن ي 2012نيسان  11و 10مثَّ يف  2011تشرين الثاين  08و 07رياضِتها الُروحيَّة يف 
  .كبريًا، وقاَم الحًقا بذكِر هذه العالمِة يف كتاٍب أصَدَره يف الوقت الَّذي كان فيه كتايب هذا قيَد الطبع

  .نبوءة القدِّيس نيلوس، يف القسم الثالث من الكتاب 2 الُملَحقراِجع  ) 42
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 اهلالك، املتمرِّدُ  بنُ ٱمث، اال إنسانُ "  ويظهرُ  اجلحودُ  عندما يسودُ  لربِّ الثاين ل يءِ اجملقبل  الرسولُ  بولسُ  هُ ، وحدَّدَ )15: 24مىتَّ (
  ).4- 1: 2تس2" (ه اهللانَّ أ هُ اهللا، ُمظِهًرا نفسَ  لِ هيك يف ُقدسِ  ذي جيِلسُ الَّ ... خُ تشامِ مُ الْ 

السادَس  بنديكتسُ ، احلاِيلُّ  الباباوهو  الشنيعِ  خرِّبِ مُ هذا الْ  ًبا أمامَ لْ عائًقا صَ  َجدَ وْ ه أَ على أنَّ  اهللاَ  نشكرُ ائي، أحبَّ 
 يف ُقدسِ  املخرِّبِ  جلوسَ  ذي سيمنعُ الَّ  ائقُ هذا الع. األمني ةِ الكاثوليكيَّ  الكنيسةِ  وكرأسِ  ،العقيدةِ  جملمعِ  سابقٍ  كرئيسٍ   عشرَ 
 يف اخلفاء، إىل أن يُرَفعَ  قد بدأ يعملُ  مثِ سرَّ اال إنَّ : " قائالً  بولسُ  عنه الرسولُ  أَ تنبَّ الكربى،  احملنةِ  بدايةِ  إىل زمنِ  الربِّ  هيكلِ 

، فمنذ البدء، هُ ليس وحدَ  هذا العائقَ  ولكنَّ . )8- 6: 2تس2" (األثيم ظهرُ وعندئٍذ يَ . هاآلن ظهورَ  وقُ عُ ذي يَـ من الوسط ذلك الَّ 
 َمةً ها ُملهِ ثبَّتَ اجلديد،  العهدِ  فجرِ  مع بزوغِ  ة الطاهرةِ حنَّ  ا يف أحشاءِ َ ، ومنذ أن كوَّ َة هذا الباباقائد لتكونَ  البتولَ  مرميََ  اهللاُ  خَلقَ 

ِ  يف العاملَِ ُة ميَّ المريَ  والرسائلُ  ى إزالته، حينما تنتهي أيًضا الظهوراتُ حتَّ  ةً له ورفيق  وذلك بالتزاُمنِ ، ِينِّ لَ العَ  املخاضِ  ايةِ مع 
 وهنا يتنبَّأُ . الكربى احملنةِ  إنذارًا ببدءِ  الصحيح الكنيسةِ  المقدَّس وتعليمِ  اإلنجيلِ  تعليمِ  مكانَ ِب الكاذِ  التعليمِ  ذِ خْ مع أَ 
م، لو هسَ وا املختارين أنفُ لُّ ، لُيضِ قَ وخوارِ  آياٍت عظيمةً "  ونَ عُ ين يصنَـ ذالَّ  بةِ ذَ الكَ  واألنبياءِ  حاءِ ُمسَ الْ  عن ظهورِ  يسوعُ  حُ المسي

ى ُمَنبـًِّها بكلِّ وضوحٍ "وارُ دِ قَ  ْ  يكونُ : "بقوله بولسُ  الرسولُ  بوءةَ هذه النُ  ويُثبِّتُ ). 24: 24مىتَّ ( !"ها إينِّ قد أنبأُتُكم: " ، وَأ
- 9: 2تس2" (ونكُ هلِ ذين يَ للَّ  الباطلِ  ِخدَعِ  كاذبة، وبكلِّ   ومعجزاتٍ  ، وبآياتٍ ةٍ قوَّ  بكلِّ  بًاالشيطان، مصحو  األثيم، بعملِ  جميءُ 

امنا من في أيَّ  الحاصلِ  الكنيسةِ  ضطهادِ ٱعن  ثَ حتدَّ الراعي  البطريركَ  م يُعد بعيًدا ألنَّ لَ  هذا الحَدثَ  نَّ إ لذا نقول).  10
 أشَرَفت على إنجازِ  الكنيسةَ  أنَّ  عتبرُ نا نَ وكذلك ألنَّ  ،الساِبقُ كما حتدََّث عن ذلك البابا احلايلُّ و   ،43ومن اخلارج الداخلِ 
  .اجمليدة إىل القيامةِ  كاملسيحِ   لَ صِ لتَ  القليلُ ها ، وبقَي أمامَ ها يسوعَ بعريسِ  ُمتَشبـَِّهةً  الصليبِ  دربِ  مراِحلِ 

ذين الَّ  ،هِ تِ مَ لكلِ  ناءِ مَ األُ  ن أجلِ مِ  صَّرُ الكبرى سوف تُق المحنةِ  فترةَ  نَّ بأ) 22: 24( مىتَّ  يف إجنيلِ  َرنا المسيحُ لقد بشَّ 
ه أنَّ ) 3- 1: 20(الرؤيا  لنا يف سفرِ  ُد الربِّ عْ ووَ . هُ ونَ هُ ذي سُيواجِ الَّ  ضطهادِ اال لِ وْ وهَ  الضيقِ  ةِ غم من شدَّ َمِلًكا عليهم بالرَ  وهُ ذُ ختََّ ٱ

 ه ويُلقي به مع كلِّ ويُقيِّدُ  ،القدميةِ  ةِ احليَّ  ،على إبليس سوف يقِبضُ به،  رُّ ذي منَُ الَّ  ي املخاضَ لِ تَ يت سَ الَّ  الكبرى المحنةِ  هايةِ في نِ 
وذلك ِب المخرِّ  إبليسَ  سيأتي ويُزيلُ  المسيحَ  نَّ إقائًال  بولسُ  الرسولُ  أَ وتنبَّ . ةسنٍة رمزيَّ  ألفِ  ةِ دَّ مُ لِ  السحيقةِ  يف اهلاويةِ  األشرارِ 

أنَّ القضاَء على النهِر الَّذي قذَفُه التنُِّني  وفسََّر البابا بنديكتُس السادَس عشرَ  ).8: 2تس2" (هجميئِ  بشروقِ  هُ لُ نفحِة فِمه، ويُبطِ ب"
 األرضِ  وحتريرِ  يرِ الشرِّ  بتقييدِ  األزمنةِ  ايةِ ِ  وهكذا، تنتهي مرحلةُ  .44من َفِمِه سيبتِلُعُه إمياُن الُبَسطاِء الَّذين ُميثِّلون األرَض الطيِّبة

 ةِ اخلالصيَّ  هِ تِ مَ رْ وا يف كَ تُ بُ ذين ثَـ الَّ  كلُّ   مع املسيحِ  كُ لِ عندما ميَ  الخالصيِّ  والنورِ  الحقيقيِّ  السالمِ  زمنُ  أَ ليبده، الئِ منه ومن ُعمَ 
 وأنا الكرمةُ  امُ أيب الكرَّ "عن  هِ تِ ظَ يف عِ  هذه الحقيقةَ  السادَس عَشرَ  البابا بندكُتسُ  وثبَّتَ . ايت سُيقاسوَ الَّ  غم من ُمرِّ اآلالمِ بالرَ 

 واملعمَّقةُ  يف العمادِ  رةُ ذِّ ومن أجل بعضنا البعض، املتج مع املسيحِ  احلياةِ  هي شركةُ  الكنيسةُ : " إذ قال، 45"وأنتم األغصانُ 
رًا مثََ  يت تُنِتجُ الَّ  األغصانَ  اليابسة، ويُقلِّمُ  األغصانَ  عُ ويقطَ  نيَ السكِّ  حيملُ ) اآلب( امُ الكرَّ " ، عَ وتابَ ". افخارستيَّ اإل يف سرِّ  أكثرَ 

ا وإمَّ  ا للكرمةِ إمَّ : األمَرين فقط ألحدِ  ُمالئمةٌ  األغصانُ : " ذي قالالَّ  سطينوسَ و غأَ  يسِ بالقدِّ  ويستشِهدُ ". منه املزيدَ  لكي تُنِتجَ 
نا أنَّ  نا نعَلمُ لكنَّ . بالكامل املسحوقةِ  العَنبِ  اتِ نا يف املعصرة، كحبَّ أحيانًا بأنَّ  هذه، نشعرُ  احملنةِ  يف أزمنةِ : "يقول مثَّ ". للنار
م، هُ م وأساسَ هُ وجهتَـ  كثريونَ   حيث يفقدُ  والالُمباالةِ  باالضطرابِ  تَِّسمِ مُ يف زمننا الْ ... مخرًة ناضجة ُنصِبحُ  باملسيحِ  ادِ باالحتِّ 

                                                 
  .2011، تيلي لوميري، 25/09/2011 األحد ،اعيرَ شرى البُ برنامج طرس الَراعي، البطريرك مار بشاره ب  43)
  ).رق األوسطبداية سينودس الشَ ، 2010ل تشرين األوَّ  12صباح ( للبابا بنديكتس الَسادس عشر الَتأمُُّل الَنبويُّ ، يف القسم الثالث من الكتاب 3الُملَحق ع راجِ   44)

  .www.zenit.org، 2011أيلول  22 اخلميس ،يف برلني ألقاها يف امللعب األومليبِّ عظة ، "أنا الكرمة وأنتم األغصان" ، البابا بنديكتس الَسادس عشر ) 45
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ا وقصريةَ  ةً هشَّ  والصداقةِ  يف الزواجِ  ةِ احملبَّ  حيث أصبَحت أمانةُ  : اُوسمَّ َذي عيكتلمنا  تِ يف ضيقَ  أن نصرخَ  ل، حيث نريدُ األجَ  جدًّ
 ملجًأ، مكانَ  من املوتِ  القائمُ  لنا الربُّ  هنا يُقدِّمُ ! بنا ُحتيطُ  قَرتب املساء، أجل، الظلمةُ ٱالنهار و  ، فقد مالَ عندنا يا ربُّ  إنزِلْ 
 حيلُّ  ،صفريهللا بطرس مار نصراالبطريرك  اهُ كما َمسَّ   ،"البائس الزَمنِ " هذا نتهاءِ ٱوهكذا، مع ". وأمان وسالمٍ  وثقةٍ  ورجاءٍ  نورٍ 
رًا ببدايةِ ُمبَ  هِ ورِ نُ بِ  املسيحُ  وُيشرِقُ  ،والنورِ  لسالمِ احلقيقيُّ ل زمنُ ال   يف املسكونةِ  تِ الملكو  بإنجيلِ " زُ ه سُيكرَ ألنَّ الثاين،  هِ جميئِ  زمنِ  شِّ
  ).14: 24مىتَّ " (، تأتي النهايةُ )أي بنهاية زمن السالم والنور(وحينئٍذ، األمم،  ها شهادًة جلميعِ لِّ ك

). 33: 24مىتَّ " (قريٌب، على األبواب اإلنسانِ  بنَ ٱ وا أنَّ مُ علَ ٱه، فمىت رأيُتم هذا كلَّ : " القائل حِ المسي بكالمِ  قُ ثِ نَ نا إنَّ 
ِ الشرِّ  هايةَ نِ سيكوُن  إنَّما مِ العالَ  هايةَ نِ  ه لن يكونَ فهذا كلُّ نتباه، علينا اال ولكنْ   مِ العالَ  هايةُ ا نِ أمَّ . األخرية األزمنةِ  ايةَ ، أي 

ا، وال أحدَ   اهللاِ  ها حمصوٌر يف فكرِ تارخيَ  اآليت، ألنَّ  السالمِ  وال يف زمنِ  الصعبِ  ها، ال يف هذا الزمنِ تارخيَ  يعَلمُ  فهي بعيدٌة جدًّ
  .األبد، آمني إىل ه، له اجملدُ ورمحتِ  هِ تِ وحمبَّ  املسيحِ  بنعمةِ  إىل املنتهى لنخُلصَ  صِربْ نَ لْ ، فَـ واهُ دون سِ  هِ رِ هَ وْ وجَ 
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البشريََّة دَخَلت في المعركِة أي البابا الطوباويُّ يوحنَّا بولس الثاين الحًقا، أنَّ إعتبَـَر الكاردينال كارول فويتيال، 
هذا الكالُم . 1976ل سنة تشرين األوَّ  9مع َعُدوِّها اللدود، وذلك على أثَِر زيارتِه للواليات املتَّحدة األمريكيَّة يف األخيرِة 

، إذ 1957كانون األوَّل سنة   26الَّيت نَقَلْتُه ِبَدْورِها لألب فوينِتس املكسيكيِّ يف م إلى لوسيَّا مريَ  اإلنذار، أعَلنته العذراءُ 
ِس المكرَّسِة هللا، إذ ويسعى جاهًدا الستمالِة النفو ... إنَّ إبليَس يشنُّ على العذراِء حربًا حاسمة": قالت له أن ُخيِربَ اآلِيتَ 

قاَلت العذراء إنَّ إبليس يشنُّ المعركَة ... بذلك، ُيشيُع الحيرَة واليأَس في النفوس، ويستولي عليها ِبمزيٍد من الُيسر
ِه عن كلِّ َم الطاهِر اْلُمنَـزَّ الورديََّة المقدَّسة، وتكريَم قلِب مريَ : الحاسمة، وإنَّ اَهللا يـََهُب العاَلَم الِعالَجين األقصيَـْين

ُم لنا وسيلَة الخالِص الُقصوى... دَنسٍ  نقُف اآلَن ِبمواجَهِة أعظِم : " البابا قال. 47..."أُمَُّه الكلِّيََّة القداسة: إنَّ اهللا يُقدِّ
َة الساحقَة من اجملَتَمِع ال أعتِقد أنَّ األكثريََّة الساحقَة من الشعِب األمرييكيِّ أو األكثريَّ . معركٍة تاريخيٍَّة َتُمرُّ ِبها البشريَّة
نحن اآلَن نُواِجُه المعركَة األخيرَة بين الكنيسِة الحقيقيَِّة والكنيسِة الزائفة، بين اإلنجيِل . املسيحيِّ تُدرُِك ذلك بالكامل
الكنيسِة أن تتأهََّب  إنَّها ِمْحَنٌة على... ُتوَضُع هذه المعركُة في تصميِم العنايِة اإللهيَّة. الحقيقيِّ واإلنجيِل اْلُمَزيَّف

إختباٌر أللَفي سنٍة من الثقافة واحلضارة املسيحيَّة مع كلِّ نتائجها ألجل كرامِة اإلنسان وحقوِق الشخِص  ...ِلمواجَهِتها
َع كثريًا عن احلرِب العالَ . 48"البشريِّ وحقوِق اإلنساِن وحقوِق األوطان ميََّة الثانيَة عالَ ميَِّة األوىل وعاَصَر احلرَب الوِمبا أنَُّه مسَِ

ا بإمياٍن َصْلٍب ُملتجًئا لعطِف مرميََ ٱو   الربيئِة من الَدَنِس ولرمحِة اآلِب السماويِّ وِلَمحبَِّة ربِّنا يسوَع املسيِح ولقوَِّة الروِح ختَرب مراَرَ
ومن هذه العالماِت الَّيت سُتقرَُأ يف مراِحِل درِب . القُدس، فقد َعِلَم ِعْلَم الَيقِني أنَّ عالماِت األزمنِة األخريِة للشرِّيِر قد بدَأتْ 

وفاُن املياِه والناُر احلارقُة والَزالزُل، أي ثورُة الطبيعِة وَغَضُب السماِء، الصليِب يف الِقْسِم الثاين من هذا الكتاب، هي طُ 

                                                 
َرتِجم، ٱترمجُة أقواِل البابواِت وكلُّ الَرتمجاِت الوارَِدِة يف هذا املقطع، وكلُّ الَرتمجاِت اُألخرى الَّيت ال يُلَحُظ فيها  ) 46

ُ
  .كاتب هذا الكتاب  هي من ترمجةسم امل

  .231- 225، ص2011، منشورات املكتبة البولسيَّة، طبعة أوىل، جونيه، 2، سلسلة ظهورات تيمافاظهورات أديب مصلح،   47)
(48  Cardinal Karol Wojtyla, Notable & Quotable, Wall Street Journal, 9 Nov. 1978 
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اإلناِث ولدى األزواِج أيًضا، َوسائُل اَحلْمِل اإلجهاُض وقلَُّة احلشمِة يف اجلسِد ويف الباِطِن، الُشذوُذ اجلنسيُّ لدى الذُكوِر و 
نتشاُر الِزَىن واْلُمساكنِة حتت ستاِر الزواِج اْلَمَدِينِّ والَعْلَمنِة، ٱاالصطناعيِّ وَوسائُل َمْنِعِه، رفُض الزواِج الَكَنسيِّ وِسرِِّه اإلهلَِيِّ و 

َويات، فتوٌر يف احملبَِّة وُجلوٌء إىل العدائيَِّة واألنانيَِّة والقتل واحلروب، الفساُد األخالقيُّ واالجتماعيُّ والسياسيُّ وعلى كلِّ اْلُمستَـ 
ِة والتشجيِع جتارُة اْلُمخدِّراِت والدعارُة والرقيق، الرأمساليَُّة وُحبُّ التملُِّك والظهوِر وعبادُة املاِل والسلطِة حتت ستاِر االستقالليَّ 

لِبدَِع اْلُمعاديِة للكنيسِة املقدَّسِة، وعبادُة الشيطاِن وَحماِفُل حتضِري األرواِح الشرِّيرِة وأعماُل نتشاُر اٱوإبراِز املواهِب الشخصيَّة، 
  .، وغريُها من األعماِل اْلُمهِلكة لإلنسان...الَشْعَوَذِة والتبصِري والكتيبة

يُوَجُد رابٌط ثابٌت ال يُمكُن فصُله بين الحياِة أنَّ الُكُتَب اْلُمقدَّسَة َتكِشُف أنَّه  49أعَلَن البابا بولُس السادسُ َلمَّا 
، أو بين الوحَدِة في الزواج واإلنجاب و  28: 1تك(مرأَتَُه ُيصبحان جسًدا واحًدا ٱَكَوصيٍَّة هللا الَّذي أوحى بأنَّ الَرُجل و   واْلُحبِّ

حنالِل الِقَيِم األخالقيَّة ٱبابا هذا على أثِر جاَء كالُم ال. ورفٍض هلذا اإلعالن اجلريء تعرََّض لحملٍة عدائيَّةٍ ، )24- 23: 2تك
ويف هذا اجملال، وبعدما فَـَتَحِت العذراُء . بتداًء من الوالياِت اْلُمتَّحدِة األمريكيَّة وأوروبَّاٱ نتشاِر املالبِس اخلالعيَِّة يف العاملَ ٱو 

 ،من نفوٍس هالكةٍ جهنَُّم  هوجاسينتا وفرانشيسكو، يَرْوَن ما حتتوي باَب جهنََّم وجعَلْت ُرعاَة فاتيما الثالثَة، لوسيَّاالِشماِل بَِيِدها 
بُه عذابَ الو  أكثُر الخطايا الَّتي تأخُذ النفوس إلى جهنََّم هي خطايا " : قاَلت الطوباويَُّة جاسينتا مارتو، األبديَّ الَّذي تتعذَّ

موضُة ثياٍب ُتسيُء سوف تُعَرُض على العاَمل : " َعت جاسينتاوتابَـ . على أنواعهما ذوذِ والزىن والشُ  ،احلشمةِ  ، أي قلَّةِ "الجَسد
ا إلَلِهنا ا بقليل ردََّدتْ كما . 50"للثياِب غِري اْلُمحَتِشمةِ  فال تَبيعوا أنُفَسكم... جدًّ   :يف ليشبونه قبَل وفاِ

ال بُدَّ ... العاملَ  ها احلبيِب عنِ بنِ ٱن َتسنَد يََد أ العذراءِ  دةِ يِّ الس ستطاعةِ ٱ يـَُعد بملَ . احلروُب هي ِعقاُب اِهللا على خطايا العاملَ  "
عتَنَق ٱوِمبا أنَّ عاملََ اليوم، ويف بداية األلفيَّة الثالثة بعد املسيح، قد . 51"قاُب آتٍ فالعِ  اإلصالحُ   حيصلِ إذا ملَ ... وبةن التم

ُهللا ليسُكَن مكانَه إبليُس وأرواُحه الَنِجسُة والَدِنسة، فإنَّنا حضارَة التعرِّي اجلسديِّ الَّذي هو نتيجٌة للتعرِّي الباطينِّ حيُث طُرَِد ا
، على حممِل جنُد أنَّ حتذيَر جاسينتا كان يف َحمَلِّه، لذا ال بُدَّ من أن نأُخَذ ُحمَتوى أسراِر فاتيما الثالثِة، وباألَخصِّ السرُّ الثالثُ 

وسيِّدُة الكرمل، قد دَعِت البشريََّة إىل االهتداِء والتوبِة واالعرتاِف باخلطايا وتالَوِة  ، سيِّدُة الورديَِّة املقدَّسةِ فالعذراُء مرميَُ . اجلدِّ 
هذا واملعلوُم أنَّ اَهللا سُيكبُِّل الشيطاَن وُسْلطََتُه الشرِّيرَة على . صالِة الورديَِّة يوميًّا لَتاليف غَضِب اِهللا على الَشرِّ وُمَسبِّبيِه وفاِعليه

ا ا، وأُمُّنا العذراُء الربيئُة من الَدَنِس تعمُل ِمبشيئِة الثالوِث األقَدِس إلنقاِذ أكِرب عدٍد ممُ البشِر يف ِ كٍن من ية األزمنِة الَّيت َمنُرُّ ِ
والتضحياِت  أبناِء اهللا، وال ُميِكُن حتقيُق ذلك إالَّ باالهتداِء إىل اإلمياِن املسيحيِّ الصحيِح والتوبِة واالعرتاِف والصوِم واإلماتاتِ 

  .واْلُمشارَكِة يف القدَّاِس اإلَهليِّ وصالِة الورديَّة املقدَّسةِ 

، َأْي قبل َوفاتِِه 1977سنة  البابا بولُس السادسُ ستشراِء حالِة الرفِض لتعليم الُسلطِة يف الكنيسِة املقدَّسة، قال ٱمع 
وأشهُد أنَّه في هذا الوقت تظهُر عالماُت اإلجنيل املقدَّس،  يف نِهايِة األزمنةِ أقرُأ يف بعض األحيان نصوَص : " بسنٍة واحدة
 وملَ  1961حبلول سنة  البرتغال- الكشَف عن السرِّ الثالِث لظهوراِت فاتيماولكن، بعدما طَلَبِت العذارُء . 52"هذه النهاية

، وبالتحديد قبل سنٍة 1980لثاني سنَة ُسِئَل البابا يوحنَّا بولُس الثاني، على أثِر زيارتِه أللمانيا في تشرين احيَصل ذلك، 

                                                 
49  (Paul VI, Encyclical Letter: Humanae Vitae No.8-12, 25 July 1968   

(50  Don Sharkey, The Woman shall conquer, Bruce Publishing Co., Milwaukee, 1952, p.141 &  
    J. Robert Fox, Fatima Today, Christendom Pub., Front Royal Virginia, 1983, p.100  
(51   ، ، لبنان،  ، ترمجةيماتأضواء على رسالة فا. إذا فعلتم ما أقوله لكم يكون الَسالماألب فرناندو لييت اليسوعيُّ   .32، ص2008األب بولس فهد املرَمييِّ
(52  Paul VI, (by Jean Guitton), the Secret Paul VI, Desclee De Brouwer, 1980, p.152-153  
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: إذا كان هذا السرُّ يحمُل في طيَّاتِه إنذارًا من اهللا، فأجاَب البابا حرفيًّا باآلتيمن تـََعرُِّضه ِلُمحاَولِة االغتيال، ُسئَل عمَّا 
يطاِت سَتغمُر بالكامِل َمناِطَق ُمعيَّنًة إذا كان هناِلَك رسالٌة مكتوٌب فيها أنَّ اْلُمح: جيب أن يكتفَي املسيحيُّون ِمبعرفة اآليت"

، فإعالُن رسالٍة كهذه، يف احلقيقة، ليس ِمبرغوٍب بين لحظٍة وُأخرى من األرض، ُمَسبَِّبًة هالَك ماليين من الَبَشر أو موَتهم
، أو ألنَّ " :وتابع قداسُة البابا. بعد ذلك ُذ يف إثارِة  فالكثريون، بسبِب الُفُضوِل، يُريدون إعالَن هذا السرِّ البعَض اآلَخَر يتلذَّ
م يرغبون فقط يف إشباِع ُفُضوِهلم، وهذا . أنَّ المعرفة تتطلَُّب، ِضْمًنا، َتَحمَُّل المسؤوليَّة، لكنَّهم َنسوا 53"اإلثاريَّة"املواضيع  َّ إ

ويف . "ال نَقِدُر على أن نفعَل شيًئا ضدَّ الشرِّ ُيشكُِّل خطرًا إذا كانوا، يف الوقت نفسه، ال َمييُلون لفعِل شيٍء وُمقَتِنعني بأنَّنا 
َسلِّموا كلَّ . َصلُّوا، َصلُّوا وال تسألوا عن شيٍء آَخرَ ! هذا هو الِعالُج ضدَّ هذا الشرِّ : "رفَع المسبحة وقالهذه اللحظة، 
يجُب علينا أن نتحضََّر : "ثاينيوحنَّا بولُس ال وِبما يخصُّ السؤال عمَّا سيحصل للكنيسة، قال البابا". شيٍء ُألمِّ اهللا

قد ... ، وهذا يتطلَُّب منَّا أن نتخلَّى عن أموِر احلياة ونتكرََّس ُكلِّيًّا للمسيح وألجلهِلُمعاناِة المحنة الُكبرى اآلتية قريًبا
ألنَّه إىل هذا احلدِّ ، نستطيع بصالتكم وصالتي أن ُنخفَِّف عناَء هذه المحنة، ولكْن من غيِر اْلُممِكِن بعَد اآلَن تَفاديها

. هذه المرَُّة أيًضا، لن تأخَذ شكًال آَخرَ ! كم مرٍَّة كان تجديُد الكنيسِة ينفجُر من الِدماء. فقط يكون جتديُد الكنيسة فعليًّا
يَن وأقوياَء، وواثقين بالمسيِح وُأمِّه، وأن نكون ُمواظبيَن كثيًرا على صالِة الورديَِّة ال   .54"مقدَّسةيجب أن نكوَن ُمستعدِّ

وِحمنٍة َوشيَكْنيِ ستخضُع َهلُما البشريَُّة بسبب  55هذا الكالُم للبابا الطوباويِّ يوحنَّا بولَس الثاين، الَّذي ُيشُري إىل ِعقابٍ 
، إْذ بعَد )جوزيف رايتزجنر(ورئيَس جممِع العقيدة  َأكََّدُه البابا بنديكُتُس السادَس عَشَر عندما كان كارديناالً حنراِفها وُشرورها، ٱ

محتوى السرِّ الثالِث بأنَُّه ُمقِلٌق  تصُف  يُنِكر أنَّه يوَجُد نسخاٌت ُمتداولة يف العاملَ ُسؤاٍل من الِصحاِيفِّ فيتُّوريو ميسُّوري، ملَ 
  ". ختلق اخلوفاإلثاريَّة، وملَ العذراُء ال تقَبُل ب: " ، ولكنَّه أراَد يف اْلُمقابِل أن يقولَ وُرؤَيويٌّ، وبأنَّه إنذاٌر ِلُمعاناٍة ُمرِعَبةٍ 

ِه لفاتيما، بَدا وكأنَّه يُلمُِّح للَمشاِهِد الُرؤيَِويَِّة البابا بولَس السادسَ كذلك كشَف هذا الِصحاِيفُّ عن أنَّ  ، وخالَل َحجِّ
ف رايتزجنر حوَل رسالة العذراِء اليابان تقريَرُه إىل الكاردينال جوز -باإلضافة إىل ذلك، عندما أسَلَم ُأسُقُف نياغاتا. 56ِهلذا الِسرِّ 

، هذا التاريِخ الَّذي يُذكِّرُنا 1973تشرين األوَّل من سنة  13 يف أبرشيَّته، والَّيت تسلََّمْتها الراهبُة أنييس ساساغاوا بتاريخ مرميََ 
 َميَنِع الكارديناُل رايتزجنر هذا الشمِس، ملَ  بظهور فاتيما األخِري عندما حَدَثت أُعجوبُة الشتاِء الغزيِر اْلُمفاِجِئ واْلَمتبوِع بُأعجوبةِ 

ِة ما وَرَد يف رسالة العذراء، وبأنَّ رسالتها يف . اُألسُقَف من َنْشِر تقريرِهِ  وكان اُألسُقُف أُتُّو قد أعَلَن يف تقريرِِه هذا عن صحَّ
  .57إعالنُهُ   ُيسَتكَملْ اليابان حتمُل ُحمَتوى سرِّ فاتيما الثالِث نفَسُه الَّذي ملَ - آكيتَّا

                                                 
  .املقصود باإلثاريَّة هو تلذُّذ األشخاص الفضوليِّني بإثارة األمور الفائقة الطبيعة وعشُقهم إلثارة مشاعر اآلخرين ِمبثلها  53)
(54   &John Paul II, Interview with Catholics, Magazine: Stimme des Glaubens, Fulda Germany, Oct. 1981 
    Daniel J. Lynch, The Call to Total Consecration to the Immaculate Heart of Mary, Missions of the Sorrowful and    

      Immaculate Heart of Mary, St. Albans Vermont, 1991, p.50-51. & www.fatima.org/thirdsecret/fulda.asp 
أمَّا الَّذي يسري درب . بنفسهجنرافه حنو الَشرِّ مها اللذان جيلبان له العقاب، فاهللا حدَّد لنا طريق امللكوت، وكلُّ َمن يسري خارجه يكون قد جلَب العقاب لنفسه ٱخطيئة اإلنسان و   55)

اية لهامللكوت فيكون    ...قد حدَّد لنفسه مصري اخلالص والفرح والَسالم الَّذي ال ِ
(56  Cardinal Joseph Ratzinger, The Ratzinger Report –An Exclusive Interview on the State of the Church,  Journalist  
     Vittorio Messori, Ignatius Press, San Francisco U.S.A., 1985, p.109-110 

57  ( 
َ
  Cardinal Joseph Ratzinger, The Ratzinger Report... ،109، صهع نفسرجِ امل

  .اليابان -آكيتَّا : سائل الَسيِّدة العذراءمقتطفات من ر ، يف القسم الثالث من الكتاب 7الُملَحق راِجع أيًضا     
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تشــرين األوَّل  13الَّــيت حــَدَثت يف الظهــور األخــري يف فاتيمــا، بتــاريخ  58َفِلظــاهرِة مــاِء الشــتاِء ونــاِر الشــمسِ لــذلك، 
اِر ، رمزيٌَّة واضحٌة وعالقٌة ُمباِشرٌة مع نبوءِة العذراِء يف أكيتَّـا الـَّيت تتحـدَُّث عـن أنَّ الِعقـاَب سـيأخُذ شـكَلي الفيضـاِن والنـ1917

، لكـنَّ )5: 2بـط2(والكـافريَن ) 13: 6تـك(وفـاِن نـوٍح الـَّذي غمـَر األرَض بسـبب الُعنـِف وهـذا املشـَهُد يُـذكِّرُنا بطُ . النازلِة من السـماء
ـا سـيحُدُث ُجْزئيًّـا غـامرًا منـاِطَق ُحمـدَّد)11: 9تك(وفاِن الشاِمِل من جديٍد اَهللا وَعَد بأنَّه لن يسمَح ِمبِْثِل هذا الطُ  ًة مـن األرض، ، إمنَّ

ــُر خطايــا االحنرافــاِت اجلنســيَِّة والقتــِل واإلجهــاِض وغريِهــا، كمــا كشــَف ذلــك البابــا يوحنَّــا بــوُلُس الثــاين يف أملانيــا ســنة  حيــث تكثـُ
ُر وما برَحْت ثورُة الطبيعِة بسبِب خطيئـِة اإلنسـاِن منـذ سـنَني ليسـت بكثـرية، ُحتـِدُث فيضـاناٍت علـى أمـاكَن ُمعيَّنـٍة تغُمـ. 1980

الَّــذي  2004كــانون األوَّل ســنة   26، وكــان أخطَرهــا حــىتَّ اآلَن فـََيضــاُن التســعينيَّات مســاحاٍت شاســعًة مــن وجــِه األرِض منــذ
ويُــذكِّرُنا هــذا املشــَهُد أيًضــا . قضــى علــى مئــاِت األلــوِف مــن البشــر، وذلــك بســبب الزلــزال الَّــذي حــدَث يف منــاِطِق َشــْرِق آســيا

ـــار النازلـــِة مـــن الســـماء بَســـُدوَم وعـــامورَة واملـــ ـــْت بالن ـــدما ُأحرَِق ـــاُهم )24: 19تـــك(ُدِن اجملـــاورِة عن ، وذلـــك بســـبب فســـاِد شـــعبها وزِن
) 7: 1يهــــو" (فَلِقيَــــْت عقــــاَب نــــاٍر أبديـَّـــةٍ " ، )6: 2بــــط2، 22: 18، أح11-1: 19، 20: 18تــــك(وُشــــذوِذهم اجلنســــيِّ وِفْســــِقهم وُفُجــــورِهم 

الطوفــاِن  الــذَّي َمل َميَتِثــْل فيــه البشــُر ِحلَــاِدثـََيتِ  كــذلَك يف هــذا العصــِر اْلُمنَحــِرفِ ). 6: 2بــط2" (يكفرونأُمثولــًة للَّــذيَن ســ " وُجِعَلــت 
ــُن مــن الســماِء علــى كــلِّ ُكْفــٍر وظُْلــمٍ  "، وعــامورة وَســُدومَ  ــٍة ..." فــإنَّ غَضــَب اِهللا يُعَل "  ، وعلــى الَّــذين)21.18: 1روم(وأفكــاٍر باطل

هـــم الَّـــذيَن أبـــدلوا حـــقَّ اِهللا ... اْلُمنَــــزَِّه عـــن الفســـاِد بشـــبِه ُصـــورِة إنســـاٍن فاســـٍد، وطيـــوٍر وذواِت أربـــٍع وَزحَّافـــاتٍ  ٱســـتبدلوا جمـــَد اهللاِ 
فــإنَّ إنــاثـَُهم أَبــَدْلَن الِفعــَل الطبيعــيَّ بالفعــِل اْلُمخــاِلِف للطبيعــة؛ كــذلك ... بالَكــِذب، فــٱتـََّقوا املخلــوَق وعبَــُدوُه بــَدًال مــن اخلــاِلق

ــاُلوا يف أنُفِســهم اجلــزاَء الواِجــَب لَضــالِهلم... ذُكوُر حتوَّلُــوا عــن اجلُْمــاِع الطبيعــيِّ لألُنثــى، فــٱلتهبوا ِعشــًقا بعُضــهم لــبعضالــ " ...فن
ِقـَذ األتقيـاَء يَعـِرُف أن يُن" ه ، لكنَّـه يف الوقـِت نفِسـ)9: 2بط2" (يُبقي األَمثَة للعقاِب يوَم الدينونة "والنتيجُة أنَّ اهللا ). 28-23: 1روم(

ا، وقد َأْضـَحت يف األُفُـِق وملَ ِربُ تَ الَّيت خنَ ) 9: 2بط2" (من احملنة ـا ُميكنُنـا ختفيُفهـا بصـالة الورديـَِّة ٱ يُعـد ب عالماِ سـتطاعتنا َتالفيهـا، إمنَّ
  .1980املقدََّسة كما أعَلَن البابا يوحنَّا بولُس الثاين يف أملانيا سنة 

العـذراُء  ، وتـدخََّلتِ 1981أيـَّار سـنة  13مباشـرٍة وقاتلـٍة يف  نَّا بولُس الثاني ِلُمحاَولِة ٱغتيـالٍ بعدما تعرََّض البابا يوح
ــَر البابــا هــذا احلــاِدَث اخلطــَري بقولــهمــرميَُ  ــَرت َمــرََّتني مســاَر الرصاصــِة الَّــيت دخَلــت قلَبــُه، فسَّ إنَّــُه ٱمتحــاٌن إَلهــيٌّ  : " يف َحلظِتهــا وغيـَّ
 13الربتغـال يف -ثُـمَّ زار البابـا سـيِّدة فاتيمـا".  برسـالِة فاتيمـابإنقاذها حيايت، ذكََّرتين العذراُء مـرميَُ : " قائالً  صرَّحَ ، ُمثَّ 59"كبير

لُشــكرِها علــى إنقــاِذ حياتــه لكــي يـُــَتمَِّم رســالَته احلربيَّــَة يف إعــالِن ِســرِّها اخلالصــيِّ ِهلــذه األزمنــة األخــريِة للشــرِّيِر  1982أيَّــار ســنة 
ــه فــي القــدَّاس اإلَلهــيِّ قــائالً . لكِتــه املهزومــِة واهلالكــِة أبــًداوممَ  : وأعَلــَن البابــا مــن مــزار الحــجِّ األهــمِّ فــي عصــرنا، خــالل ِعظَِت
يس هــذا اليــوِم مــن الســنِة الفائتــة، تعــرََّض البابــا ِلُمحاولــِة ٱغتيــاٍل يف باحــِة القــدِّ  لِ ْثــاليــوَم، ألنَّــه يف مِ ) مــزار فاتيمــا(جئــُت إىل هنــا "

 هـذا. 1917أيـَّار سـنة  13لَِتزاُمِنِه مـع بدايـِة ظهـوراِت فاتيمـا الـَّيت حصـَلت يف  حدٍث أسراريٍّ بطرَس يف روما، وهذا ُيشُري إىل 
هـذا لقد أتيُت َألشُكَر العنايَة اإلَهليَّـَة يف . الَتزاُمُن في التواريِخ يجعُلني أعترُف بأنَّني ُأعِطيُت نداًء للمجيِء إلى هذا المكان

أهميَّــة ظهــورات العــذراِء فــي فاتيمــا وآنيَّــة ُمثَّ حتــدََّث البابــا الطوبــاويُّ عــن . 60"املكــان الَّــذي ٱختارتــه أُمُّ اِهللا علــى وجــٍه خــاصٍّ 
                                                 

تي فيها سَتِتمُّ كم دخلُتم اآلن في األزمنة الَّ لى أنَّ كم عتي حَدَثت في فاتيما أثناء ظهوراتي، تدلُّ مس الَّ عجوبَة الشَ إنَّ أُ : "رسالة العذراء مرَمي إىل األب ستيفانو دون غويب اإليطايلّ   58)
بُ األحداُث الَّ   "’عظيم وجمدٍ  ةٍ ماء بقوَّ على ُسُحب السَ  بن اإلنسان آتًياٱاس مجيع قبائل األرض تنوح، ويرى الن. بن اإلنسانٱماء عالمة حينئٍذ ترون يف السَ ’. كم لرجوع يسوع بالمجدتي تؤهِّ

  .13/12/1992، 485، رسالة رقم 2002الثة، ة الثَ بعة العربيَّ ، الطاءإىل الكهنة أبناء العذراء األحبَّ ة، يَّ ة املرميَ احلركة الكهنوتيَّ  :راجع. )30: 24مىتَّ (
تعاليم يوحنَّا  ،البابا يوحنَّا بولس الثاين :أو راِجع ؛6، ص2، احلاشية رقم 2000 حاضرة الفاتيكان ،لبنان - لإلعالم  ترمجة املركز الكاثوليكيِّ  ،ماتيرسالة فاجممع العقيدة واإلميان،   59)

  .412- 409، ص 14/10/1981، حاضرة الفاتيكان، 2.4.2بولس الثاين 
60  (Pope John Paul II, Homely at Mass in Fatima 13 May 1982, Osservatore Romano, 
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ِة الروِح القُدس’َم الروحيَُّة هي شراكٌة في أُمومُة مريَ : " ، فقـالأسرارها الثالثة الطارئِة لزمننا الحاضر ِهـِب قـوَّة وا’، في ’قوَّ
ا اخلدمُة اْلُمتواِضعُة الصادرُة عن مرميََ . ’الحياة َّ لَِنْسـَع جاهـدين ). 38: 1لـو( ’...!ها أنـا أََمـُة الـربِّ ’:  الَّيت قاَلت عن نفسهاإ

وِّي فـي كـلِّ ُتدَ  1917أيَّار سنة  13َم الروحيَِّة، في َفهِم الرسالِة االستثنائيَّة، الَّتي بدأت في من خالِل نوِر سرِّ أُمومِة مريَ 
ِة مخسِة أشُهٍر حىتَّ ، وٱسَتَمرَّت ِلمُ العاَلِم من فاتيما مـا بَرَِحـِت الكنيسـُة : "وتابع البابـا. 61"تشرين األوَّل من السنِة نفِسها 13دَّ

غِري اْلُمتَـَوقَِّع إعـالَن وحـٍي من ’تـَُعلُِّم وتستمرُّ يف إعالِن أنَّ الوحَي اإلهليَّ ٱكتَمَل يف يسوَع املسيِح، الَّذي هو كماُل الوحي، وأنَّ 
الكنيسُة تـَُقيُِّم وحتُكُم علـى اإلحيـاءاِت اخلاصَّـِة ). Dei Verbum, 4(’ )اجمليء الثاين( عامٍّ جديٍد قبَل ظهوِر الربِّ باجملِد من جديد

، فـألنَّ هـذه الرسـالَة حتتـوي رسـالَة فاتيمـات فإذا كانِت الكنيسُة قد قَِبلَـ. وفًقا ملقياِس التطاُبِق مع ذاَك الوحي اإلهليِّ العامِّ الفريد
ــْيِن مــن اإلنجيــل<يتضــمَّنان يف األســاس > حقيقــة ونــداء<قبــل كــلِّ شــيٍء علــى  توبــوا ’. نفِســه> الحقيقــَة والنــداَء اْلُمنبثَق

ُة لرسـالِة فاتيمـا، هـي نـداٌء والنـواُة األساسـيَّ . هذه هي أوىل كلماِت املسيح الَّيت وجََّهها للبشـريَّة): 15: 1مر(، ’وآِمنوا باإلنجيل
ـٌه بالتحديـِد هذا النـداُء أُطلِـَق يف بدايـِة القـرِن العشـرين، وبالتـايل، . ، على مثاِل اإلنجيِل المقدَّس’لالهتداِء والتوبة’ فهـو ُمَوجَّ

ــا قــد قــرأت داخليًّــا، وبشــكٍل ُممَيَّــٍز، > ســيِّدُة الرســالة<. إلــى هــذا القــرن الحــاليِّ  َّ عالمــاِت زمِننــا ، ’األزمنــة عالمــاتِ ’تبــدو أ
ُح فـرَ تَ ’احملبَّـُة الـَّيت . ، وفي الوقت نفسِه هو قـويٌّ وحاسـمٌ )من اُألمِّ اإلَلهيَّة(النداُء إلى التوبِة هذا، هو نداٌء أُُموميٌّ . الحاضر

. >بنــداٍء إىل الصــالة<ا ُمــرتِبٌط والنــداُء للتوبــة هــو دائًمــ. هــي قــادرٌة علــى أن تكــوَن واضــحَة اْلَمعــاملِِ وحازمــةً ) 6: 13قــو1(’ بــاحلقِّ 
صـالة ’الـَّيت ُميكـُن حقًّـا تسـميُتها > الورديـَّة<تناُغًما مع التقليـد الـَّذي يعـوُد إىل قـروٍن كثـريٍة مـن الـزَمِن، سـيِّدُة الرسـالِة ُتشـُري إىل 

ــا الصــالُة الَّــيت تشــعُر مــرميَُ : ’مــرميَ  َّ ــا ُمتَِّحــدٌة بنــإ َّ > صــالُة الورديَّــةِ <. هــي بنفســها ُتصــلِّي معنــا. ا مــن خالِهلــا بشــكٍل خــاصٍّ أ
يِس بطــرَس، وُتطَــوُِّق مشــاكَل الكنيســة ُر اخلطــأَة . مشــاِكَل العــاَلِم كلِّــِه أيًضــا، كمــا طوَّقَــْت مشــاِكَل القــدِّ يف صــالِة الورديَّــِة نتــذكَّ

ُر أيًضا األنُفَس املطهريَّة ذلك، شابََه البابا الطوباويُّ يوحنَّا بولُس الثاين بني بـراءِة بعد . 62..."الَّذين قد يرتدُّون وَخيُلصون، ونتذكَّ
ـا مـرميَُ   البتـوُل يف ظُهورِهـا َهلـم، الُرعاِة أطفاِل فاتيما وبراءِة الراعيِة الطفلـِة برناديـت يف لـورد، وأظهـَر اللغـَة البسـيطَة الـَّيت تكلََّمـت ِ

م علــى الفهــِم والتفاُعــِل اإلجيــ َمــُه ٱبُنهــا . ايبِّ مــع الرســالةوذلــك تناُســًبا مــع قــدرِ ــَر مــن جديــٍد ِمبحبَّــة قلِبهــا الطــاهِر الَّــذي قدَّ ُمثَّ ذكَّ
رســالُة فاتيمــا األُموميَّــُة هــي ). 26: 19يــو!" (يــا ٱمــرأُة، هــا هــو ٱبُنــكِ : "الفــادي للبشــريَّة وهــو علــى الصــليب، عنــدما قــال َهلــا

، وذلــك حبنــاِن اآلب الســماويِّ وقــوَِّة جاهــَدِة علــى األرض واألنفــِس المطهريَّــةاألنفــِس اْلمُ : رسـالٌة خالصــيٌَّة للعــاَلِم فــي رُكَنيــهِ 
، ال ُميكــُن أبــًدا 1917أيَّــار  13ٱبتــداًء مــن تــاريخ : "...لــذلك، قــال البابــا الطوبــاويُّ . الصــليِب والــُروح القــُدس ونعمــِة املســيح

، هذه املئويََّة مـن السـننيالفشُل يف االنتباه إىل أيِّ مًدى تغمُر هذه األُمُّ ِحبُبِّها  ، وبشكٍل خاصٍّ مـن النـوِر اْلُمنبثـِق مـن . اخلالصيِّ
أعظُم حاجٍز أمـاَم مسـيرِة اإلنسـاِن ُتجـاَه اِهللا هـو الخطيئـُة والـَدأُب . ُحبِّ هذه األُمِّ ُميكُننا أن نفهَم ُجمَمَل رسالِة سيِّدة فاتيما

ائيًّـا، . اْلُمخلُِّص السـرمديُّ لإلنسـاِن هـو اهللاُ فقـط يف احلقيقِة،... في فعلها، وأخيًرا، ُنكراُن اهللا إذا أصـبَح رفـُض اإلنسـاِن هللا ِ
ِة ). 33: 10و 23: 7مــىتَّ ) (فــإنَّ ذلــك يقــود، منطقيًّــا، إىل رفــِض اهللا لإلنســاِن مثَّ إىل الدينونــةِ  هــل تســتطيع اُألمُّ الَّتــي فيهــا كــلُّ قــوَّ

، الُحــبِّ الَّــذي عزَّزَ  هــا بــه الــروُح القــُدُس الراِغــُب فــي خــالِص كــلِّ إنســاٍن، أن تبقــى صــامتًة أمــام مــا يُقــوُِّض الُحــبِّ اإللهــيِّ
ِبمــا أنَّ رســالَة ســيِّدة فاتيمــا هــي رســالٌة أُموميَّــٌة لــذا، أقوُهلــا مــن جديــد، . ، ال تســتطيعأبســَط قواِعــد خــالص النفــوس؟ كــالَّ 

                                                                                                                                                              
     Weely Edition in English, 17 May 1982, #4  
     m/library/PAPALDOC/jp820513.htmwww.ewtn.co &  
(61   

َ
 …Pope John Paul II, Homely at Mass in Fatima، 5ه، املقطع رِجع نفسُ امل

62  ( 
َ
  .6ه، املقَطع ع نفسُ رجِ امل



  2012 ان رعيديالخوري غسَّ   33   .الكنيسةِ  جلجلةُ و  نهايُة األزمنة -إنتصار قلب مريم الطاهر 

. إنَّهـا تبـدو كُيوحنَّـا المعمـدان يـتكلَُّم علـى ضـفاِف نَهـر األردنِّ . سـيةً قـد تبـدو قا. بٱمتياز، فهي أيًضا رسالٌة قويٌَّة وحاسـمةٌ 
ا تدعو إىل التوبة َّ ُم لنا إنذارًا. إ حترُص أُمُّ اهللا على خـالِص  ... إنَّها ُتوصي بصالِة الورديَّة. إنَّها تدعونا إلى الصالة. إنَّها تُقدِّ

دِة باالرتـداد عـن اإلميـان وباالحنطـاِط األخالقـيِّ كلِّ فـرٍد يف زمننـا، وكـلِّ اْلُمجتمعـاِت واألوطـا . ِن والشـعوب، اْلُمجتمعـاِت اْلُمهـدَّ
ياِر اْلُمجتمعات ْ ياَر الِقَيِم األخالقيَّة واألدبيَّة حيتوي على ٱ ْ   .63"إنَّ ٱ

، !"يا ٱمرأُة، ها هو ٱبُنكِ ": يقول البابا يوحنَّا بولُس الثاين، إنَّه مع الكلمات الَّيت قاَهلا املسيُح على الصليب ألُمِّه
هذا . وبعد ذلك بقليٍل، اجلنديُّ الروماينُّ ثقَب بالُرمِح جنَب اإلله املصلوب. فتَح بطريقٍة ُمعيَّنٍة قلَب أُمِّه "يكوُن يسوُع قد 

يا ٱمرأُة، ’: وُح ِبهذه الكلماتَم، المفتفالقلُب الطاهُر لمريَ . القلُب املطعوُن أصبَح عالمًة للفداِء اْلُمنَجِز عرب موِت َمحَِل اهللا
 باحلبِّ ُجتاَه اإلنسان لقد فُِتَح قلُب مرميََ . ، يكوُن بالروِح ُمَوحًَّدا مع قلب ٱبنها المفتوِح ِبحربِة الجنديِّ ’!ها هو ٱبُنكِ 

َم ذاَته  من أجلهما على الصليب ُوصوًال إىل والعاَمل، إنَّه احلبُّ عيُنه الَّذي َأَحبَّ به املسيُح اإلنساَن والعاَمل، وذلك عندما قدَّ
، بشفاعة اُألمِّ، من يَنبوِع  َم البريِء من الدنسفتكريُس العاَلِم لقلِب مريَ لذلك، . طعنِة احلربِة على يِد اجلُنديِّ  يعني الُدنـُوَّ

ذا الينبوِع، حصَل . ًصا ونِعمةً هذا الينبوُع يبعُث من غِري توقٍُّف منذ تلَك اللحظِة، َخال. الحياِة الَّذي َتَدفََّق من الجلجلة وِ
َم تكريُس العاَلم لقلِب مريَ إًذا، . إنَّه نبٌع جاٍر من احلياِة اجلديدِة والقداسة، ال يتوقَّفُ . التعويُض الدائُم عن خطايا العاملَ 

باحلربِة وإعادَة العاملَِ للنبِع  من صليِب االبن، أي تكريَس العاملَِ لقلِب اْلُمخلِِّص املطعونِ  يعني الُدنـُوَّ  البريِء من الدنس
وقوَُّة االفتداِء تفوُق على اإلطالق  . االفتداُء هو دائًما أعظُم من خطيئِة اإلنسان وخطيئِة العاملَ . الوحيِد الَّذي ٱفتداُه وخلََّصهُ 

قلٍب آَخَر يف كلِّ الكون، اْلَمرِئيِّ وغِري فقلُب العذراء األُمِّ يعَلُم ذلك أكثَر من أيِّ . كلَّ أعماِل الشرِّ يف اإلنساِن ويف العاملَ 
لقد ناَدتنا لقبوِل ُمساعدتِها األموميَِّة لكي نعوَد إلى النبِع :  تُناِدنا فقط لالهتداءوملَ . ولذلك، لقد ناَدْتنا هذه األُمُّ . اْلَمرِئيِّ 

  .64"الَّذي ٱفتدانا

تكريَس األفراِد والعائالِت والمجتمعاِت لُس الثاين عن أنَّ ويف املقَطع التاِسِع من هذه العظة، كشَف البابا يوحنَّا بو 
املطعوِن باحلربِة والَّذي يتدفَُّق غفرانًا وخالًصا  َم الطاهر، هو تكريٌس لقلِب يسوَع األقَدسِ واألوطاِن والشعوِب لقلِب مريَ 

الفادي أماَم اآلِب السماويِّ ُمنتصريَن بٱنتصاِر  ، وبذلك يِقُف املؤمنون باملسيحِ كنبِع رمحٍة ال يَنضب  ونَِعًما لإلنسان وللعاملَ 
وفي  المَقدَّسِ  فاتيما في اإلنجيلِ  رسالةِ  َتجذُّرِ  عن كيفيَّةِ  هِ ُمثَّ يشرُح البابا يف املقَطِع العاشر من عظتِ . القلبَـْنيِ األقَدَسْني 
ٌر بالعمِق في نا مريَ داُء سيِّدتِ ن: " يف الكنيسِة املقدَّسة، ويقول ةِ لطَ السُ  وتعليمِ  65التقليِد الَكَنسيِّ  َم في رسالِة فاتيما ُمتجذِّ

". >الكنيسَة تشُعُر بأنَّ هذه الرسالَة تَفِرُض عليها تعهًُّدا< نَّ إالشفويِّ، إذ  وفي ُمجَمِل التقليدِ  اإلنجيِل المقدَّسِ 
الَّذي ِسيَم ( وَس الثاني عشرالبابا بيُّ  اهللاِ الكنيسُة من خالل خادِم  أجاَبتِ لقد : " وأوضَح البابا يف املقَطع العاشر أيًضا

م كرََّس الجنَس البشريَّ، وباألخصِّ الشعوب الروسيَّة، لقلب مريَ ، الَّذي )1917أيَّار سنة  13ُأسُقًفا بشكٍل واضٍح يوم 
حتواُه ٱابا الطوباويُّ عمَّا ُمثَّ كشف الب.  66"؟َأَلم يُكن هذا التكريُس جوابًا على البالغة اإلنجيليَّة لنداء فاتيما. الطاهر

                                                 
(63   

َ
  .7ع ه، املقطع نفسُ رجِ امل

64  ( 
َ
  .8ه، املقطع ع نفسُ رجِ امل

. ويـََتَضمَُّن الَتقليُد أيًضا، حياَة العذراِء مرَميَ والُرُسِل والَتالميِذ وسلوَك اجلماعِة املسيحيَِّة األوىل. الَتقليُد هو الَنقُل الَشفويُّ عن حياِة املسيِح وتعليِمِه الَّذي َمتَّ على أَْلِسَنِة الُرُسِل األطهار  65)
  ...نِت األجياُل تتناَقُل هذه األموَر احلقيقيََّة الَتارخييََّة من جيٍل إىل جيل، حىتَّ َوثـََّقْتها الكنيسةوكا

ذا حلقيقيَّ يتطلَُّب حضو أشاَرِت األخُت لوسيَّا أماَم البابا أثناَء هذه الزِيارة إىل َعَدِم ُموافقِة العذراء مرَمي على هذا الَتكريس، ألنَّ الَتكريَس ا  66) َر مجيع األساقفِة يف مكاٍن ما لالحتفاِل عَلًنا ِ
ة، ومن ويَّ وَ من احلرب النَـ : "يف ساحة الفاتيكان، ذاكًرا 1984 آذار 25وألنَّ لوسيَّا أصرَّت على ذلك، قام البابا يوحنَّا بولس الثاين بتكريس روسيَّا والعاَمل لقلب مرَمي الطَاهر يف . الَتكريس
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فرٌح ( اليوم ويف دستوٍر راعويٍّ حوَل الكنيسِة يف عاملَِ ) نوُر األَُمم(اجملمُع الفاتيكاينُّ الثاين يف دستوٍر عقائديٍّ يف الكنيسة 
والكنيسة، وذلك  سيحِ  اخلاصَِّة يف سرِّ املكذلك، أظهَر عن مكانة مرميََ .  اليوممن أسباٍب تربُط بني الكنيسِة وعاملَ ) ورجاءٌ 

عتَرب أنَّ كلَّ هذا يُعمُِّق فـَْهَمنا لفعِل التكريِس ٱو ". ُأمُّ اهللا: "عندما أطَلَق عليها هذا اجملمُع بواسطِة البابا بولَس السادِس لَقبَ 
  .الَّذي وضَعْتُه الكنيسُة لُتنِجَزُه ِمبساعدِة قلِب والدِة املسيِح وِمبُساَعَدتِنا

أماَم أُمِّ اِهللا وسيِّدِة فاتيما يف  ُحضورِهِ  قد عربَّ عن سببِ  البابا يوحنَّا بولَس الثانياحلادي عشر، فإنَّ  أمَّا يف املقطعِ 
ثانيًة، وبٱرتعاٍش، النداَء اُألموميَّ للتوبِة  هِ تِ إذ قال إنَّه، بعد قراءَ مزارِها الشهِري كَخَلٍف لبطرَس الرسوِل وكنائٍب للمسيح، 

  .الَّيت يرتدَُّد صداها يف فاتيما منذ ستٍّ ومخسني سنًة َمَضت َم الطاهراالستغاثَة اْلُمتَِّقدَة لقلِب مريَ  هِ ُم بذاتِ واالهتداء، يُقدِّ 
ثًا عن نفسه بصيغة الغائب  -نعم،  " ثانيًة بٱرتعاٍش في قلبه، ألنَّه شاهَد ) أي البابا(قرَأها لقد  -يضيف قداسة البابا متحدِّ

اْلُمعاِكِس لذاَك اْلُمشاِر  قد ذهَب في االتِّجاهِ  - عدًدا كبيًرا من المسيحيِّين  - والمجتمعات  عوبِ عدًدا كبيًرا من الش
ا ثابتًة يف بيتِ . فاتيما إليه في رسالةِ  َ أصبَح ُمنتشرًا يف إيديولوجيَّاِت الكائناِت  ها يف العاَمل، وُنكراُن اهللاِ اخلطيئُة قد َوجَدت ذا

االبشريَِّة وأفكارِها و  ى بقَ األُمِّ، يَ  الصادُر عن رسالةِ  واالهتداءِ  فالنداُء اإلنجيليُّ للتوبةِ ولكْن ِهلذا السبِب الوجيِه، . ُخمَطَّطاِ
ذا املوضوعلَ دائًما وثيَق الصِ  إنَّه ما زال . أكثَر منه منُذ ستٍّ وخمسين سنةً  اليومِ  وهذا النداُء هو ُمناسٌب لظروفِ  .ِة ِ

ُمعاناِة اإلنسان، وكشاهٍد على األخطاِر األكثِر  هنا أيًضا كشاهٍد على ضخامةِ  هِ رَس يُعرُِّف عن نفسِ خليفُة بط... طارئًا
البشريِّ الضعيِف،  هِ بقلبِ  وهو ُحياوُل تقويَض هذه املعاناةِ . والجنَس البشريَّ بُرمَّتهِ  البلدانَ  )تـَتَـَرصَّدُ ( حَّصُ فَ تَـ رؤيويًَّة والَّتي تَـ 

ًدا ِم بتَـَغْلُغِل الشرِّ في العالَ وبٱسِم هذه اآلالِم، ومَع العلِم اْلُمسَبِق .  الطاهرأماَم سرِّ قلِب األُمِّ، قلِب مرميََ  ذاتَهُ  ألنَّه وضعَ  ُمَهدِّ
ُم ذاتَُه هنا بإمياٍن كبٍري يف ٱفتداءِ البشريَّ بُرمَّتِ  الفرَد البشريَّ والبلداَن واجلنسَ  احلبِّ اإلَهليِّ اْلُمنِقِذ العاَمل، ويف  ه، خليفُة بطرَس يُقدِّ

وُمجَمَل سلسلِة األخطاِر تتجمَُّع   َيحَزُن قلبي عندما أرى خطيئَة العاَلمِ . واألقوى دائًما، ألنَّه دائًما أعظُم قوًَّة من أيِّ شرٍّ 
ما فعَلُه أسالفي عندما كرَّسوا  كالغيوِم السوداِء فوق الجنِس البشريِّ، ولكنَّني أبتهُج برجاٍء كبيٍر ألنَّني ِلَمرٍَّة ثانيٍة أفعلُ 

، ِهلذا القلِب هذه الشعوَب الَّيت هي بأكثِر حاجٍة ِهلذا التكريس َم الطاهر،العاَلَم لقلِب مريَ  . وعندما كرَُّسوا، بشكٍل خاصٍّ
. ُة تعين االفتداءوهذه القداسُة الُكلِّيَّ . )المسيح(ذاَك اْلُمطَلِق القداسِة " له"إنجاُز هذا التكريس يعني تكريَس العاَلم 

ائيًّا يقوى على الشرِّ  َم ليس نداُء مريَ ... أن َتغِلَب احملبَّة ال ُميكُنها على اإلطالقِ  خطيئُة العاملَِ . وبالتايل تعين أنَّ احلُْبَّ هو ِ
جيُب إعادُة تلبيِة هذا . ’ةاألزمنِة الطارئ عالماتِ ’مع كلِّ  بالتطاُبقِ من جيٍل إىل جيل، وذلك  أن يُقامَ  بُ جي. رٍَّة واحدةِلمَ 

  ".وجيُب أن يُؤَخَذ دائًما كجديد. النداِء من غِري تـََوقُّفٍ 

ويبدُأ بنصٍّ من سفِر ". إيماُن الكنيسة"من عظة البابا يوحنَّا بولَس الثاين حيمُل عنوان ) 12رقم (املقَطُع األخُري 
ُمهيَّأًة كعروٍس ، من عنِد اهللا، رأيُتها نازلًة من السماء) اجلديدة أُورشليم( والمدينُة المقدَّسُة الجديدةُ ): "3- 2: 21(الرؤيا 

، فهو سَيسُكُن معهم، وُهم يكونوَن ُهَوذا َمسِكُن اِهللا مع البشر’: ومسعُت صوتًا عظيًما من العرِش يقول. ُمزيَّنٍة لَرُجِلها
هذا هو اإلمياُن الَّذي به شعُب اِهللا . لَّذي به تعيُش الكنيسةُ هذا هو اإليماُن ا. ’شعوبًا له، واُهللا نفُسُه يكوُن معهم، إَهلًا َهلم

َم، قلٌب في هذا اْلَمسِكِن يُوَجُد قلُب العروِس واُألمِّ مريَ . هو كذلك على األرِض اآلنَ ’ َمسِكُن اِهللا مع البشر’. يصنُع رحلَتهُ 

                                                                                                                                                              
، 2011، منشورات املكتبة البولسيَّة، طبعة أوىل، جونيه، 2، سلسلة ظهوراتتيماظهورات فاأديب مصلح، : راجع...". صنوف احلروب، أنقذينا الالحمدود، ومن كلِّ  ايتِّ اإلفناء الذَ 
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بكلمِة ٱبنها ِحلُبِّه الكبِري الَّذي ليس له من مثيٍل  ذي فُِتَح حتت الصليبِ قلُب العروِس واألُمِّ الَّ . ُمَزيٌَّن ِبِحْلَيِة الَحَبِل ِبال َدَنس
شعُب اهللا هو سائٌح . على األرض قلُب العروِس واُألمِّ الَّذي يَعَلُم بكلِّ آالِم األفراد واْلُمجتمعات. ُجتاَه اإلنساِن والعاملَ 

ُه َحجَُّه نحو أورشليَم األبديَّةِ يُ إنَّه . 67على طُُرقاِت هذا العاَلم بٱتِّجاٍه نُهيويٍّ  اُهللا هناَك، . ’َمسِكِن اِهللا مَع البشر’، حنو وجِّ
، واملوُت لن يكوَن من بعُد، وال الُنواُح، وال الُصراُخ، وال الوَجُع يكوُن من بعُد، ألنَّ األشياَء سيمَسُح كلَّ دمعٍة من عيونِهم’

نا على >األشياُء األوىل ما زاَلت موجودةً <ر، ولكْن يف احلاضِ ). 4: 21رؤ(’ !األوىل قد زاَلت ا ُتشكُِّل الوضَع الزمينَّ حلَِجِّ ، ألَّ
ونحن مع ). 5: 21رؤ(’ هاَءنذا َأجَعُل كلَّ شيٍء جديًدا: اجلاِلِس على العرش الَّذي قال’ِهلذا السبِب ننظُر إىل . األرض

السماَء ’؛ نظرًا إىل أنَّ ’السماَء الجديدَة واألرَض الجديدةَ ’اإليمان  اإلنجيليِّيَن األربعة والُرُسل ُنحاوُل أن نرى بَأْعُينِ 
ال ُميكُننا َجتاُهُل . ما زالَتا حولَنا وفينا’ السماُء األولى واألرُض األولى’ولكن، ). 1: 21رؤ(’ األوىل واألرَض األوىل قد زالََتا

ا . ذلك نُنا من االعتراِف بَضخامِة إمنَّ الَّتي ُوِهَبت لنا نحن الكائناِت البشريََّة عندما، في غمرِة > النعمة<هذا الواقُع يَُمكِّ
نا على األرض، بدأت تلمُع في أُُفِق اإليماِن في زمننا  : 12رؤ(’ آيٌة عظيمٌة في السماء، ٱمرأٌة ُموشَّحٌة بالشمس’َحجِّ

  )"...20.18: 13يهوديت( ’ِبَسْريِِك املستقيِم أماَم إَهلِنا... على األرض بارََكِك، يا بـُنَـيَُّة، اإللُه العِليُّ فوَق مجيِع النساِء اللوايت’)... 1

هذه الَّيت كشَفها لنا البابا يوحنَّا بولُس الثاين الطوباويُّ االستثنائيُّ اْلُمَمهُِّد مع َخَلِفِه " النعمةِ "يا َلَعَظَمِة وضخاَمِة 
حقًّا، لقد بشََّرنا وقاَل لنا احلقَّ بالروِح اْلُملِهِم وِحبضوِر األُمِّ القادرِة .  اجمليدالبابا بنديكُتَس السادَس عَشَر ِلمجيِء املسيِح الثاين

آيٌة عظيمٌة في ’بدَأْت تلمُع في أُُفِق اإليماِن في زمننا : "بنها اإلهليِّ وحتت أنظاِر اآلِب السماويِّ، عندما قالٱبِنعمِة 
الربتغال لتقوَدنا بالروِح الُقُدس - األُمُّ اإلهليَُّة لكلِّ َبَشٍر، ظهَرت يف فاتيمامرميَُ . ")1: 12رؤ(’ السماء، ٱمرأٌة ُموشَّحٌة بالشمس

ا بطعِن احلربِة إىل قلِبها الطاهِر الَّذي يُدِخُلنا فوًرا إىل قلِب يسوَع األقَدِس الَّذي يغِسلُنا نفًسا وجسًدا بالدِم واملاِء اللذيِن تدفـَّقَ 
يا يسوُع، نوَر : "يُلِبُسنا نوَر الشمِس احلقيقيَّة، لُنصلَِّي قائلني" اْلُمَوشَّحِة بالشمسِ " فالتكرُُّس لقلِب مرميََ  .لنناَل اخلالَص املوعود

َم فتأكيًدا لفعِل تكريِس األفراِد والعائالِت والمجتمعاِت والبلدان والعاَلم لقلِب مريَ ". العاَمل، ٱجعْلنا ُشعاعاٍت بنورِِك البهيِّ 
نُعلُِّق عليِك رجاَءنا، كما : العذراءُ  والدُة اهللاِ ... تها املِلكةُ نَِقُف أماَمِك أيَّ : " قائالً  ا الدمشقيُّ يوحنَّ  يسُ ى القدِّ صلَّ الطاهر، 

 ا أنَّ هذا الكالُم الواضح، يُؤكُِّد لن. 68"هَلتِ ُجمْ ا بِ نا، كلٌّ منَّ نا وجسدَ نُكرُِّس لِك عقلنا ونفسَ و ،)19: 6عب( رساٍة أمينٍة وراسخةمبِ 
ِ م ورعاياهم وأبرشيَّ عائالِ  واكرَّسقد   هاها وأساقفتَ وكهنتَ  الكنيسة آباءَ   البتولِ  نا مرميََ مِّ ة األوىل ألُ املسيحيَّ  م منذ القرونِ ا
  .)15.8: 8لو(التكريُس َزْرًعا صحيًحا يف األرض اجليِّدة هذا فظهَر ، ها الطاهرِ ولقلبِ 

مـن حيـاِة الكنيسـة ) حاسـمة(فاصـلٍة  نا إلـى لحظـةٍ لْ لقـد وَصـ"  :لثاين قـد صـرََّح َعَلنًـاوإذا كان البابا يوحنَّا بولُس ا   
بعـد أحـداِث احلـادَي عشـَر مـن  2001أيلـول سـنة  30، فهـو قـد صـرََّح أيًضـا مـن حاضـرِة الفاتيكـان يف 69"وحياِة هذا الجيل

، : " أيلوَل من السنِة عيِنها، ما يلـي  –األشـخاَص والعـائالِت واجلماعـاِت  – أدعـو كـلَّ مسـيحيٍّ فـي الَوضـِع العـاَلميِّ الحـاليِّ
املأسـاُة . لتالَوِة مسبحة الورديَّة المقدَّسِة يوميًّا إذا أمَكَن، وذلك من أجِل السالم، ولُِيحَفَظ العاَلُم من كارثٍة إرهابيٍَّة ظاِلمةٍ 

ــُة الَّــيت حَصــَلت يف احلــادَي عشــَر مــن أيلــوَل الفائــِت، ســُتدع هــذا  ُمواَجهــةِ لِ . ةِ البشــريَّ  يف تــاريخِ  املشــؤومِ  ظِلــمِ مُ بــاليوِم الْ ى اْلُمرِعَب

                                                 
َيويٌّ   67)   .وما بعد املوت ، أي عاَمل ما بعد األرض"ما ورائيّ " عِين كلمٌة تَ : ُ

  .543ص ،2006اجلزء الثالث،  صالة املؤمن،املطران بطرس اجلميِّل، ، 14 رقم العظة األوىل عن االنتقال ،ِدَمشقيُّ ا اليس يوحنَّ القدِّ )  68

(69  John Paul II, I have arrived in Fatima, a pilgrim in spirit of prayer and penance, Osservatore Romano, Weekly 
Edition in English, 31 May 1982  
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يف بنــاِء ُمســتقَبٍل مــن  وا بــواجبهموُمــكــلَّ النــاِس ليقُ   ســتدعيَ ولتَ ، ةَموِهَبِتهــا النبويَّــٌة لتكــوَن ُمخِلصــًة لِ ، الكنيســُة َمــدُعوَّ الشــرِّ 
ال . ةى دائًمـا مـن الرحمـِة والمحبَّـأن يتغـذَّ  يجـبُ  عـن العدالـة، ولكـنْ  ال ينفِصـلُ  السـالمُ وبالتأكيد، . ةالسالِم للعائلة البشريَّ 

. والسـالم للوحـدةِ  دعـوةً  لُ ِمـحتَ األديـاُن الثالثـُة . مَني يعبدوَن اهللا كإلٍه واحدسلِ مُ َني والْ اليهوَد واملسيحيِّ  َد التذكَري بأنَّ فقِ نقدر أن نَ 
مــةِ  خِلصــيَن فــي الكنيســةِ مُ نِح الْ حــرُص علــى َمــيَ  واهللاُ  وا العنــَف ون عــن العدالــة، لكــي يُبِعــدُ ثُــبحَ ذين يَ الَّــ أن يكونــوا فــي ُمقدَّ

ى ال تكـون الكلمـُة ، حتَّـة جمعـاءَ للبشـريَّ  السـالم، كـي تتشـفَّعَ  ، ملكـةِ مَ مـريَ  ي للعـذراءِ ُنصـلِّ . ولكـي يكونـوا صـانعي السـالم
َد يف  اين عشـرَ الثـ وسُ البابـا بيُّـ ويف هـذا اجملـال، كـانَ  .70!"والموت للكراهيةِ  األخيرةُ  أيلـول سـنة  15يف " ةرسـوليَّ  بـراءة"قـد شـدَّ
تـي ُتصـيُب روِر الَّ عاَلَجِة الشُ مُ ِة تكرارًا لِ ِع ثَِقِتنا في المسبحِة الورديَّ ضْ وَ بِ  ال نتردَّدْ  : "قائالً  ةِ الورديَّ  على تالوِة مسبحةِ  1951

ــِة اإلهلَ  ة، ولكــنْ الِح وال بالقــدرِة البشــريَّ ِة الســفلــيَس بقــوَّ . نا هــذاعصــرَ  تكــوُن  ،الةِ صــُل عليهــا بفضــِل هــذه الصــيت حنَ ِة الـَّـيَّــباملعون
  .71"ميِّ اجلهنَّ  وِّ دُ َد العَ ايِ كَ مَ  ،قالِعهِ فقط مبِ  ،ا َغَلَب داودُ مَ لَ ثْـ ًة مِ الكنيسُة قويَّ 

  

  دون بوسكو وحلمُ  البابا العائقُ  - 3
 اخلالصِ  رسالةِ  معه يف إعالنِ  املتَِّحدينَ  كلُّ و  عشرَ  لسادسَ ا سُ هو البابا بنديكتُ  احلايلِّ  يف الزمنِ  األمنيُ  الوكيلُ 

املنظوريَن  الكنيسةِ  أعداءَ  هُ ذي سُيواجِ البابا الثاين الَّ  ه ُميثِّلُ إليه بأنَّ  ُتشريُ مجيُعها  األزمنةِ  عالماتُ . املقدَّسة للكنيسةِ  ةِ املسيحيَّ 
" املتشاِمخُ  اهلالك، املتمرِّدُ  بنُ ٱمث، اال إنسانُ  يظَهرُ "  مباشرًة ٱنتشاُر اجلحوِد ُمثَّ  ُحلوِل يوِم الربِّ الَّذي يسِبُقهُ قبل  وغَري املنظورين

 72)365ورقُمه ( ه البابا األخريأنَّ  والَّذي ُحيتِّمُ ). 4: 2تس2" (ه اهللانَّ أ هُ اهللا، ُمظِهرًا نفسَ  هيكلِ  يف ُقدسِ  وجيلسُ "  ،)أ4- 3: 2تس2(
: ي لآلبيت فيها ُتصلِّ ، والَّ نيوالستِّ  ةِ واخلمس الثالمثئةِ  البابواتِ  إليها بعددِ  ارُ يت ُيشَ األوىل الَّ  ةِ الزمنيَّ ا ِ رَ وْ لدَ  الكنيسةِ  سارِ يف مَ 

كذلك إىل ة، و يَّ املرميَ  إىل كثٍري من الرسائلِ  عودُ ي، )20: 22رؤ" (يسوعُ  ها الربُّ تعاَل أيُّ : "يةً ُمصلِّ  ، وتدعو املسيحَ "كَ ليأِت ملكوتُ "
، البابا ها قداسةُ يقودُ  بطرسَ  سفينةُ : معركًة كبيرًة في البحررأيُت : " ذي يقولا دون بوسكو، الَّ يوحنَّ  يسِ للقدِّ  نبويِّ ال احللمِ 
 الرياحِ  وسرعةُ  البحرِ  جانُ هيَ . هاضدَّ  احلربَ  يت تشنُّ الَّ  نِ فُ السُ  مِ هجو  دُّ عليها صَ  يتوجَّبُ منها،  رُ ها سفٌن صغريٌة تأمتَ واكبُ وت

 على العمودِ : البابا أمام سفينةِ  وانِ يطفُ  عالَيين رأيُت عموَدين، يف وسط البحر، ولكنْ . وِّ دُ العَ  وان من مصلحةِ يبدُ  املعاكسةِ 
 الثاني العمودِ وعلى . ’المؤمنين خالصُ ’: عليه اُمَدوَّنً ’ المقدَّس القربانِ  خبزُ ’) الثاين ودِ مُ من العَ  وهو أعلى بكثريٍ ( لاألوَّ 

م لَ . ’ينالمسيحيِّ  ةُ دَ جْ نَ ’: عليها مكتوبٌ  لوحةٌ  هاتَ وحتَْ  ،من الَدَنسِ  الربيئةُ مرَميُ ُء لعذراا تظهرُ ) لًعا من األوَّ رتفاٱ وهو أقلُّ (
 كلَّ   وُتصِلحُ  حمي السفينةَ تَ  حِ الريمن  نوعٌ  وَدينِ مُ العَ  ينِ ذَ من هَ  يتسرَّبُ وكان . للدفاع ةٍ وسيلٍة بشريَّ  ةُ البابا أيَّ  يُكن لسفينةِ 

 ضرباتِ  طَ سْ وَ  ،وُدهاالَّتي يـَقُ  أن يُرِسَي، بين الَعُموَدْيِن، السفينةَ  لُ البابا ُيحاوِ  قداسةُ : حاميةٌ  املعركةُ . اهلَ  يت تتعرَّضُ الَّ  رِ ااألضر 
. بني األجسام ةٍ ر مباشِ  ةٍ هَ جابَـ مُ إىل  املعركةُ  لُ تتحوَّ  .بشكٍل كبري رُ ين يُدمَّ دِ عتَ مُ الْ  األعداءِ  سالحَ  يف حني أنَّ  ،ةاحلربيَّ  العاصفةِ 

 البابا الجديدُ  إنُتِخبَ . وِّ العدُ  بتهاجِ ٱ وسطَ  قُِتلَ ... ،الثانيةة يف املرَّ . يَ ه ُشفِ ولكنَّ  رٍح خطريٍ ِجبُ  البابا ُجِرحَ ، األولىة يف املرَّ 

                                                 
(70  Jean-Paul II, Appel de Jean-Paul II à la Prière, La Source de Marie #289, (Osservatore Romano-langue 

franҫaise- 2 Oct. 2001) Oct. 2001, p.49  
، لبنان، ، ترمجة األب بولس فهد ايماتأضواء على رسالة فا. إذا فعلتم ما أقوله لكم يكون الَسالماألب فرناندو لييت اليسوعيُّ،   71)   .18، ص2008ملرَمييِّ
(72  www.newadvent.org/cathen/12272b.htm    
   The Supreme Pontiffs of Rome, Roman Curia, Annuario Pontificio, 2001 أو     
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ا أمَّ . همابِ  لَّصةِ خَ مُ الْ  نةِ السفي لربطِ  نِ سلسلتَـيْ  ستعملَ ٱإلى العموَدين و  الوصولِ في  حَ جَ ونَ  السفينةِ  قيادةَ  لَّمَ سَ وتَ ، فورًا
  .73"على البحر ءُ الهدو  سادَ  ، ُمثَّ واحدةً  واحدةً  رُ ت تتدمَّ رَّت هاربًة وبدأَ فَ فَـ  الباقيةُ  وِّ دُ العَ  بُ راكِ مَ 

  
  

. ُمتْ م يَ ه لَ ولكنَّ  حَ وُجرِ  لالغتيالِ  ذي تعرَّضَ الثاني هو البابا الَّ  سَ ا بولُ يوحنَّ  وباويَّ الطُ  لَ البابا الراحِ  أنَّ  من املعلومِ   
 إىل املرحلةِ  الكنيسةُ  لُ صِ ، أي عندما تَ الوقتُ  عندما حينيُ  لالستشهادِ  ، فسيتعرَّضُ رَ عشَ  السادسَ  سُ بنديكتُ ، ا البابا احلايلُّ أمَّ 

لعذراُء في تقوُل ا .2008ولكنَّها ٱنكَشَفت سنة  2006سنة  منذُ  شيهِ ذي متَ الَّ  الصليبِ  دربِ  من مراحلِ  ةَ رَ شْ عَ  الثانيةَ 
 مَ لِ ألستَ  ى النهايةِ معه حتَّ ) العذراء( سأكونُ : "وأكََّدت. كثيًرا  سيتألَّمُ  األقدسَ  األبَ ، إنَّ 74رسالِة الساليت في فرنسا

م ا حصَل مع موسى النبيِّ الَّذي لَ مَ لَ ثْـ مِ  "اهللاهللاهللا   كنيسةِ كنيسةِ كنيسةِ       نتصارَ نتصارَ نتصارَ ٱٱٱ   الباباالباباالبابا   لن يشهدَ لن يشهدَ لن يشهدَ    " :ميالني راعيُة الغنمِ  وكتبت "....هُ تَ يَ تضحِ 
ومع بدايِة المحنِة الُكبرى الَّتي تستمرُّ  75يدخل األراضَي المقدَّسة، وهذا يعني أنَّه يموُت بعَد فيِض الروِح على البشريَّةِ 

ه  وإزالتِ  هِ ستشهادِ ٱوبعد  .، أي ثالَث سنواٍت ونصَف السنة)14.  6: 12رؤ" (زَمًنا وزمَنيِن وِنصَف زَمنٍ "في حدِّها األقصى 
جديٌد  خليفةُ  سُينَتَخبُ ، )7: 2تس2(ال الدجَّ  املسيحِ  الوحيد، من أمامِ  املخلِّصِ  باملسيحِ  املؤمننيَ  من الشهداءِ  ، مع كثريٍ كعائقٍ 

 سيقودُ ذي وهو الَّ  ."البابا بطرس الثاني" سمَ ٱ حملُ سيَ و  ،"الربِّ  المسيحِ " نائبِ الرسوِل  سَ طرُ بُ ل من الروِح القُدس،
ذي املسيح، والَّ  يسوعَ  من الربِّ  املوعودِ  املسيحيِّ  السالمِ  إىل زمنِ  ،من خارِج الفاتيكان، "سفينَة بطرسَ : "املقدَّسة ةَ الكنيس
وهذا يُذكِّرُنا بيشوَع بِن نوَن الَّذي قاَد شعَب اهللا، عابرًا نـَْهَر األردنِّ، ودخَل  .متيازٍ ٱب وعبادتِه املقدَّسِ  القربانِ  إكرامِ  زمنَ  سيكونُ 

، البابا المزيَّفُ ، حيث سُيقيُم 76، فسُيَسْيِطرون على حاضرِة الفاتيكانالمسيح الدجَّالأمَّا أتباُع . سةبه إىل األراضي املقدَّ 
هذا البابا غُري املنَتَخِب َكَنسيًّا سيُـنَـفُِّذ تعليماِت املسيِح الدجَّاِل املعاكسَة َمتاًما . 77كما أنبأَنا القدِّيُس فرنسيُس األسِّيزي

                                                 
(73  www.3blancheurs.fr   أوwww.miraclerosarymission.org/bosco.html أو ،  

www.theotokos.org.uk/pages/fatima/donbosco.htm  مؤلِّف هذا الكتاب، بإشراف بنٍة بالروحٱترمجة.  
  .فرنسا –َم في الساليت نبوءة العذراِء مريَ ، يف القسم الثالث من الكتاب 4الُملَحق  عراجِ   74)
  .الَدم والَنارمعموديَُّة : معموديَّة نِهاية األزمنة: 17 و، ت قدِّيسين وبابوات في الكنيسةنبوءا :16 ،يف القسم الثالث من الكتابين التالَيين الُملَحقَ راِجع   75)

  .البرتغال –الجزء األخير من أسرار فاتيما ، يف القسم الثالث من الكتاب 5لُملَحق ع اراجِ  ) 76
  .◌ّ ينبوءة القدِّيس فرنسيس األسِّيز  يف القسم الثالث من الكتاب، 6الُملَحق راِجع   77)
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حيِح ويبثُّ ُمسُوَمُه اْلُمهِلكَة فتنقِسَم الرهبناُت وتكثـُُر الفضائُح وُيضَطَهُد األوفياُء للمسيِح يسوَع الَّذي لتعليِم الكنيسِة الص
 وسيسَتِمرُّ يف ُشرورِِه إىل أن يـَْنزَِل العقاُب على األشراِر كما تُنِبُئنا رسالُة العذراِء مرميََ . 78ألشرارَ ا ويُبيدَ سيأيت لُيخلَِّص املختارين 

بزعَزَعِة السالِم فعليًّا على األرِض من خالِل  80وسيبدأ العقاُب بعد أن يقوَم ُحكَّاُم العاملَِ . 197379اليابان  -  آكيتَّايف
ا املؤِلَمُة يف َشْرِقنا احلبيِب واملعذَّب ُ ِة املقدَّسِة بصالِة الورديَّ  الَدجَّالِ ويف النهايِة، سينتهي أمُر . احلروِب العَلنيَِّة الَّيت بدَأْت عالما

 لُّ زمُن السالِم املسيحيِّ  الطاهُر وحيَ والُسجوِد القرباينِّ والتأمُِّل اإلجنيليِّ واخلضوِع لتعليِم الكنيسِة الصحيح، فينتصُر قلُب مرميََ 
ذي سيبدُأ به زمُن السالِم تفاصيَل هذه احلروِب واآلالِم وكيفيََّة التَحوُِّل الَّ  81سيِّدُة لوردوتشرُح لنا . اْلُمنَتَظُر منذ أجيالٍ 

، كما هو وارٌِد يف املقَطِع التايل، تُنِبُئ بٱستشهاِد البابا على رأِس اجلبِل الَوِعِر فاتيماوالرؤيا الَّيت تسلََّمها ُرعاُة . املسيحيِّ احلقيقيِّ 
  .سيحيِّ املوعودأمام صليِب املسيِح إنذاًرا بَبْدِء زمِن احملنِة الكربى الَّيت ستنتهي بزمِن السالِم امل
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اخلبز،  حلم، بيتِ  يف بيتَ  يسوعَ  الطفلِ  الدةِ وِ  ثِ حدَ  حولَ  82)20- 1: 1لو( عاةِ وُبشرى الرُ  املسيحِ  ميالدِ  إجنيلُ  يتمحَورُ 
ِ  السالمِ  ألمريِ  احلقيقيِّ  لكِ مُ ها وصوًال إىل الْ رِ وتطوُّ  األزمنةِ  لِ سُ لْ سَ بتَ  بالرجاءِ  تَِّصفُ مُ الْ  ه الزمينُّ إطارُ  ويتعلَّقُ   ةاحلاليَّ  األزمنةِ  ايةِ مع 

  .الَّيت تُنهي زَمَن اجمليِء األوَِّل وُتَدشُِّن زَمن اجمليِء الثاين

 ةَ يَّ مِّ أهَ  نتلمَّسُ لذا . الزَمنِ  يف ملءِ  اإلهليِّ  دِ التجسُّ  فعلُ هو  يف إجنيِل الطفولةِ  اهكلِّ   األحداثِ  محورَ  يًّا أنَّ لِ جَ  رُ َيظهَ 
ُ ". الليل" يف ُمنتَصفِ  عاةِ وُبشرى الرُ  الربِّ  املسيحِ  ت فيه والدةُ رَ ذي جَ الَّ  هلذا النصِّ  الزمنيِّ  لِ التسلسُ  كانوا   عاةَ الرُ  أنَّ  فيتبَـنيَّ

 مالكِ  ظهورِ  رِ ثَ على أَ  عاةُ الرُ  واخلطر، لذلك، خافَ  القلقِ  جمازيًّا إىل زمنِ  ذي يرمزُ الَّ ) 11: 2لو( "يلفي الل رَ هَ السَ  ونَ بُ يتناوَ "
 الزمنِ  عنِ  ه يكشفُ ، فإنَّ عاةالرُ  مشهدِ الطفل إىل  من والدةِ  ثِ ا تسلُسل األحداأمَّ . هم آتًيا من السماءقِ وْ من فَـ  الربِّ 

هذا يعين أن . واهلدف واحملورُ  ، هو األساسُ والنهايةُ  هو البدايةُ  يسوعَ  ، ألنَّ والنهايات داياتِ بالبكًما حُ  طُ يرتبذي الَّ  التذكاريِّ 
ِ )ةسكاتولوجيَّ إ( ةهيويَّ نُ  متداداتٌ ٱله  األحداثِ  تسلُسلَ  أو  الفرديِّ  املوتِ  ما بعدَ  حبالةِ  أو يرتبطُ  ،آَخرَ  وبدايةُ  زمنٍ  ايةُ ، أي 
 باخلالصِ  املالئكيَّان والبشارةُ  السماويَّانِ  هورانِ الظُ : هانبِ وَ جَ  من كلِّ  هذا املشهدُ  هُ رُ ذي ُيظهِ الَّ  يَّ حانِ المسي عدَ البُ  ولكنَّ . اجلماعيِّ 

 رِّ سِ ها يف قلبها لِ لُ وتأمُّ  أمام األحداثِ  مرميََ  وصمتُ  السامعنيَ  بُ هم، تعجُّ ييدأعلى  البشارةِ  وبدايةُ  الرعاةِ  للشعب، إميانُ 
 يدعو إىل السالمِ  الثالثيُّ  هذا الُبعدُ . يًّاؤيوِ يًّا ورُ وِ هيَ يًّا ونُ وِ بَ وليًّا نَـ مُ بُعًدا شُ  يحملُ  ،هذا لَّ ة، كُ يَّ إىل الربِّ  عاةِ لرُ ا عودةُ  اخلالص، مثَّ 
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َ
  .رِجع نفُسهامل

  .اليابان - آكيتَّا : الَسيِّدة العذراء رسائلمقتطفات من ، يف القسم الثالث من الكتاب 7الُملَحق ع راجِ  ) 79
يف القسم الثالث من  9الُملَحق راِجع  .42 -  41، ص2005، بريوت، لبنان، 1، سلسلة املصادر يسة كالرايس فرنسيس والقدِّ كتابات القدِّ ، )ترمجة( وشيُّ اد الكبُّ حدَّ طوين األب  ) 80

  .األسِّيزّي إلى قاَدِة الشعوبالقدِّيس فرنسيس  رساَلةُ  الكتاب،
-http://egoblog.net/2008/08/15/lourdes-la-5eme. برناديت سوبيرو – )بيرينيه( لخامسة لسيِّدة لوردالنُبوءة ا، يف القسم الثالث من الكتاب 8لَحق المُ ع راجِ   81)

prophetie-de-la-vierge/ 

    www.pdtsigns.com/lourdesprophecy.html  ، ُمؤلِّف هذا الكتاب ، بإشرافبنٍة بالُروحٱ ترمجة.  
  .)20- 1: 1لو(من الميالد إلى المجيء  8 جميء أ -  25/12/2011ق مكايل، األحد زو  -  دة املعوناتسيِّ  ،109/2011 العظة رقماخلوري غسَّان رعيدي،   82)
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إنساٍن   أيَّ يت ال تستثينة الَّ اخلالصيَّ  عن الدعوةِ  هِ تِ وليَّ يف مشُ  وهو يكشفُ . ةه األبديَّ وسعادتِ  اإلنسانِ  وخالصِ  وينِّ والكَ  ميِّ العالَ 
مِة يف هذا العاَمل، و    .نا احلاضريف زمنِ  الكنيسةِ  ُرعاةُ يف املقدِّ

به  الوحيد، وذلك باإلميانِ  املخلِّصِ  محيمة مع املسيحِ  عالقةٍ  إقامةِ إىل  دعوةً  هذا النصُّ  ، يتضمَّنُ لنبوءةإلى ابالنسبة 
الوضيع  األمنيُ  هذا هو العبدُ . ُمعاشالْ  التارخييِّ  الواقعِ  ًال على ضوءِ عْ ًال وفِ قو  الشعبِ  ا لكلِّ ها وبإعالِ شِ يْ ة وبعَ اخلالصيَّ  هِ وبرسالتِ 

 رَ الزاهِ  املستقبلَ  وللجماعة، ويُؤمِّنُ  للفردِ  السعيدَ  املصريَ  هذا النصُّ  ، ُيظِهرُ اتيَّ وِ هيَ في النُ . هياتِ نَ ُمقتَـ  لِّ ه على كُ دُ ه سيِّ ذي يُقيمُ الَّ 
 الكونِ  بتجديدِ  والنهائيِّ  اجلديدِ  اخلالصِ  زمنَ  شِّنُ ، ويُدَ  والشرِّ واألملَ  والتهميشِ  ةِ العبوديَّ  زمنِ  ايةَ ِ  وهو يُعاِلجُ . وللعاملَ  للشعبِ 
ما  وكلِّ  يرِ الشرِّ  ايةِ ِ  نَ زمَ  نعيشُ  وحنن اليومَ . الدائم هِ حِ رَ يف فَـ  املخلَّصنيَ  ة بقبولِ األبديَّ  احلياةَ  حُ نَ ذي ميَ الَّ  الربِّ  املسيحِ  بشخصِ 

فهل . الربتغال- فاتيما ُرعاةِ و  فرنسا-ُرعاِة الساليت حلم وتكرََّست مع بيتَ  مع ُرعاةِ  تْ يت بدأَ الَّ  ُبشرى السالمِ  و منه بنعمةِ ه
 احِ ري األرو مني وُحمضِّ رين واملنجِّ ذين واملبصِّ إىل املشعوِ  ئَ جِ أن نلتَ  ،من السماءِ  شرِقِ مُ الْ  املسيحِ  ورِ نا بنُ رْ نَـ ستَـ ٱ أن بعد ،لنا حيقُّ 
) 6- 1: 4يو1( اآلنَ  يف العاملَِ  املوجودِ  الِ الدجَّ  املسيحِ  ُعمالءِ  ،ابني املنتشرين يف العاملَِ الكذَّ  هؤالءِ  افني وكلِّ والعرَّ  رةِ حَ والسَ  يرةِ الشرِّ 

 األنبياءِ  هؤالءِ  وراءَ  ننجِرفُ ، فكيف ومرميََ  بني يَدي يسوعَ  ُمستقبـََلنا صارَ  بأنَّ  ا نؤمنُ نَّ ير؟ وإذا كُ للشرِّ  األخريةِ  امِ يف هذه األيَّ 
! معهم أموٌر كثرية حُّ صُ ت: يُقال؟ يرةُ الشرِّ  عليهم األرواحُ  ا ُمتليهِ ون مبِ أم ويتنبَّ هُ سَ ون أنفُ يُقدِّسُ الَّذين  الشيطانِ  وعمالءِ  الكذبةِ 
 يف الطبيعةِ  وويالتٍ  حروبٍ  ها من أعمالِ فُ يت سيقرتَِ الَّ  الشرورَ  يعرفُ  الشيطانَ  معهم أموٌر كثرية، ألنَّ  ه تصحُّ أنَّ  صحيحٌ : اجلواب

 بكلِّ  ونَ أُ فيتنبَّ  رَ شَ البَ  هُ الءَ مَ عُ  يُنِبئُ و  ُخيِربُ تاريَخ الفرِد واجلماعةِ  لذا ويعِرُف أيًضا املاضَي واحلاِضَر، ذلك، ة وغريِ يَّ مهِْ وَ  فاءاتٍ وشِ 
، وألنَّ صلواِت املؤمنَني الُبسطاِء تسحُق َمكاِيَدُه "بو الكِذبكذَّاٌب وأ"الَّيت ال يتحقَُّق إالَّ البعُض منها، ألنَّه  السيِّئاتِ 

فإبليُس  .السالميََّة واخلالصيَّة اهللاِ  أن يعَمُلوا أعمالَ  نَ ال يستطيعو يف حني أنَّ هذا الكذَّاَب وُكلَّ ُجُنوِده  ُلها،وُخمطَّطاتِه وتُبطِ 
، ألنَّه ال حقَّ فيهقاتُل الناس، وما ثبَت يف احل" الَّذي يعمُل بالشهوات، هو  عندما يتكلَُّم بالكِذِب يتكلَُّم ِمبا لديه، ألنَّه  . قِّ

 املقدَّسِ  اإلجنيلِ  يِ حْ بوَ  هُ لَ وكمَّ  عرب األنبياءِ  ِيهِ َوحْ  لَّ كُ   ه وحقَّقَ ودِ عُ ، فهو أمٌني على وُ ا اهللاُ أمَّ  ).44: 8يو" (كذَّاٌب وأبو الكِذب
َتمَّ  الَّ أَ  انَّ مِ  وطَلبَ لبشر،  اِين بَ لِ  ةُ ذي هو الُبشرى السارَّ الَّ   عدمِ إىل دعانا  ُمثَّ . )34: 6مىتَّ ( هُ يوٍم شرُّ  يكفي كلَّ  هُ ألنَّ  الغدِ  بأمورِ  َ

ذا له يُّ وِ ؤيَ الرُ  ا الُبعدُ أمَّ . )33: 16يو( العاملَ  ه غَلبَ ألنَّ  يف زمِن الضيِق ويف كلِّ زمٍن، به قَ ثِ نَ ولِ وكلََّمنا ليكوَن فينا السالُم  اخلوفِ 
 هذا املخاضُ و . يف السماء ةُ اخلالصيَّ  هُ عالمتُ  ظهرَ أن تَ  لَ بْ قَـ  اإلنسانِ  بنِ ٱ جميءِ  مع عالماتِ  هتِ ، فهو يتوازى في شموليَّ النصِّ 

  هيكلَ حىتَّ  شيءٍ  كلَّ   يرِ الشرِّ  ستباحةِ ٱ بسببِ  واخلطرُ  والقلقُ  واخلوفُ  ، والضيقُ اليومَ  ةُ به البشريَّ  رُّ ذي متَُ الَّ  ظِلمُ مُ الْ  وهذا الليلُ 
 القليلةِ  السنواتِ يف  ،يف الزَمنِ  رٍ يٍّ مباشِ خٍُّل إهلَ دَ سريًعا بتَ  هِ عاجلتِ مُ حافزًا لِ كُِّل كلُّها شَ تُ ه عن اهللا، وبُعدُ  اإلنسانِ  ، وخطيئةُ الربِّ 

 لِّدُ سيُـوَ  على األبوابِ  ذي صارَ الَّ  لُ خُّ دَ هذا التَ . حلم عاة بيتَ فوق رُ  املالئكةِ  وظهورِ  يسوعَ  الربِّ  ميالدِ  ةَ ظَ حلَْ  ثَ دَ اآلتية، كما حَ 
ه فتداها يف جميئِ ٱذي ها الَّ رأسِ  على مثالِ  ُكلَّهُ   العاملََ ) يُّ السرِّ  املسيحِ  جسدُ ( ي به الكنيسةُ دِ فتَ ًة قريبًة وخالًصا مسيحانيًّا تَ يَّ حرِّ 
  .لاألوَّ 

 واخلطيئةِ  يرِ على الشرِّ  السالم واالنتصارِ  منِ ز  ُبشرى بدايةِ  لحم بيتَ  عاةِ لرُ  ينالسماويِّ  المالئكةِ  إذا كان ظهورُ 
 هي ُبشرى تكريسِ  1917سنة  البرتغال -  فاتيما لُرعاةِ فرنسا و  - لُرعاِة الساليت ةَ ميَّ المريَ  الظهوراتِ  فإنَّ ، واملوتِ 
 واخلطيئة واملوت وبدايةِ  يرِ لى الشرِّ ع الطاهرِ  مرميََ  لقلبِ  احلتميِّ  االنتصارِ  حلظةِ  وحلولِ  املسيحيِّ  السالمِ  لزمنِ  النهائيِّ  احللولِ 

ه سيحِ مَ ولِ  وامللكوتُ  والقدرةُ  نا اخلالصُ إلهلَِ  صارَ  نَ اآل: " الرؤيا لنا يف سفرِ  ُبشرى الربِّ  ، هوذلك وما يؤكِّدُ . الثاين اجمليءِ  زمنِ 
تها لَّلي أيَّ َ  لذلك... مِ شهادَ  وبكلمةِ  َملِ وُهم ظفروا عليه بدِم احلَ ... َي إىل األرضنا قد أُلقِ ذي يشكو إخوتَ الَّ  ، ألنَّ السلطانُ 
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" له وقًتا قليالً  أنَّ  هِ مِ لْ ، لعِ ٌط شديدٌ ا، وبه ُسخْ مَ إليكُ  هبطَ  إبليسَ  والبحر، ألنَّ  لألرضِ  والويلُ . ها الساكنون فيهاويا أيُّ  السمواتُ 
وا عن املختارين عُ لُيدافِ  هُ مالئكتَ  املسيحِ  بإرسالِ  الشرِّ  ةِ لطَ لسُ  األخريُ  هذا الزَمنُ  يَ هِ إًذا، ال بُدَّ من أن ينتَ ). 12- 10: 12رؤ(

  .احلقيقيِّ  املسيحيِّ  السالمِ  شِّنوا زمنَ لُيدَ ) 24 مىتَّ ( بٍ وْ ٍب وصَ دْ حَ  م من كلِّ وهُ عُ مَ وجيَ 

 كوا دربَ ويسلُ  ،اخلالصيِّ  ِء املسيحِ جمي وا حقيقةَ ، كي يرَ معن قلوِ  الغشاوةَ  فاملطلوُب من املسيحيِّني أن يُزيُلوا لذا،
 الثالثِ فاتيما  رِّ سِ نكَشَفْت يف ٱوهذه احلقيقُة  .اجمليدة القيامةِ  نورُ  هم،وفي همأمامَ  ،عُ يسطَ  هُ ذي به وحدَ الَّ  اجللجلةِ  النور، دربَ 

 صعودُ  ذا،وهك. ا دوسانتوسلوسيَّ  ، وذلك لألختِ الربتغال-فاتيما يف، يف كوفا لرييا 1917 سنة وزَمتُّ  13يف الَّذي أُوِحَي به 
عليها هذه  يت حصَلتْ الرؤيا الَّ  هذه نسجاًما معاملقدَّسُة تدرجييًّا ٱ الكنيسةُ  ماهُ قِّقُ الصليب، حتَُ  دربِ  لُ راحِ ومَ  اجللجلةِ  جبلِ 
  .الصغريةُ  الرائيةُ 

  

  سرُّ فاتيما الثالث -4.2

مــة  ــا كــان أمــَني ســرِّ جممــِع 2000الصــادرِة ســنة " رســالة فاتيمــا"علَّــَق الكاردينــال تارشيســيو برتــوين يف مقدِّ ، وذلــك َلمَّ
ُيكَشــُف الســتاُر عــن حقيقــٍة تطبــُع التــاريَخ ... بَعــَد أحــداِث القــرِن العشــرين املأســاويَّة القاســية،: " العقيــدِة واإلميــاِن، شــارًحا اآليت

ـــُر لـــه الذهنيَّـــُة اْلُمعاِصـــرُة املطبوَعـــُة غ ، تتَنكَّ فـــالظهوراُت واآليـــاُت الفائقـــُة . الًبـــا بالعقالنيَّـــةوتشـــرُحُه يف الُعمـــق، َوفـــَق بُعـــٍد روحـــيٍّ
، وتُرافِـُق درَب العـاَمل، ُمذِهلـًة املـؤمنَني وغـَري الطبيعة حاضرٌة علـى مـدى التـاريخ، وهـي تـدُخُل فـي صـميِم التَحـوُّالِت البشـريَّة

ـَه كلُّهـا إىل املوضـوِع املركـزيِّ يف ، ينبتلـَك الظهـوراِت، الَّتـي ال يُمكُنهـا أن تَـنُقَض ُمحتـوى اإليمـانولكنَّ . املؤمنني غـي أن تتوجَّ
بعبــارٍة  بشــارِة املســيح، الَّــذي هــو حمبَّــُة اآلِب الَّــيت حتــضُّ النــاَس علــى التوبــة، وَمتــنُح النعمــَة لكــي ُيَســلَِّم اإلنســاُن نفَســه إىل اآلبِ 

إنَّ . الهتـداِء والتوبــِة، تقــوُد فـي الواقــِع إلـى قلــِب اإلنجيــلرســالُة فاتيمـا، الَّتــي، بنــدائها اْلُمـَؤثِّر إلــى اتلـَك هــي أيًضـا . بـََنويـَّةٍ 
، نـََبويٌّ أكثـَر مـن جميـِع الظهـوراِت المعاِصـرة ... ’السـرِّ ’فالقسـماِن األوَّالِن مـن . ظهوَر العذراِء في فاتيما هو، بدون شكٍّ

، واإلنبـاِء أيًضـا ميَّـة الثانيـةبريِء من الَدَنس، والحرِب العالَ َم البرؤيا جهنََّم المخيفِة، والِعبادِة لقلِب مريَ يتعلَّقاِن بنَـْوٍع خاصٍّ 
  .83"، عندما أنَكَرِت اإلمياَن املسيحيَّ، وٱلتَـَزَمت بالِنظاِم الُشيوعيِّ باألضراِر الجسيمِة الَّتي َتَسبََّبت ِبها روسيَّا ِبحقِّ اإلنسانيَّة

افظــُة ســرَّ فاتيمــا النبــويَّ، األســراَر الثالثــَة لرســالِة العــذراء يف فاتيمــا، ، الرائيــُة احلكَتَبــت الراهبــُة لوســيَّاويف هــذا اجملــال، 
الَّيت يُعطيكم اهللا إيَّاهـا،  أنَّها العالمُة الكبرى، ٱعلموا الليَل ُمِشعًّا بنوٍر غيِر مألوفٍ عندما سرتَوَن "بأنَّه  السرِّ الثانيوقاَلت يف 

ولكــي أمَنــَع . الحــرِب والجــوِع واالضــطهاِد ضــدَّ الكنيســِة واألِب األقــَدسبواســطِة  علــى أنَّــه سُيقاِصــُص العــاَملَ علــى َجراِئِمــهِ 
... يف كـلِّ أوَِّل سـبٍت مـن الشـهر واْلُمناَولَـَة التعويضـيَّةلقلـيب الـربيِء مـن الـَدَنس،  تلَك الحرَب، سآتي وأطلُب تكريَس روسيَّا
سُيسَتشـَهُد الُصـالَُّح، واألُب . على احلروِب واالضطهاداِت ضدَّ الكنيسة ، ُمشجِّعةً وإالَّ فروسيَّا ستنشُر أضاليلها عبر العاَلم

 12وكانـت الراهبـُة لوسـيَّا قـد كَتبَـت رسـالًة إىل البابـا يوحنَّـا بـولَس الثـاين، يف . 84"األقَدُس سيتألَُّم كثيًرا، وُأَمـٌم عديـدٌة سـُتَدمَّرُ 
، يعــوُد إىل ذلــك الِقســِم مــن الرســالِة ثالــُث مــن الســرِّ هــو َوْحــٌي رمــزيٌّ الِقســُم ال: " ، أوَضــَحت فيهــا مــا يلــي1982أيَّــار ســنة 

إذا قُِبلَـت َمطـالبي، فسـَتهَتدي روسـيَّا، ويحـلُّ ’) كـالُم العـذراء مـرميَ : (املشروِط بأن نَقَبَل أو ال نقَبَل ِمبا تطلُُبُه منَّا هذه الرسالةُ 
                                                 

  .4- 3، ص2000 حاضرة الفاتيكان ،لبنان - لإلعالم  ترمجة املركز الكاثوليكيِّ  ،ماتيرسالة فاجممع العقيدة واإلميان،   83)
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، م نحسْب لنداِء الرسـالِة هـذا حسـابًا، نـرى أنـَّه قـد تحقَّـقَ وِبما أنَّنا لَ . ’...السالُم؛ وإالَّ فهي ستنشُر أضاليلها عبر العاَلم
ـْد بعـُد مـن التحقيـِق الكامـِل للقسـِم األخـري مـن هـذه النبـوءة، فإنَّنـا وإن ملَ . روسيَّا قـد غمـَرت العـاَلَم بأضـاليلهاألنَّ  نجـُد  نتأكَّ

 َمنَتِنْع عن طريِق اخلطيئـة الـَّذي ينتِهـُك حقـوَق الشـخِص البشـريِّ، وطريـِق ، إن ملَ أنُفَسنا سائريَن إليها تدريجيًّا بخطواٍت واسعة
فــإنَّ البَشــَر هــم الَّــذيَن يُهيِّئــوَن هكــذا؛ بــالعكس،  وال نـَُقــْل إنَّ اهللاَ هــو الَّــذي يُقاِصُصــنا... الــُبغِض والثــأِر والالُخُلقيَّــِة والعنــفِ 
رُنا وَحيُضُّنا على ٱتِّباِع الطريِق الصاِلِح، ُحمَرتًِما اْحلُرِّيََّة الَّيت َوَهَبنا إيَّاهـا، ولـذلَك لكنَّ اَهللا بعناي. بأنفسهم القصاَص ألنُفِسهم ته ُحيَذِّ

 العـذراُء يف وبالَرغِم من تـََهـوُِّر البشـريَّة، فـاهللاُ وَعـَد خبـالِص املـؤمنني واألَُمنـاء، لـذلك، أكَّـَدت أُمُّنـا مـرميَُ . 85"فالبشُر هم املسؤولون
واألُب . في النهايِة سينتِصُر قلبي البريُء من الـَدنس: " ايِة السرِّ الثاين ٱنتصاَر اهللا من خالل ٱنتصار قلبها الطاهر، فقالَـتِ 

يِح هـذا الكـالُم الَنبَـِويُّ يُفـرُِح قلـَب املـؤمِن باملسـ". فُيوَهـُب العـاَلُم وقتًـا مـن السـالم، سَتهتديالَّيت  سُيكرُِّس لي روسيَّااألقَدُس 
ِصــهم يف هــذا الــَزَمِن اْلُمَخلِّــِص وبأُمِّــه ُســلطانِة االنتصــاِر الَّــيت أَوَْكــَل إليهــا ٱبُنهــا اإلَهلِــيُّ أَْمــَر توبــِة أكــِرب عــدٍد ُممكــٍن مــن البشــِر وخال

ــَق قبــَل ٱهتــداِء  ، ولكــنَّ ذلــك لــن، قلــَيب يســوَع ومــرميََ االنتصــاُر حتًمــا هــو للقلَبــيِن األقَدَســينِ . األخــري ، وقبــَل جميئــه الثــاين يتحقَّ
ــاَرِت الُشــيوعيَُّة الَّــيت ُحتــاوُل اآلَن العــودَة إىل الســاحِة العالَ  ْ ميَّــِة بــدافٍع مــن روســيَّا الفعلــيِّ والَّــذي أصــبَح قريًبــا، بــاألخصِّ بعــد أِن ٱ

ــا وَس الصــحيٌح أنَّ البــابواِت، منــذ بيُّــ. التنِّــِني اْجلُهنَّمــيِّ وبٱســتخداِم قـُوَّتــه الشــرِّيرة ثــاين عشــر، قــد َكرَُّســوا روســيَّا بطريقــٍة خجولــٍة، إمنَّ
ويف احلــالََتني، . هــذا التكــريُس اجلزئــيُّ ســيفعُل فعــَل االهتــداِء مــن أجــل الســالِم، وقــد ُتكــرَّس روســيَّا يف األشــُهِر القريبــِة كمــا جيــبُ 

وهـذا الوقـُت هـو عينُـه األلـُف سـنٍة الَّتـي تكلَّـَم ، "لسـالملُِيوَهـَب العـاَملُ وقتًـا مـن ا" روسيَّا سَتهتدي كمـا َوَعـَدْت سـيِّدُة فاتيمـا 
حامًال بيَـِدِه  مالًكا نازالً ِمَن السماء، َمَعُه ِمفتاُح اهلاوية،: " ، ووصَف ذلك الرسوُل يوحنَّا حني رأىعنها الربُّ في سفر الرؤيا

وأَْلقـاُه . فقيَّـَدُه ألـَف سـنةٍ  ة، الـَّذي هـو إبلـيُس الشـيطاُن،، احليَِّة القدميفقَبَض على التنِّين). المسبحة الورديَّة(ِسلسلًة عظيمة 
  ).3-1: 20رؤ" (...في الهاوية، وأغَلَق وخَتَم عليه، لَِئالَّ ُيَضلَِّل األَُمَم ِمن بعُد، إلى أن تَِتمَّ األلُف سنةٍ 

سـرافيم (فاتيما -ا بولَس الثاين وأماَم ُأسُقِف لريياوقد أَْدَلِت الراهبُة لوسيَّا أمام الكاردينال برتوين اْلُمرَسِل من البابا يوحنَّ 
القسَم الثالَث من سرِّ فاتيما هو رؤيا نـََبِويٌَّة ُتشِبُه تلَك الَّتـي حصـَلت فـي ، حبديٍث أكََّدت فيه أنَّ )دي سوسا فرِّيرا أي سلفا

ـا إذا كـان . ِة ضـدَّ الكنيسـِة واملسـيحيِّني، وهو يتعلَُّق قبل كلِّ شيٍء بصراِع الشيوعيَِّة اْلُملِحـدَ التاريِخ المقدَّس وعنـدما ُسـِئَلت عمَّ
ــا وُحــْزَن الــراعيَـْنيِ فرانشيســكو وجاســينتا آلالِم "حــاًال باإلجيــاب"الشــخُص الرئيســيُّ يف الرؤيــا هــو البابــا، أجابَــت  ، وذكــَرت ُحْزَ

ا الرؤيـــا ِ ـــَرت ِمبـــا ردََّدتْـــُه جاســـينتا بعـــد ُمشـــاهَد ا مـــن أجـــِل ! ٌن هـــو األُب األقـــَدسمســـكي: " البابـــا، وذكَّ فإنـَّــه يتضـــايُق جـــدًّ
ــَدت الراهبــُة لوســيَّا مــا صــرََّح بــه البابــا يوحنَّــا بــولُس الثــاين يــوَم تَعرُِّضــِه ِلمحاَولَــِة االغتيــال. 86!"الخطــأة يَــُد ُأمٍّ قــد هــي : " وأكَّ

  .87"ملوت، فَأْوقـََفِت البابا اْلُمنازَِع على َعَتَبِة اَوجََّهت َمساَر الرصاصةِ 

إىل جانــب ذلــك، عقَّــَب الكاردينــال أجنليــو ســودانو، أمــُني ســرِّ دولــِة الفاتيكــان يف كلمِتــِه إىل قداســِة البابــا، علــى كــالِم 
 ال َتِصــُف أحــداَث املســَتقَبِل بصــورٍة فوتوغرافيَّــٍة، بــل هــي" هــذِه الرؤيــا : لوســيَّا بشــأِن الطــابِع النبــويِّ للرؤيــا يف الســرِّ الثالــِث قــائالً 

ٍة غِري ُحمَدََّدين وبالتايل، فاملفتـاُح لقـراءِة الـنصِّ ال ُميكـُن إالَّ . ختتِصُر وجتَمُع يف مشهٍد واحٍد أحداثًا تتوزَُّع على الزَمِن يف تَتابٍُع وُمدَّ
ــا َتِصــُف األَملَ الشــديَد لُشــهوِد اإلميـــاِن يف القــرِن األخــِري مــن األلــِف ال... طــابٍع رمــزيٍّ أن يكــوَن ذا  َّ َدرُب صـــليٍب إنـَّـُه . ثــاينإ

                                                 
85 (  
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  .13 - 12رِجع نفُسه، صامل
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َ
  .32رِجع نفُسه، صامل

87 (  
َ
  .1061، ص1994، 17/1، تعاليم، اجمللَّد 1994ار أيَّ  13 ،يني يف مستشفى جيملِّ تأمُّل مع األساقفة اإليطاليِّ يوحنَّا بولس الثاين، البابا  :أو، 36و 32رِجع نفُسه، صامل
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فــي مســيرِة اْلُمِضــيِّ نحــو وهــو أيًضــا، . ُيصــلِّي مــن أجــِل مجيــِع املــؤمنني... فالبابــا... طويــٌل، بقيــاَدِة بــابَواِت القــرِن العشــرين
  .88..."، يف وسِط ُجَثِث الُشَهداء املقتولنيالصليب

اجلمـــَع بـــني " بابـــا بنــديكتُس الســـادَس عشــَر، أنَّ ، الـَّـذي هـــو اآلَن الالكاردينــال جوزيـــف رايتزنجـــروهكــذا، يســـتنتُج 
ـذا النـوِع مـن الرؤيـوات الـَّيت ال ُميكـُن تفسـريُها إالَّ ، )نـوع الـوحي الفـرديِّ ( الزماِن واملكان يف صورٍة واحدة، هـو أمـٌر ُممَيـَّـٌز خـاصٌّ ِ

ــَح أنَّ . 89"بعــد أن تكــوَن قــد حتقََّقــت ــلــذلك، وضَّ  "اإليحــاءاِت الفرديَّــة"ا تــدخُل فــي إطــار رســالة فاتيمــا وأســراَرها هــي رؤي
الـَّذي ٱكتمـَل مـع املسـيح وببشـارتِِه اخلالصـيَّة ويشـمُل العهـَدين القـدَمي واجلديـَد، ففـي املسـيِح  90"الوحي العـامِّ "وليست رؤيا من 

َر الكارديناُل رايتزجنر ِمبا وَرَد يف كتاِب التعليِم امل. قد أخربَنا اهللاُ بكلِّ شيءٍ  الـَّذي  66سيحيِّ للكنيسِة الكاثوليكيَّة الرقم وهنا ذكَّ
، فيبقـى علـى اإلميـاِن املسـيحيِّ أن يُـدَرَك وإْن أتى الوحُي على َتماِمه، فإنَّه لم يتمَّ بعُد اإلفصاُح الكاِمُل عن مضمونِهِ : "يقول

ــُه أيًضــا ". عــرب األجيــاِل وتــدرجييًّا مــا ينطــوي عليــه مــن َفْحــًوى َرْت ــاِط بــني قــراءِة احلــدِث هــذه احلقيقــُة، ذكَّ بكــالِم الــربِّ حــوَل الرِب
. لــَديَّ أُمــوٌر كثيــرٌة أيًضــا َأُقوُلهــا لكــم، ولكــنَّكم ال تقــِدُروَن اآلَن أن َتحتمُلوهــا: " وإدراِكــِه، وذلــك عنــدما ودََّع تالميــَذُه قــائالً 

ـُدين، ألنـَّه . ]...[يٍء مـن عنـده ، ألنـَّه ال يـأتيكم بشـفهـو يقـوُد ُخطـاُكم فـي الحـقِّ كلِّـه ومتى جاَء روُح الحقِّ  وهـو سـوف ُميجِّ
أصـبَح ُممكًنــا فَـْهُمــُه ضــمَن " الــَوْحَي الفــرِديَّ "وهكـذا، ٱعتــَرب الكاردينــاُل رايتزجنـر أنَّ ). 14-12: 16يــو" (سـيأُخُذ ِممَّــا يل ويُنبــُئكم بـه

فــي هــذا النــوِع مــن : " ئيَّــة احلاصــلة بعــد ختــام العهــد اجلديــد، وقــالهــذا اإلطــاِر اإلميــاينِّ بُكــلِّ مــا يتعلَّــُق بــاألُمور الُرؤيَوِيَّــِة واإلحيا
، ... الوحي، ينبغي أن نضـَع رسـالَة فاتيمـا فهـذا إنَّ ُسـلطَة اإلحيـاءاِت الفرديـَِّة هـي يف َجوَهرِهـا ُخمتِلفـٌة عـن الـوحِي العـامِّ النهـائيِّ

الوحُي الفرديُّ هو ... لماٍت بشريٍَّة، وتأمُِّل الجماعِة الكَنسيَّة الحيَّةفيه ُيخاطبُنا اهللاُ نفُسه بواسطِة ك. الَوْحُي ُملزٌِم إليماننا
ِة الـَوْحِي الفـرديِّ ... ألنَّه بالتدقيِق يُعيـُدنا إىل الـوحي العـامِّ النهـائيِّ  عوٌن لإليمان، وهو َيظَهُر قاِبَل التصديقِ  فالمقيـاُس لصـحَّ

، فحينئـٍذ بالتأكيــِد ال يكـوُن مـن الـروِح القـُدس الَّــذي ...أمَّــا عنـدما يُبعِـُدنا عنـه. وقيمتِـه إنَّمـا هـو توجيُهــُه نحـو المسـيِح نفِسـه
ـــه ـــا يف داخـــِل اإلجنيـــِل ال خارًجـــا عن ، وُميكـــُن أن ُنضـــيَف أنَّ ...ينبغـــي أن يكـــوَن غـــذاًء لإليمـــاِن والرجـــاِء والمحبَّـــة... يقوُدن

ًعـا جديـًداوتـنعكُس عليهـا،  اإليحاءاِت الفرديََّة تنبُع غالًبا من التقوى الشـعبيَّةِ  ال َيمنَـُع أن يكـوَن َلهـا وذلـك ... فُتعطيهـا َدفـْ
ال تحتقـروا . ال ُتطفئـوا الـروح ...نفِسـها، كمـا َيظَهـُر مـَثًال يف عيـَدي جسـِد الـربِّ وقلـِب يسـوَع األقـَدسِ  تأثيٌر علـى الليتورجيَّـا

وينبغـي فحُصـها . َموهبَة الُنبوءِة ُمعطاٌة للكنيسِة في كلِّ العصـورإنَّ  .بل اقتحموا كلَّ شيٍء ومتسَّكوا مبا هو حسـنٌ . النبوءات
ال تعـين اإلنبـاَء باملسـَتقبل، بـل تعـين َشـرَْح إرادِة اِهللا يف الـزَمِن احلاِضـر، وبالتـايل إظهـار الطريـق املسـتقيم !... وال يُمكُن ٱحتقارُهـا

ـا الكنيسـُة  فالمقصوُد في... و االثناِن مًعافالكلمُة النبويَّة هي إنذاٌر أو تعزيٌة أ... حنو املسَتقَبل اإلحياءاِت الفرديَِّة الـَّيت تُِقـرُّ ِ
أن تُعيَننا علـى فَـْهـِم عالمـاِت األزمنـِة، والحصـوِل علـى الجـواِب الصـحيِح عليهـا : هو التايل -وحي فاتيماوبالتايل أيًضا  –

  .91"في اإليمان

ورايتزجنـر ) أمـُني سـرِّ دولـِة الفاتيكـان(وسودانو ) مُني سرِّ جممِع العقيدِة واإلميانأ(ويف حِني أكََّد هؤالِء الكرادلُة، برتوين 
أنَّ ســـرَّ فاتيمـــا الثالـــَث أضـــحى مـــن املاضـــي بعـــد ) رئـــيُس جممـــِع العقيـــدِة واإلميـــان، وهـــو البابـــا احلـــايلُّ بنـــديكُتُس الســـادَس عشـــرَ (
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أي ( بنـديكُتُس السـادَس عشـرَ احلـايلُّ  البابـا، عـاَد 1981أيـَّار سـنة  13يف االعتداء الَّذي تعرَّض له البابا يوحنَّا بولُس الثـاين 
الربتغـال -بإعالنِـِه الشـهِري مـن َمـزاِر سـيِّدة فاتيمـا وحَسَم الجَدَل حوَل ٱنتهـاِء َمفاعيـِل أسـراِر فاتيمـا) الكاردينال رايتزجنر سابًقا

م تكتِمْل بعُد، والَّذي يعتِقُد عكَس ذلـك يكـوُن قَـِد اتيما النبويَُّة لَ رسالُة ف: "فقال، 2010أيَّار سنة  13لدى زيارتِه َهلا يف 
َعلَّ السنواِت الَسـْبَع اآلتيـَة : " وصلَّى قائالً . الرسالَة النبويََّة هي ِلَزَمِنَنا الحاِضرِ  وأعَلَن أيًضا أنَّ هذه. )"على ضالل( ٱْنَخدَع

ـــو  ـــِن الـــذكرى المئويَّـــِة ِلظُه ـــالوِث راِت فاتيمـــا ُتســـرُِّع زفَّ ُبشـــرى ٱنتصـــاِر قلـــِب مـــريَ والَّتـــي تفِصـــلُنا َع َم الطـــاهِر ِلمجـــِد الث
 "نقطـَة َحتَـوٍُّل كبـريةً  "يَنَتِظـُر ) ولـيس بالعقـل(باإلميـاِن ، أنـَُّه "نـور العـاملَ "يف لقاٍء ِصحايفٍّ ُمَوثٍَّق يف كتاب قََّب قائًال وعَ . "األقَدس
ُة اِهللا ... االنتصــاُر يقَتــِرب " :وقــال ؛"يـَُّر فجــأةً أنَّ مســاَر التــاريِخ ســَيتغَ  "ويعتِقــُد  ــوَّ وأعَتِقــُد أنَّ ُســلطَة الشــرِّ ســُتكَبح فَتظَهــُر قـُ

ِة اُألمِّ وتُبقيهـا حيَّـةً  ـَد البابـا . 92"َم هـي َخفيَّـٌة، إنَّمـا حقيقيَّـةإنَّ ٱنتصـاراِت مـريَ ... دائًما ِمن خالِل قـُـوَّ باإلضـافة إىل ذلـَك، أكَّ
، أنَّ رسـالَة العـذراِء )أقـوال البـابوات -2.4(املـذكورِة أعـالُه  1982أيـَّار  13الثاين يف ِعظَِتِه الَّيت ألقاها يف مزار فاتيما يف  يوحنَّا بولسُ 

ـا . إنَّهـا تبـدو كُيوحنَّـا المعمـداِن يـتكلَُّم علـى ضـفاِف نَهـِر األردنِّ . قـد تبـدو قاسـيةً . رسـالٌة قويـٌَّة وحاسـمة"يف فاتيما هي  َّ إ
ــ ــا. دعو إلــى التوبــةت َّ ُم لنــا إنــذارًا إ ــا. تُقــدِّ َّ عتــَرب أنَّ ٱكــذلك، إذا كــان البابــا يوحنَّــا بــولُس الثــاين قــد ". تــدعونا إلــى الصــالة إ

الحًقـا أثنـاَء َشـْرِحِه ألسـراِر فاتيمـا  الكاردينـال جوزيـف رايتزنجـرعتَرب  ٱصرخَة رسالِة فاتيما تبدو كصرخِة يوحنَّا املعمداِن، فقد 
). 15: 1مـر" (ُتوبـوا وآِمنُـوا باإلنجيـل: " يف بْدِء رسالِتِه اخلالصيَِّة حني قـال صرخَة رسالِة فاتيما هي صرخُة يسوعَ أنَّ  93الثالثةِ 

 الَّــيت َدوَّْت علــى لســاِن يوحنَّــا املعمــداِن ُمثَّ علــى لســاِن يســوَع، هــي صــرخُة التوبــِة الَّــيت َدوَّت علــى أنَّ صــرخَة التوبــةِ  94نســتنتجُ 
ويكون بذلَك أنَّ صرخَة االهتداِء والتوبِة والصـالِة . لساِن مالِك السالِم يف الربتغال ُمثَّ على لساِن سيِّدِة الورديَّة يف الربتغال أيًضا

ــُد وســُتَحقُِّق اجملــ ــا الَّــيت ُمتَهِّ ُ ــَدت وحقَّقــت اجملــيَء األوَّل للــربِّ يســوَع املســيِح، هــي هــي الصــرخُة ذا يَء الثــاين للــربِّ هــذه الَّــيت مهَّ
لقـد ٱكتَشـْفنا : " لـذلك، أعلَـَن الكاردينـال رايتزجنـر عـن الِسـرَّْيِن اَألوَّلَـِني لفاتيمـا قـائالً . يسوَع املسيِح والَّذي أصبَح على األبواب

اردينـال بـالعموِد األوَِّل مـن عمليًّا، يُـذكِّرُنا هـذا الكـالُم للك". ’خالص النفوس’أنَّ الكلمَة املفتاَح للقسَمني األوَِّل والثاين كانت 
: البابـا وان أمـام سـفينةِ يطُفـ عالَيين عموَدين"عندما رأى ) البابا العائق وحلم دون بوسـكو -3: املذكور أعاله(حلِم القدِّيِس يوحنَّا دون بوسكو 

مثَّ تـاَبَع  ."’المـؤمنين خـالصُ ’: عليه اُمَدوَّنً ’ المقدَّس القربانِ  خبزُ ’، )من العمود الثـاين وهو أعلى بكثريٍ ( لاألوَّ  على العمودِ 
ُتوبـوا، ُتوبـوا، ’: كذلك الكلمُة املفتاُح هلذا السرِّ هي الصرخُة ثـالَث مـرَّاتٍ : " الكاردينال رايتزجنر كالَمه عن السرِّ الثالِث ُمعِلًنا

رُنا بــالعمود الثــاين مــن حلــِم القــدِّيسِ ". ’!ُتوبــوا رتفاًعــا مــن ٱ لُّ قَــوهــو أَ ("  يوحنَّــا دون بوســكو، وكــالُم الكاردينــاِل هــذا أيًضــا يُــذكِّ
َمل يُكْن لسفينِة البابا   " إذْ ، "’ينالمسيحيِّ  نجدةُ ’: عليها مكتوبٌ  لوحةٌ  وَحتَْتها ،من الَدَنسِ  الربيئةُ مرَميُ ُء لعذراا تظهرُ ، )لاألوَّ 
َلكـاَن  ِشـماِل،ِف الناِر الصادِر من اليـِد اليْ  أماَم سَ لعذراُء يَدها الُيمَىن لو َمل تَضِع ا باإلضافِة إىل ذلَك،. "اعِ فَ ريٍَّة للدِ شَ وسيلٍة بَ  أيَّةُ 
ِه كـــي يســـتنِجَد املســـيحيُّون بالعـــذراِء الربيئـــِة مـــن الـــَدَنس تـــائبني ها، صـــرَخ املـــالُك صـــرَخَة التوبـــِة هـــذِ عنـــدَ  .َرَق العـــاملَ ْحـــالُك أَ َمـــالْ 

بِســـرِّ القربـــاِن فقـــط وٌر حُصـــمَ  ،والجســـدِ  والعـــاَلمِ نســـاِن الثالثـــة، الشـــيطاِن مـــن أعـــداِء اإل الخـــالصَ أنَّ  والنتيجـــةُ . لِّنيوُمَصــ
ــَرنا  أكيــد،وللت ".لِّــصُ ُيخَ  اهللاُ "ذي يعنــي أي بيســوَع الَّــ المقــدَِّس، هــو مدرســٌة   القربــانِ  رُّ ِســ : "الثــاين قــائالً  البابــا يوحنَّــا بــولسُ بشَّ
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  .52، ص2000 حاضرة الفاتيكان ،لبنان -  لإلعالم ترمجة املركز الكاثوليكيِّ  ،ماتيرسالة فاجممع العقيدة واإلميان،   93)
، وأيًضا خالَل 1982أيَّار سنَة  13الربتغال بتاريخ  -  فاتيما منَحين اُهللا هذا االستنتاَج خالَل تأمُّلي بسرِّ فاتيما الثالث، وخالَل ترمجيت لعظِة البابا يوحنَّا بولس الثاين الَّيت ألقاها يف ) 94

  .2000الصادرة سنة " رسالة فاتيما"يف رايتزجنر عن أسراِر فاتيما يف تأمُّلي بكلمِة الكاردينال جوز 
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ــَد يف . 96"رَّ القربــاِن كمدرســٍة كبــريٍة للســالموا ِســليعيُشــ" املســيحيَِّني  كَ بعــد ذلــ طالَــبَ و ، 95"كبــريٌة للمحبَّــِة والعــدِل والســالم وأكَّ
وا حُ كــي ُيصــبِ " ي احلــواِر والشــراكةِ عِ صــانِ "ؤلـِّـُف يت تُ ُمقــدَِّس هــي الـَّـمــن القربــاِن الْ  ُمَتَدفـَِّقــةَ ِجَعني أنَّ مدرســَة الســالِم الْ رْ َمــهــَذين الْ 

ـــا يف ِســـِر فعليًّـــا وحَ احلاِضـــنـــا بنعمـــِة املســـيِح إهلَِ " ي الســـالمِ عِ صـــانِ "  أعلـــَن البابـــا بنـــديكُتسُ ، ِنـــهِ يْ ويف املعـــىن عَ  .ُمقـــدَّسرِّ القربـــاِن الْ قًّ
، "السـالمِ  سـرَّ "و" سـالمٍ  مدرسـةَ "قدَُّس هـو مُ فإذا كان القرباُن الْ . 97"رُّ السالمرَّ القرباِن هو بطبيعِتِه سِ سِ  "أنَّ  رَ عشَ  السادسَ 

جـوِء إلـى ُأمِّ اِهللا، فقـط بالتوبـِة واللُ  ورةِ حصُ مَ الْ الِك هَ الْ و  الشرورِ  من جدةِ لنَ إلى اأمَّا بالنسبِة  ."نينخالُص المؤم"فهو، إًذا، 
 .98رَ عَشـ السـادسَ  سُ الثـاين وبنـديكتُ  ويوحنَّـا بـولسُ  رَ الثـاين عَشـ وات بيُّوسُ ، فقد أكََّدها البابَ من خالِل صالِة الورديَِّة المقدَّسةِ 

فينِة ريَِّة لَســَشــالبَ  غــريُ الوحيــدُة ا الوســيلُة الِدفاعيَّــُة املســبحِة الورديَّــِة املقدَّســِة ُمهــ ا أنَّ القربــاَن املقــدََّس وصــالةَ يًّــلِ نــا جَ وبــذلَك، َيظهــُر ل
  .صاياهُ وِد اِهللا ووَ عُ لوُ  للكنيسِة املقدَّسِة األمينةِ  البابا، أيْ 

َم عـن رسـالِة فاتيمـا، ُر أوَّ  بعَد ُكلِّ ما تقـدَّ  ِل لألطفـاِل الثالثـةِ األوَّ  هـورِهِ يف ظُ  يت علََّمهـا مـالُك الربتغـالِ الِة الـًَّال بالصـنُـذَكِّ
ي أؤمـُن بـَك، وأعبُـُدَك، وأضـُع هي، إنـِّيا إلَ !... وا معيلُّ صَ . المأنا مالُك الس! واافُ ال ختَ  : "مهلَُ  ، فقالَ 1916سنة  خالَل ربيعِ 

. 99"وَن فيـَك رجـاَءُهم، وال ُيِحبُّونَـكَ عُ دوَنَك، وال َيَضـَك َعمَّـن ال يُؤمنـوَن بـَك، وال يَعبُـوَ َتِمُس َعْفـلْ وأَ . فيَك رجائي، وُأِحبُّكَ 
كمــا َرَوْتــُه الرائيــُة لوســيَّا الَّــيت   1917َمتُّــوز  13الَّــذي أُوِحــَي بــه مــع الِســرَّْيِن األوَّلَــني يف  الســرِّ الثالــثِ نــصَّ نعــرُض هنــا ايل، وبالتــ

صـعوَد وكان الكاردينال جوزف رايتزجنر قـد وضَّـَح يف شـرِحه ِهلـذا السـرِّ أنَّ . اآلَخَرْيِن فرانشيسكو وجاسينتا شاهَدْتُه مع الطفَلْنيِ 
علـى ... ، كطريٍق يف زمِن ُعنـٍف ودمـاٍر وٱضـطهاداتٍ مسيرُة الكنيسِة كدرِب صليبٍ " ما هو إالَّ  الجبل الَوعِر نحو الصليب
 :100..."البابا بدوٍر خاصٍّ  يقوُم شخصُ  درِب صليِب القرِن العشرين

  .يأمِّ  اأيضً  القداسة، وهي ةِ يَّ لِّ الكُ  كَ مطران لرييا، وأمِّ  ين بواسطةِ ن تأمرُ ي، يا مَ طاعًة لَك، يا إهلَ   أكتبُ إينِّ " 

ه بيدِ  حملُ مالكًا ياألعلى،  نا، وقليًال حنوتِ دَ سيِّ األيَسِر ل انبِ اجلُتهما، رأينا إىل ضْ رَ ُت فعَ قْ بَـ بعد القسَمني اللَذين سَ 
ها كانت ولكنَّ ، مالعالَ  لُتحِرقَ ، على ما يبدو، ةً ُمَعدَّ  نارٍ  ُشُهبَ  ويُرِسلُ  يلمعُ  ، وكان هذا السيفُ من نارٍ  اسيفً  ِشمالِ ال

 هيدِ ب شريُ ذي كان يُ الَّ  كُ والمال. المالك جاهِ تِّ ٱنا اليمنى في دتِ سيِّ  دِ من يَ  ذي كان ينبعثُ الَّ  ها البهاءَ تِ المسَ لدى مُ  تنطفئُ 
                                                 

95  (Jean Paul II, Lettre Apostolique Dies Domini, Libreria Editrice Vaticana, 31 May 1998, No. 73  
96  (Jean Paul II, Lettre Apostolique Mane Nobiscum Domine, Libreria Editrice Vaticana, 7 Octobre 2004, No. 27  
97  (BENOÏT XVI, Exhortation Apostolique post-pascal Sacramentum caritatis, Libreria Editrice Vaticana, 2007, 
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  ).أقوال البابواتيف القسم األوَّل من الكتاب،  2.4مذكورٌة سابًقا يف آِخر الفصل " (صُل عليها بفضِل هذه الصالةحنَ 

" شيٍء ُألمِّ اهللا سلِّموا كلَّ . سألوا عن شيٍء آَخرصلُّوا، صلُّوا وال ت! هذا هو العالُج ضدَّ هذا الشرِّ : " وقال 1980ٍر يف أملانيا سنة رفَع املسبحَة بيِدِه أماَم مجهو : البابا يوحنَّا بولس الثاني
 – أدعو كلَّ مسيحيٍّ : " لول يف نيويوركأي 11بعد أحداث  2001أيلول  30كذلَك قال يف ). أقوال البابواتيف القسم األوَّل من الكتاب،  2.4مذكورٌة سابًقا يف بداية الفصل (

مذكورٌة سابًقا يف آِخر الفصل ..." (تالوِة مسبحِة الورديَِّة املقدَّسِة يوميًّا إذا أمَكَن، وذلَك من أجِل السالم، ولُيحَفَظ العاَملُ من كارثٍة إرهابيٍَّة ظاِلمةإىل  –األشخاص والعائالت واجلماعات 
  ).أقوال البابواتلكتاب، يف القسم األوَّل من ا 2.4

 ةِ الورديَّ  المسبحةِ  صالة "تالوِة إىل مثَّ دعا الكنيسَة . 2013- 2012 اإلميانِ  أعمال سينوُدس سنةِ على ، "اجلديد بشريِ مَة التَ جنَ "العذراِء،  مرميََ  ٱئَتَمنَ : البابا بنديكتس السادس عشر
 ِة القداسةِ يَّ العذراِء الكلِّ  َرَفَع الصالَة إىل مرميََ أخريًا، و ". الحيِّ في إيماننا  تي ستقوُدنا نحو المسيحِ َم الَّ مدرسِة مريَ وإلى االلتحاِق بِ وفي الجماعة،  ومع العائلةِ  مفرِدهِ كلٌّ بِ   ،المقدَّسةِ 

نا اإليمان، بأن تقودَ  م، وهي مثالُ مريَ لِ  ة، نسمحُ الورديَّ  فمعَ . ُمقبلةالْ  إليمانِ ا سنةِ  خاللَ  ةِ الورديَّ  ة صالِة المسبحةِ يَّ مِّ ميعًا أن تُبرزوا مدى أهَ أريُد منكم جَ  : "قائالً وطلَب من املؤمنَني 
ُجلُجَلُة تاب، يف القسم األوَّل من الك 4.4مذكورٌة الحًقا يف آِخر الفصل ( "هانا بكاملِ حياتَ  وتُنيرُ  رَ أكثَر فأكث على َفهِم اإلجنيلِ نا ُتساعدُ  املسيح، ويوًما بعد يوم، نا يف أسرارِ تأمُّلِ  خاللَ 

  ).الكنيسِة بعد ُجلُجَلة المسيح
  .30، ص2011، منشورات املكتبة البولسيَّة، طبعة أوىل، جونيه، 2، سلسلة ظهورات ظهورات فاتِيماأديب مصلح،  ) 99
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ما يَرى فيه بِ  هُ أشبَ ’: اهللا ، َمن هوعظيم ورأينا في نورٍ  ’!وبواتُ ! وبواتُ ! وبواتُ ’: قويٍّ  قال بصوتٍ اليمىن إىل األرض، 
  .ا أبيضَ ا ثوبً البسً  افً سقُ أُ  ،’ون من أمامهامرُّ عندما يَ  هم في مرآةٍ سَ أنفُ  األشخاصُ 

 صاعدين إلى جبلٍ  ا وراهباتٍ ورهبانً  وكهنةً  ،آَخرين عديدين أساقفةً ورأينا . ’األقَدس ه األبُ نا بأنَّ سْ وقد أحسَ ’
، األقَدسُ  فاألبُ . وخنيلٍ  سنديانٍ  ما من جذعِ هُ تَـ قشرَ  ِشَنني وكأنَّ خَ  نيِ جذعَ  من رٌ كبي  صليبٌ  بُ كان ينتصِ   هِ ، وفي قمَّتِ َوعرٍ 

 من األملَِ  مٌ قتَّ ، وهو مُ ةٍ جَ ى مرتجرِ طً وميشي ِخبُ  ، وفيما كان يرجتفُ رٌ مَّ دَ ها مُ فُ صْ كبيرة، نِ   مدينةٍ  في وسطِ  جازَ ، قبل أن يصلَ 
 هِ يْ تَـ كبَ على ُر  الجبل وسجدَ  ةِ قمَّ  إلى ا وصلَ مَّ ولَ . ها على طريقهيت كان يصادفُ الَّ  ثِ ثَ اجلُْ  نفوسِ  ي من أجلِ والتعب، كان يصلِّ 

 ها ماتَ عينِ  وبالطريقةِ . وأسُهمٍ  ناريٍّ  من سالحٍ  طلقاتٍ  عليه عدَّةَ  واقُ أطلَ  من الجنودِ  رهطٌ  هُ لَ تَـ الكبير، قَـ  الصليبِ  عند أقدامِ 
 فئاتِ  خمتلفِ  ونساء، من ، رجالٌ ونوكثيرون علمانيُّ  والراهباتُ  والرهبانُ  رون والكهنةُ اآلخَ  األساقفةُ ، بعد اآلخر الواحدُ 
، الشهداءِ  يجمعان دماءَ كانا   ام، فيهورٍ من بلَّ  مرشَّةً  هِ منهما بيدِ  كلٌّ   يحملُ  ،وتحت ذراَعي الصليب، كان مالكان. اجملتمع
  .101"كانت تدنو من اهللا يتالَّ  سَ يسقيان النفو ا كانا مومنه

 بشخصِ  ها الكنيسةُ قُ نوده، ُحتقِّ ه وجُ الئِ مَ وعُ  يرِ للشرِّ  األخريةِ  امِ املقدَّسة يف هذه األيَّ  الكنيسةِ  جلجلةِ  لِ بَ هذه الرؤيا جلَِ 
 ومعه كلُّ ، فالبابا احلايلُّ . مجعاء ةُ البشريَّ  اِ  رُّ يت متَُ الَّ  األخريِة للشرِّيرِ  األزمنةِ  ا عرب تاريخِ عمليًّا وفعليًّ  رَ عشَ  السادسَ  سَ البابا بنديكتُ 

 وهم واثقون من غلبةِ  اجللجلةِ  صعوًدا على جبلِ  الصليبِ  دربَ  ني، يسريونَ ه، من مكرَّسني وعلمانيِّ وكنيستِ  للمسيحِ  األمناءِ 
ن من املؤمنني واملكرَّسني يالبابا وكثري  صحيٌح أنَّ . ةِ مَ ظلِ مُ ه الْ تِ كَ لَ وممَْ  على الشيطانِ  الطاهرِ  مرميََ  قلبِ  نتصارِ ٱو  املسيحِ 

َ  ننيَ ون ُمعلِ دُّ سيتوبون وسريتَ  أيًضا نيوالضالِّ  من اخلطأةِ  ينكثري   سيستشهدون، ولكنَّ   التعليمَ  قنيَ نِ عتَ ومُ  الربِّ  م باملسيحِ إميا
وإذا كانت العذراُء سيِّدُة فاتيما أنَبَأْت باحلرِب العاَلميَِّة الثانيِة يف حاِل َعَدِم التوبِة، . ة املقدَّسةالكاثوليكيَّ  للكنيسةِ  الصحيحَ 

ا يف هذه الرؤيا تُنِبُئ باحلرِب العالَ  َّ  تـَُعْد  ملَ ميَِّة النَوِويَّة والَّيتميَِّة الثالثِة، ألنَّ البشريََّة تقدََّمت بشكٍل فظيٍع حنو هذه احلرِب العالَ فإ
ا َخمفيًَّة على أَحد ُ  الكنيسةُ  ، كذلك تصعدُ مرحلةً  رةَ شْ عَ  بأربعَ  املخَتَصرَ  الصليبِ  نا دربَ نا وُخملِّصُ مسيحُ  كما صعدَ لذا،  . عالما

يسوُع  وكما ٱنتصَر الربُّ  .2005عام يف ال ٱنتخاِبه منذ مرحلةً  رةَ عشْ  أربعَ  عشرَ  السادسَ  سَ البابا بنديكتُ  بشخصِ  املقدَّسةُ 
ظالِمها  املسيُح بقيامِتِه اجمليدِة، سوف تنتصُر كنيسُته املقدَّسُة، بٱنتصاِر قلِب والَدتِِه الربيِء من الَدَنس، بقيامٍة جميدٍة من قربِ 

  .إىل زمِن النوِر والسالم اإلَهليَّني

  

  102"واألمواتَ  األحياءَ  يَ قاضمن حيث سيأتي ليُ ": المقال السابع - 4.3

ًما هكذا ، متمِّ وُجمِّدَ  إىل السماءِ  عَ وبعد أن رُفِ . هُ يت هي جسدُ الَّ  الكنيسةِ  ه ربًّا، هو أيًضا رأسُ تِ فَ ، بصِ ـ املسيح 669
 ةِ على الكنيسة، بقوَّ  ها املسيحُ سُ ارِ يت ميُ الَّ  السلطةِ  هو مصدرُ  فالفداءُ . هًال، فهو يبقى على األرض يف كنيستِ اًما كامِ إمتْ  هُ رسالتَ 

                                                 
101 (  

َ
  .25 - 24رِجع نفُسه، صامل

األب لويدجي كوندور، : ، راجع"2000حزيران  26 ة عقيدة اإلميان املقدَّسة، يفذي يُرافقه تعليٌق مناسٌب من مجعيَّ فاتيما، والَّ  ليه من سرِّ  نشُر أفَضل قسم ُحماَفٌظ علقد َمتَّ : " توضيح    
  +.215، ص2003، ترمجة زينه داغر وبرتا عطاهللا بإشراف آباء رهبنة ُخدَّام قلب مرَمي الطَاهر، لبنان، من ذكريات األخت لوسي" يماتفا"

  .1999جونيه، لبنان،  -  ةاملكتبة البولسيَّ : ةمجة العربيَّ الرتَ  ،677 - 669: الفقراتة، الكاثوليكيَّ  للكنيسةِ  املسيحيُّ  عليمُ تَ ال  102)
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نواُة هذا امللكوِت وَبدُؤُه على "، )3الثاين، يف الكنيسة  اجملمع الفاتيكاينُّ " (ا يف الكنيسةيًّ حاضٌر سرِّ  هو اآلنَ  املسيحِ  كُ فُملْ ". القُدس الروحِ 
  ).5الثاين، يف الكنيسة  اجملمع الفاتيكاينُّ " (األرض

  

  شيءٍ  له كلُّ  عَ خضَ أن يُ  نتظارِ ٱب... -4.3.1

ِلكِ  جيءِ مبِ )  27: 21لو " (عظيم وجمدٍ  يف قدرةٍ " بعدُ   يتمَّ يف كنيسته، ملَ  نَ اآل املسيح، احلاضرُ  ـ ُملكُ  671
َ
إىل  امل

إىل "، شيءٍ  له كلُّ  فإىل أن ُخيَضعَ . املسيح بفصحِ  ، وإن كانت قد ُغِلَبت يف األساسِ ه قوى الشرِّ تُقاومُ  ُملكُ وهذا الْ . األرض
ِ ها ومؤسَّ ها، يف أسرارِ رحلتِ  انَ إبَّ  الكنيسةُ  ، حتملُ الِربُّ  يث يسكنُ ح اجلديدةُ  واألرضُ  اجلديدةُ  واتُ السمَ  قَ أن تتحقَّ   ا املرتبطةِ سا

 أبناءِ  يَ جتلِّ  املخاض، وتنتظرُ  يف أوجاعِ  اآلنَ   تئنُّ ِين يت ال تَ الَّ  اخلالئقِ  ها وسطَ هي نفسُ  ، وتعيشُ الزائلِ  الدهرِ  ذا الزمن، صورةَ ِ 
املسيح،  عودةِ  ، لَتسريعِ )26: 11قور1(ا فخارستيَّ ما يف اإلون، وال سيَّ ي املسيحيُّ ذا ُيصلِّ وهلِ ). 48 الكنيسة الثاين، يف اجملمع الفاتيكاينُّ " (اهللا

  ) .20: 22رؤ " (ربُّ  يا تعالَ : "قائلني له

- 6: 1أع( ه إسرائيلُ ذي ينتظرُ الَّ  اجمليدِ  املسيحاينِّ  امللكوتِ  إقامةِ  ساعةُ   تأِت بعدُ ه ملَ ه أنَّ قبل صعودِ  دَ أكَّ  ـ املسيحُ  672

 فالزمنُ . والسالمِ  ةِ واحملبَّ  النهائيِّ  الِربِّ  ، نظامَ )9- 1: 11أش(األنبياء  قولِ  للبشر، على حدِّ  ه أن جيلبَ ذي كان من شأنِ ، والَّ )7
 الشرِّ  متحانِ ٱو ) 26: 7قور  1( الضيقِ  ةِ مَ سِ ه زمٌن أيًضا موسوٌم بِ ، ولكنَّ )8: 1أع(والشهادة  الروحِ  ، زمنُ الربِّ  هو، حبسبِ  احلاضرُ 

 وسهرٍ  قُّبٍ رَ تَـ  ه زمنُ إنَّ ). 18: 2يو1( األخريةِ  امِ األيَّ  صراعاتِ  ذي يفتحُ ، والَّ )17: 4بط1(عن الكنيسة  ذي ال حييدُ الَّ ) 16: 5أف(
  ).13- 1: 25مىتَّ (

  

  األخير الكنيسةِ  متحانُ إ -4.3.2

: 24ومىتَّ  8: 18لو(من املؤمنني  كثريٍ   إميانَ  متحانًا أخريًا يُزعزعُ ٱ املسيح، من أن جتتازَ  للكنيسة، قبل جميءِ  ـ ال بُدَّ  675

 للبشرِ  يُقدِّمُ  تدجيٍل ديينٍّ  يف شكلِ " وراجلَ  سرَّ " يكشفُ ) 20- 19: 15ويو 12: 21لو(لألرض  هُ زيارتَ  ذي يرافقُ الَّ  واالضطهادُ ). 12
 ةِ املسيحانيَّ  ال، أي تدجيلُ الدجَّ  هو تدجيُل املسيحِ  األعظمُ  الديينُّ  يلُ جوالتد. احلقيقة ُنه جحودُ حالًّ ظاهرًا لقضاياهم مثََ 

  ).12- 4: 2تس2(املتجسِّد  هِ اهللا ومسيحِ  يف مكانِ  هُ نفسَ  اإلنسانُ  الكاذبة، حيث ُميجِّدُ 

 املسيحاينَّ  الرجاءَ  قوا يف التاريخِ قِّ أن حيُ  دَّعى الناسُ ٱما كلَّ   يف العاملَِ  يرتِسمُ  للمسيحِ  املناِهضُ  ـ هذا التدجيلُ  676
املخفََّفة  صيغِتهِ  يف اآليت حىتَّ  للملكوتِ  نبذت هذا التزويرَ  ه يف الدينونة املعادية، والكنيسةُ إال بعدَ  كن أن يتمَّ ذي ال ميُ الَّ 

  ".فاسدة يف جوهرها"ة ة علمانيَّ ة كمسيحانيَّ السياسيَّ  الصيغةما ة، وال سيَّ املعروفة باأللفيَّ 

ه ه ويف قيامتِ ا يف موتِ رَّ  األخري حيث تتبعُ  من خالل هذا الفصحِ  إالَّ  امللكوتِ  يف جمدِ  لن تدخلَ  ـ الكنيسةُ  677
 نتصاٍر هللا على مجاحِ ٱصاعد، بل ب رٍ يكون يف تطوُّ ) 8: 13رؤ(للكنيسة  تارخييٍّ  نتصارٍ ٱإذن ب قَ لن يتحقَّ  فامللكوتُ ). 9- 1: 19رؤ(

 الدينونةِ  شكلَ  خذُ سيتَّ  الشرِّ  اهللا على ثورةِ  نتصارُ ٱو ). 4- 2: 21رؤ( عروَسها من السماءِ  زِلُ ذي سيُـنْ الَّ  األخريِ ) 10- 7: 20رؤ( الشرِّ 
  ).13- 12: 3بط2( ي املتالشذا العاملَ األخري هلِ  الكوينِّ  بعد الزلزالِ ) 12: 20رؤ(األخرية 
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  المسيح جلجلةِ بعد  الكنيسةِ  جلجلةُ  - 4.4

اُوَس، ِمبَوتِِه وقيامِتِه، عندما أخبَـرَاُه عن صعوِد بعِض اليونانيَِّني ليسُجُدوا ِهللا يف أنَبَأ الربُّ يسوُع تلميَذيِه فيلبَُّس وأندر 
لقِد ٱختاَر يسوُع هذه املناسَبَة ِمِن ٱختالِط الوَثِن باليهود، لُيعِلَن أنَّ اخلالَص ليَس حمصوًرا . العيد، وأنـَُّهم سأَُلوُمها عنه لِيَـَروه

: احلقَّ احلقَّ أقوُل لكم. لقد حاَنِت الساعُة لكي ُميجََّد ٱبُن اإلنسان: " يشَمُل كلَّ الشعوب، وقالَ  بالشعِب اليهوديِّ وحَدُه بل
 زُ يرمُ  احلنطةِ  ةِ حبَّ  فموتُ ). 24- 20: 12يو" (وإن ماَتت تأِيت بثَمٍر كثري.  تَقْع يف األرِض وَمتُْت، تبقى واحدةً إنَّ حبََّة احلنطة، إن ملَ 

، ألنَّ طَلَب املسيِح كان بأْن ُميجَِّد اآلُب ٱْمسَُه، وقد السماويِّ  اآلبِ  سمُ ٱ جَّدَ ذي لواله َلَما متَ الَّ  هِ وسرِّ فدائِ  إىل جلجلِة املسيحِ 
 كلِّ بدأت جلجلُة   المسيحِ  جلجلةِ  بعد هُ أنَّ من  لذا، فلنتأكَّدْ . َجمََّدُه يف ذبيحِة الصليِب الدَمويَِّة واخلالصيَِّة ويف القيامِة اجمليدة

 السماويُّ  اآلبُ  يتمجَّدُ وعلى هذه اجللجلِة الفرديَِّة واجلماعيَّة،  .جمَد اآلب لُتثِمرَ  وتُ متَ  حنطةٍ  ةِ إىل حبَّ  هِ لِ بتحوُّ  يؤِمنُ  مسيحيٍّ 
ِ  ُملِكه على األرضِ  حلولُ  ويقِرتبُ   لآلبِ  ُنصلِّيَ نا، أن األبا نا يف صالةِ مَ علَّ  يسوعَ  الربَّ  جيًِّدا، أنَّ  كَّرُ ذَ تَ وهنا نَـ . ائيٍّ بشكٍل 

يت يف ، والَّ املقِبَلةِ  القليلةِ  ها يف السننيِ ايتِ ِ  ِمن َتقِرتبُ يت الَّ  ةِ الكنيس جلجلةِ  عَ مَ  يتحقَّقُ  بدأَ  الملكوتُ وهذا ". كَ ليأِت ملكوتُ "
ِ  رُ تُثمِ  ها سوفَ ايتِ ِ  البابا  كما يؤكِّدُ   ماًماتَ  الشرُّ  ى ُكِبحَ تَ وعندها، مَ . والعاملَ  على األرضِ  ائيًّا هللاِ سالًما وأمانًا وُملًكا 

 نَ مِ  ي صوُت اآلبِ ، فُيدوِّ "كَ مسَْ ٱ دِ يا أبِت، َجمِّ : "جٍد عظيماآليت مبِ  املسيحِ  صوتُ  يصَدحُ  سوفَ ف، عشرَ  السادسَ  سُ بنديكتُ 
 الكنيسةَ  ألنَّ  ،"دُ  ُأَجمِّ إينِّ : "كنيسِة املقدَّسةقائًال لُه ولل، )28: 12يو( "تُ دْ د َجمَّ قَ " ،لِ األوَّ  اجمليءِ يف  ِمن جديد، كما دوَّى السماءِ 

  .مكلَّلًة باجملِد واالنتصار الثاين املسيحِ  جميءِ  يف بدايةِ  ةَ البشريَّ  تفتديَ صاعدٌة على درِب ُجلُجَلِتها ل

 اءَ ها األخصَّ تَ نَ هَ كَ   الدَنسِ  نَ مِ  يئةُ الرب  العذراءُ  نا مرميَُ أُمُّ  تْ نبأَ أَ إنسجاًما َمَع هذا التشابُِه واالقتداِء بني الكنيسِة واملسيح، 
ِ  الكنيسةِ  عن جلجلةِ  ستيفانو دون غوبي اإليطاليِّ  األبِ  بواسطةِ  الَّيت حتمل  يف الرسالةِ  العذراءُ  وقالتِ . 103األزمنة ايةِ يف 
 الوحيدُ  الطريقُ ، يا أبنائي الصغار، هو الصليبِ  دربَ  إنَّ : " "الصليب دربُ " بعنوانِ  1975آذار  28بتاريخ  71الرقم 
 قلبي البريءِ  ي داخلَ تِ فقَ سيروا عليه برِ . يسوعَ  ةِ فقَ م، برِ كُ م، من قَبلِ كُ ت عليه أُمُّ سارَ  الَّذي الطريقُ  هُ ، ألنَّ ملكُ  ُتهُ مْ سَ رَ  الَّذي

م كُ دَّ عِ ألُ  شيءٍ  م عن كلِّ كُ تُ دْ رَّ بعد أن جَ ... مكُ عُ م وُتشجِّ كُ دُ يت ُتساعِ الَّ  األُمِّ  م حبضورِ كُ صليبِ  فتشعروا إىل جانبِ  ،الدَنس نَ مِ 
تي فيها الَّ  الساعةُ  ا قد حَضَرتِ هَ فَـ يسوع،  قلبِ  حسبَ  م كهنةً كُ َر ُألصيـِّ  م كاألطفالِ كُ تُ اآلب، وبعد أن صريَّ  مشيئةِ  لعملِ 

 ذينَ الَّ  الكهنةِ  جميعِ ى لإالبابا و  قداسةِ ى لإكنيستي و إلى   بالنسبةِ  الجلجلةِ  ها ساعةُ إنَّ . هتِ فقَ رِ بِ  الجلجلةِ  قِ إلى تسلُّ  ُتدَعونَ 
احلاملة  ويف الرسالةِ . 104..."إليكم بالنسبةِ  ساعةٍ  ها أيًضا أجملُ لكنَّ . البني ولإلنجيل أوفياءَ  صينَ لِ يريدون أن يكونوا ُمخ

يا : " هًة للكهنةُمتوجِّ   العذراءُ مرميَُ  ، قالت"ها للكنيسةبُ هَ تي أَ الَّ  ةُ العطيَّ " بعنوانِ  1975ل كانون األوَّ   31بتاريخ  90الرقَم 
ها جدُّدِ تَ  ا قبلَ ُرهذي ينتظِ ها الظاهر، الَّ ها وفي موتِ ى في آالمِ ها لكنيستي لتتعزَّ َأَهبُ تي الَّ  ةُ أنُتم العطيَّ ... ،اءاألحبَّ ِينَّ بَ 

  .105"يف العاملَ  الدَنسِ  نَ مِ  قلبي البريءِ  نتصارِ ٱلدى  ذي سيحصلُ ، الَّ العجيب

كلَّ البشريَِّة لَتطُلَب احلمايَة منها إلزالِة الفساِد الَّذي هو   سيَِّدُة جميِع الشعوبِ  باإلضافة إلى ما تقدَّم، ناَدت
الَّيت  اُألعجوبِة اليوميَّةِ العاَملُ يغَرُق يف الفساد، أيُّها الشعوُب، ٱلتِجئوا إىل : " وقاَلت. السبُب يف الكواِرِث واحلروِب الَّيت َحتُدث

َع الشعوَب وُألعزَِّي أوالدي الُرُسَل وكلَّ الشعوب. إرَتووا منها يوميًّا .ِة القدَّاسذبيحترَكها الربُّ يسوُع، أي  . إينِّ آيت ُألشجِّ
                                                 

  .2002الثة، ة الثبعة العربيَّ ، الطَ اءإىل الكهنة أبناء العذراء األحبَّ ة، يَّ ة املرميَ احلركة الكهنوتيَّ  ) 103
104 (  

َ
  .82 - 81صرِجع نفُسه، امل

105 (  
َ
  .113صرِجع نفُسه، امل
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ًدا الصالة. ُقوُدوا أوالدَُكم إىل يسوعَ  إمسعوا إىل . ال تستمعوا إىل األنبياِء الكَذبَة. َأعيُدوا أوالدَكم ليعيشوا اإلماتة. علِّموُهم ُجمدَّ
إعَلُموا أيُّها الشعوب أنَُّكم كلَّكم . كرِّسوا أوالدَكم للربِّ . ساعدوا ُرُسَلكم. إمسعوا الكائَن األزيلَّ . مناء وقدِّيسيكمُرعاِتُكم األُ 
ُموا أبناءَكم إىل اهللا. ، أنُتم مسؤولوَن أماَم الربِّ يسوعَ وأنُتم أيُّها الرؤساُء ال تغشُّوا أبناَء أوطاِنكم. مسؤولون ُسَل وأنُتم يا رُ . قدِّ

أيُّها الشعوُب، إنَّ ... إنَّ ملكوَت اهللا قريٌب أكثـََر ِمن أيِّ وقٍت مضى. الربِّ يسوَع ٱعَلُموا أنَّ سيَِّدَتكم ستكوُن عوَنُكم
عوِب، أُمُُّكم سيَِّدُة مجيِع الش. أُمَُّكم تعِرُف احلياة، وتعِرُف األَمل، وتعِرُف الصليَب وتعِرُف كلَّ ما سُتقاسوَن يف هذه احلياة

على هذا الطريِق أنُتم أيًضا تصعدوَن إلى االبِن، ! طريَق الجلجلة. لقد َسَلَكت هذا الطريَق قبَلُكم. عَرَفت هذا قَبَلُكم
نبـُِّهوا رجاَل ... سُتسَعُفوَن، ولكْن ُعوُدوا إىل الكنيسِة، عودوا إىل اجلماعة. إسألوا الروَح الُقُدسَ . وسُيساعدُُكم الروُح القُدس

ومسََِعت إيدا ". صلُّوا كثريًا لتحصلوا على كهنٍة جيِّديَن لريتدَّ الشعب. ِن عِن التعاليِم اخلاطئِة خباصٍَّة فيما يتعلَّق باإلفخارستيَّاالدي
  .106"َمن يأُكْلين ويشَرْبين يـََنِل احلياَة األبديََّة وحيصْل على روِح احلقِّ : " صوَت الربِّ يقول

فصِل السادس من إجنيِل يوحنَّا الرسول الَّذي يتكلَُّم فيه الربُّ بإسهاٍب عن أنَّه اخلبُز النازُل من يُذكِّرُنا هذا الكالُم بال
، وكلُّ َمن يأكُل من هذا اخلبِز ويشَرُب من هذا الشراِب يرُث احلياَة األبديَّة : 4يو1" (اهللا حمبَّة"اذا؟ ألنَّ مَ لِ . السماء وشرابُّ احلقِّ

اآلَب ... والراعي الصاِلُح يَبُذُل نفَسه عِن اِخلراف. أنا هو الراعي الصاِلح: " سيُح الربُّ عن نفسه قائالً لقد أثَبَت ذلك امل). 8
وبذُل الذاِت هو درُب الصليب، لذا طلَب الربُّ يسوُع ). 17.11: 10يو" (...، لكي أعوَد فأسَرتِجَعهاُيحبُّني ألنِّي أبُذُل نفسي
هذه هي وصيَّيت أن حتُِبُّوا ... أُثُبتوا يف َحمبَّيت. كما أَحبَّين اآلُب، كذلَك أنا أحَببُتُكم: " وا َحْذَوُه، فقالمن أتباِعه وُحمبِّيه أن َحيذ

: 15يو" (ليَس َألَحٍد ُحبٌّ أعَظُم من هذا، وهو أن يَبُذَل اإلنساُن نفَسُه في سبيِل أحبَّائه. بعُضُكم بعًضا كما أنا أحَببُتُكم

يف رسائَل تسلََّمها منه رميون ناضر خالَل  شرَح القدِّيُس شربُل موضوَعي المحبَِّة ودرِب الصليبِ لذلك، ). 13.12.9
اية كلِّ شيٍء لن : "... القرن العشرين، فقال يف الرسالة األوىل 107تسعينيَّاتِ  قاعدُة الكون وقانونُه ونظاُمه هي احملبَّة، ويف ِ

املسيُح هو حقيقُة احملبَِّة ... اُهللا هو المحبَُّة الحقيقيَّةُ . اهللاُ حقيقةٌ . اهللاُ محبَّةٌ . المحبَّة زائلٌ ما هو خارج  وكلُّ يبقى إالَّ احملبَّة، 
 اآلَخر، أن يتزوَّد على اإلنسان يف رحلته إىل العاملَ ...  اهللاملتجسِّدة، هو اإلعالن عن حقيقِة احلياة، هو الطريق إىل عاملَ 

بالصالة وحَدها ُتسَتَمدُّ احملبَّة من اهللا ... والسالُح الوحيد هو احملبَّة. زاد الوحيد هلذه الرحلة هو احملبَّةال: بزوَّادة، ويتسلَّح بسالح
صلُّوا لتستمدُّوا هذه . اآلب، نبِع احملبَّة، بواسطة اهللا االبِن يسوَع املسيِح احملبَِّة املتجسِّدة، وهذه احملبَُّة هي روُح اهللا يف اإلنسان

من قلب اهللا خرج اإلنسان وإىل . ، لُتحبُّوا كلَّ البشر دون مقابل، بال حدوٍد، بال شروٍط، كما حيُِبُّ اهللا، فتكونوا أبناء هللاحملبَّة
  ".قلب اهللا يعود

ولُس لتلميذه يُوِضُح الرسوُل ب. إًذا، العودُة إىل اِهللا تتطلَُّب أوًَّال وآِخرًا احملبََّة الَّيت هي وصيَُّة الربِّ العظمى لتالميذه
ابين وخرافاتِهم وُمجادالتِهم العقيمة هي المحبَّة   :، ويقولطيموتاوَس أنَّ غايَة وصيَِّتِه له من خطِر المعلِّميَن الكذَّ

ا هي احملبَُّة بقلٍب طاهر، وضمٍري صاِلح، وإمياٍن ال رياَء فيه"  ْلَهَمُه الروُح ثمَّ يُنِبُئُه ِبما أ). 5- 3: 1طيم1" (غايُة هذه الوصيَِّة فإمنَّ

                                                 
  ،www.ladyofallnations.org ، أوسيِّدة جميع الُشعوب، يف القسم الثالث من الكتاب 11 الُملَحقع راجِ   106)
 http://www.circleofprayer.com/theladyofallnations.htmlأو  http://forum.iraqchurch.com/showthreat.php?t=16693أو      
 .http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=442578.0أو      
  .91- 73، ص2010املارونيَّة، بريوت،  ، الَرهبنة األنطونيَّةيس شربل ِسراٌج ال ينطِفئُ القدِّ األب أشعيا العكَّاري األنطوينُّ،  ) 107
  .228 - 221، ص2006، لبنان، 7، الَرهبنة اللبنانيَّة املارونيَّة، سلسلة شربليَّات يس شربل من معاصريه إىل عصرناالقدِّ سكندر، ٱأو األب حنَّا     
  .www.saint-charbel.comأو      
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سيجَحُدوَن اإليمان، وُيصُغوَن إلى ، يف األزمنِة األخرية، أُناًساالروُح يقوُل صراحًة إنَّ : "قائالً  القُدس عن األزمنِة األخيرةِ 
ألَيَست ). 2- 1: 4طيم1" (أرواٍح ُمَضلِّلٍة، وتعاليَم شيطانيٍَّة، ويُؤَخذوَن برياِء أُناٍس كذَّابين، طُِبَعت ضمائُرُهم ِبَكيِّ الضالل

: " هذا السؤاَل، وأعطى اجلواَب يف الرسالة األوىل والثانية سأَل القدِّيُس شربللذلك،  ؟وناصٍَّة املسيحيُّ هذه حاُل البشريَِّة وِخب 
الناس حاملني أمحال وأعباء كترية عم حتنيلهم ضهوُرن، صار جبيُنن عم  !ليش البَشر نازلين نزول ودرب الرّب طلوع؟

عم جيرّبوا يتحرَّروا وحيرِّروا بعُضن منَّا، . األرض، وما عادوا قادرين َجيّلسوا ويوقفوا ويرفعوا راُسن تا يشوفوا وّج ربُّنيالمس 
من كّل أمحاُلن  وحدو يسوع المسيح قادر يحرِّر كّل البَشر. بريموها على بعُضن وبيحّملوها لبعُضن بتصري أمحاُلن أتَقل

والخطّية ما . الناس صايرين متكّبرين، وُمصّرين يالقوا السعادة بالخطّية... العبد ما بيقدر حيرِّر عبدوأعباُؤن وأتقاُلن، ألّن 
الزم ترجع قزازاتكم شفَّافة ورقيقة . العاَلم عم يغَرق بالظالم وإنتو نور العاَلم...بتعطيُهن إّال القلق والحزن والتعاسة والفراغ

  ... ".ا اهلدف يلِّي أهللا خلقُكن من أجلووترجعوا تا تنّوروا العاَمل وحتّققو 

كّل قفل ُلو : " "الصليب"أكََّد القدِّيُس شربُل أنَّ مفتاَح باِب السماِء الحقيقيَّ هو أمَّا يف الرسالِة الرابعة، فقد 
ي املفتاح اللي بيحّل الصليب هوِّ . املوت َسكَّر باب السما واخلطيِّة قـَفَّلُتو. وكّل باب لو غال ما بيفتحو غري مفتاحو. مفتاح

املفتاح احلقيقي ... الصليب هوِّي مفتاح باب السما، ما يف مفتاح غريو. قفل اخلطّية، بيحّل غال املوت وبيفَتح باب السما
بوا تصنعوا مفتاح غريو. صليب املسيح: واحد ... ما تتعبوا تفّتشوا على مفاتيح تفَتح باب السما غري هالصليب، وال تتعذَّ

ٱمحلوا صليب املسيح بفرح وعزم وشجاعة، ما تبالوا بالساخرين، وما . يب المسيح بتحملوا مفتاح باب السماٱحملوا صل
ام الناحيني، وال تنوحوا كّل ما توقعوا مع الناحيني البكي والنواح ما بيصنعوا تاريخ اخلالص، وال قرع الصدور . تتوقَّفوا وتبكوا قدَّ

دمعة . دمعة توبة واحدة بتفتح باب السما. الخالص بتصنعو دموع التوبة الصادقةتاريخ . والَندب بيفتحوا باب السما
ٱحمول صليب المسيح وٱمشي على دعساتو بتكون العدرا حدَّك متل ما  . التوبة ما بتْنزِل إالَّ على خّد املؤمن الشجاع

ما ٱضطُِهدت وكلَّ . الَمك يا يسوعمع آ: ما تألَّمت قولوكلَّ . مع جروحات املسيح: ما ٱجنرحت قولوكلَّ . كانت حدُّو
  ...".ضعَفك حىتَّ تتغلَّب عليه مش حىتَّ تتَحجَّج فيه. كرمال جمَدك يا ربّ : وتبهَدلت وٱنـَْهنت قول

ًدا على حمِل الصليب لنَـْيِل الخالصُمثَّ  : ، قائالً ٱنتَقَل القدِّيُس شربل لُينِذَر المؤمنيَن بوضِع البشريَِّة السيِّئ ُمَشدِّ
، أعداؤكن كتار ألنُّن أعداء هالشرق على أكتافكنجلجلتكن طويل بهالمنطقة من العاَلم، وصليب المسيح بْ درب "

الشهور والسنين اللي جايي . ٱحكوُهن داميًا بلّغة الصليب ولو كانوا أعداؤكن بسببو. ما جتعلوا منهن أعداء إللكم. الصليب
ٱحملوها بصالة عميقة من اإليمان، وبصبر من الرجا، وبمحبِّة . لصليبرح تكون صعبة كتير، وقاسية وُمرَّة وتقيلة تقل ا

العنف رح يملِّي األرض، الكوكب رح يتَجرَّح بسكاكين الجهل والحقد، الشعوب المحيطة فيُكن كّلها . من الصليب
س جاهلين نا. رح تتَرنَّح تحت األَلم، الخوف رح يكون على كّل األرض متل الرياح، والحزن بقلوب كّل البشر

وحاقدين رح يتحكَّموا بمصير شعوُبن وياخدوهن على البؤس والموت عن طريق الحقد األعمى اللي رح يسمُّوه عدالة، 
. ٱثبتوا إنتو باإليمان والمحّبة. احلقد واجلهل رح يعمُّوا أرجاء املعمورة. وعن طريق الجهل المظِلم اللي رح يسمُّوه إيمان

حدود وجماعات وأنظمة بشريّة رح تنمحي وتنَكَتب عن جديد، . وا إنتو على وّج المسيحرح يتغيَّر وّج األرض، حافظ
، وكونوا إنتو خلُّوا محّبتكم بال حدود وجماعتكن الكنيسة ونظامكن اإلنجيل. وشعوب رح تترنَّح تحت النار والحديد

بصلواتكن بتستمطروا . ايه ومشرَّد ومستجرياملرساة بتهدِّي السفن الشاردة بالبحار اهلاجية، وقلوبكن موانئ سالم لكّل ت
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ما . صّلوا تا تلين القلوب المحّجرة وتتفتَّح العقول المعّتمة وتخّف الويالت واألهوال. الرحمة وبترشُّوا محّبة عاألرض
ٱثبتوا . )المجيء الثاني للمسيح الربِّ (تخافوا بالنهاية رح يشرق نور المسيح، وتشّع عالمة الصليب وتتألَّق الكنيسة 

  ".و داْميًا آِيت دُ ، جمَْ بإميانُكن باملسيح وما ختافوا، وثقوا بإله القيامة واحلياة

ا البشريَُّة يف عصرنا هذا،  نبوءُة القدِّيِس شربلَ  اية األزمنِة األخريِة الَّيت َمتُرُّ ِ هذه حوَل ما حيُدُث وسيحُدُث يف فرتِة ِ
الَّذي يكِشُف عن أنَّ روَح الفتوِر قد سيطَر يف زمننا  108اسك باييسيوس اآلثوسيِّ َتِجُد َلها شبًها كبيًرا في نبوءات الن

. وأعداُء الكنيسِة يسَرُحون وَميَرُحون" احلُرم"احلاضِر وٱختَـَفِت الُرجوَلة وأُفِسَدِت البشريَّة، والكنيسُة صامتٌة ال تستخِدُم نعمَة 
ويُنِبُئ . َة، أي اإلمياَن املسيحيَّ وعيَشُه بثباٍت هو احللُّ لُِعبور احملنِة الكربى اآلتية قريًباويؤكُِّد أنَّ الروحانيََّة املسيحيََّة املستقيم

يِس شربَل الرسائلَ . ميَِّة الثالثِة وبوحدِة الكنيسة وسَط االضطهاداتِ أيًضا ببدِء احلرب العالَ   109كذلك، ُتشِبُه رسائُل القدِّ
كانون األوَّل   18 العذراِء بتاريخ السبت سوريا منذ الظهوِر الثاين ُألمِّنا مرميََ  - يف دمشق َرسالَّتي تسلَّمتها السيِّدُة ميرنا األخ

، والَّيت تتزاَمُن 1985تشرين الثاين  26ففي ليلِة الذكرى الثالثة لظاهرِة سيِّدة الصوفانيَّة يف دمشق بتاريخ اجلمعة . 1983عام 
ا العذراُء مرميَُ مع ليلِة عيد األيقونة العجائبيَّة الَّيت  للقدِّيسة كاترين البوريه، ُأِخَذت مرينا يف ٱخنطاٍف مساويٍّ شاهَدت  أوَحت ِ

ا طاعًة للكهنِة احلاضرين أنا ُصِلْبُت ُحبًّا : "... فيه الربَّ يسوَع املسيَح الَّذي سلَّمها الرِّسالَة التالية، وكانت مرينا قد صرََّحت ِ
اجمليء الثاين للمسيح ( وا وتتحمَّلوا صليَبكم من أجلي، بَطْوٍع ومحبٍَّة وصبٍر، وتنتظروا ُقدوميحملُ وُأريدُكم أن تَ . بكم
سُأعطيِك من : ال َختايف، يا ٱبنيت. وال خالَص للنفس إالَّ بالصليب. فَمن شارََكني بالعذاب، ُأشارِكُه بالمجد). الربِّ 

. إذهبي إلى األرِض الَّتي َعمَّ فيها الفسادُ ... بوُع الَّذي ترتوي به كلُّ نفسٍ فهذا هو الين. جراحايت، ما تَِفَني به ديوَن اخلطأة
  !".وكوني بسالِم اهللا

أُعطيكم إشارًة : " ، فقد قال الربُّ يسوعُ 1987نيسان سنة  18أمَّا يف االخنطاف الَّذي حصَل يوم سبِت النور يف 
نيسان سنة  14 ُتسَتكَمْل هذه الرسالُة إالَّ يوَم سبِت النور يف ملَ . 110..."تاِبُعوا طريَقكم، وأنا معكم، وإالَّ . لتمجيدي
ذا الكالم 2001 تاِبُعوا طريَقكم وأنا . أبنائي، َأعطَيُتكم إشارًة لتمجيدي: " حني أنذَر الربُّ يسوُع البشريََّة الفاسدة ِ

، أَنَت اُحلبُّ كلُّه’: يل تألَُّم، ُتصلِّي، تقولُ هنا ُأمٌّ تولكن، . يف ُوُجوِهكم معكم، وإالَّ َأغَلْقُت أَبواَب السماءِ  : فأقول. ’يا ربُّ
أبنائي، ٱجَتِهُدوا أن تَروا ذاَتكم على . ُأِحبُّهم، وأريُد أن يُبادلوني هذا الُحبَّ بالعطاء، ألينِّ يا باَب السماءال تيأسي ’

أُثُبُتوا على . َحتلَّوا بالصِرب واحلكمِة وال ختافوا إذا فشلُتم. محقيقتها، ولرتَوا مدى أمانَِتكم يف حتقيِق وحدِة القلوِب يف ما بينك
وتاَبَع إَهلُنا يسوُع املسيُح هذا اإلنذاَر يف رسالة الذكرى التاسعَة . 111..."ثِقوا بي، فأنا لن أتخلَّى َعمَّن يعَمُل مشيئتي. الرَّجاء

ا أُمِّي. شعاُرها الوحدُة واحملبَُّة واإلميانما أمجَل العائلَة الَّيت : "عشرَة لظاهرِة الصوفانيَّة، فقال ا دريب، عوُ ُم لكم إينِّ ... درُ أَُقدِّ
ًة وحكمًة، ويزيدُكم إقبلوا مينِّ هذا السرَّ بثقٍة وإميان، . جسدي ودمي عربوَن َوفائي ومحبَّتي فهو يُعزِّيكم، وَيمنُحكم قوَّ

، ُيَشكُِّل عليه االنقساُم  إضطراباٌت في. إنَّ أيَّاًما صعبًة آتيةٌ . نَِعًما داخِل الكنيسة، والَّذي ال يتنَـعَُّم بالسالِم الحقيقيِّ
                                                 

 . وءات الناسك باييسيوس اآلثوسيِّ نب، يف القسم الثالث من الكتاب 20 الُملَحقع راجِ   108)
َ
رُقاد والدة  ، ديرثوسيِّ ك باييسيوس اآلاسِ نبوءات النَ الَراهب باييسيوس اآلثوسيُّ، : رِجعامل

  .www.hamatoura.comأو  2011الكورة، لبنان،  - ، كوسبا )محطوره(اإلله 
ظهورات أديب مصلح، :  الكنسية األورثوذكسيَّة والُسلطة يف كنيسة الُروم امللكيِّني الكاثوليك وفًقا للمرِجع التايلسوريَّا ُمثَبتة من الُسلطة يف - ظاهرة سيِّدة الُصوفانيَّة يف دمشق   109)

  .2011لبنان،  - ، منشورات املكتبة البولسيَّة، جونيه 3، سلسلة ظهورات ةوفانيَّ الصُ 
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ال ُتدافعوا عن أنُفِسكم، وال تطلبوا إالَّ الَّذي . ال تستسلموا للفَشل، وال َتهتمُّوا ِبما َيحكم به اآلَخروَن عليكم. خَطًرا
فبالمحبَِّة أِسيُر بجانبكم، وباألسراِر أتَِّحُد . برهنوا لي على مَحبَِّتكم. يَديَّ أنا ُأَدبـُِّر ُأمورَكم ألنَّكم َعَمُل . أعَددتُه لكم

وَأنـَْهى يسوُع ُمخلُِّصنا رسائَله ". ، وال تنسوا أينِّ أنا سبُب وجودُِكم على األرض، وأنا سبُب سعادِتُكم يف السماءمعكم
يف أشاَر في رسالِة خميِس األسراِر . ، وذلك يف الرسالََتني األخريََتنيبالُبشرى السارَّة من الشرِق وألجِل الشرِق والعاَلِم كلِّه

جرُح . هذا هو الينبوُع الَّذي ترتوي منه كلُّ نفس: "قائالً  إلى ينبوِع قلِبه الخالصيِّ  2004اليوِم الثامِن من شهر نيساَن سنة 
نيسان  10الواقِع يف  أمَّا في رسالِة سبِت النور". َرتِْفها أَقأمَّا اجلراحاُت، فهي بسبِب جرميٍة ملَ . قلبي هو ينبوُع الُحبِّ 

ٱرِجُعوا كلُّ : وصيَّيت األخريُة لكم: "قائالً  وصيََّته األخيرَة ألهِل الشرق أعطى يسوعُ ، وكانت الرسالَة األخريَة، فقد 2004
أنُتم ، )نور اجمليء الثاين للربِّ يسوَع املسيح( ِمن هنا ٱنبَثَق نوٌر من جديد. ٱحملوا الشرَق في قلوبكمواحٍد إىل بيته، ولكِن 

فحاِفُظوا على شرقيَّتكم، ال تسمحوا أمَّا أنُتم، . ُشعاعه، لعاَلٍم َأغَوته المادَُّة والشهوُة والُشهرُة، حتَّى كاَد أن يفِقَد الِقَيم
  .112"بأن ُتسَلَب إرادُتكم، وحرِّيـَُّتكم، وإيماُنكم في هذا الشرق

َد البابا بنديكتسُ اإليمان ِش فضيلةِ يْ عَ ولِ  ل تشرين األوَّ  11 بتداًء من اخلميسِ ٱ نِ سنَة اإليما عشرَ  ادسَ الس ، حدَّ
وا عن لَّ ختَ  اليومَ  نيَ أنَّ املسيحيِّ  سالةِ َر يف بدايِة هذه الر وذكَ ". باُب اإليمان" ًة بعنوانِ ، وأصدَر رسالًة توجيهيَّ 2012سنة 

 113"طاَلت أشخاًصا كثريين ٍة عميقةٍ أزمٍة إيمانيَّ  بسببِ  من اجملتمع، وذلكَ  وعديدةٍ  اٍت خمتلفةٍ يف قطاع " نيَ م كمسيحيِّ ِِ التزامٱ
َر بسَ  ُمثَّ ). 2املقطع(  الفاتيكاينِّ  اجملمعِ  عدَ ا بَ كنتيجٍة وضرورٍة ِلمَ   ادسُ الس البابا بولسُ  ُفهُ لَ يت أطَلَقها سَ الَّ ) 1967( نِة اإلميانِ ذكَّ
َمِن، ال سيَّما فيما يتعلَُّق بإعالِن اإليماِن هذا الزَ الخطيرَة لِ  عوباتِ أدَرَك الص " ادسَ الس ابا بولسَ البألنَّ  اين، وذلكَ الث

ُد عَرب  ادسِ الس يف املقطعِ ادَس عشَر الس البابا بنديكتسُ شرُح ويَ ). 5املقطع( "حيحالص الحقيقيِّ وبتفسيرِهِ  أنَّ الكنيسَة تتجدَّ
ِ شهادِة مؤمنِ  ياِت اهللا، ضطهاداِت العاملَِ وتعز ٱجِّها عرب ويف حَ  "وبِة ها بالتدُّدِ وعليها أن تستمرَّ يف جتََ . ةيوميَّ م اليها يف حيا

َة لتتغلََّب منُح الكنيسَة القوَّ بِّ القائِم من الموِت يَ ستحقاَق الر ٱألنَّ ). 26: 11قور1( هِ  جميئِ حىتَّ  بِّ وموتِهِ ُمبشِّرًة بصليِب الر 
لتزاٍم َكَنسيٍّ ٱنا هذا، تَبرُز ضرورُة وفي يومِ  . "114"والخارج اخلِ ن الدتي تأتيها ميقاِت الَّ على اآلالِم والض ةِ بِر والمحبَّ بالص

). 7املقطع" (لآلخرين هِ لِ قْ احلماِس لنَـ  ستعادةِ ٱاإلمياِن و  حِ رَ كتشاِف فَـ ٱ، وذلك إلعادِة في البشارِة الجديدةِ  عميٍق وقناعٍة أكبرَ 
هبَة اإلمياِن  اجلميعُ  ليتذكَّرَ  وا مع خليفِة بطرسَ دُ حِ ليتَّ  لِّهِ كُ   يف العاملَِ  ةِ األساقف مجيعَ  عشرَ  ادسَ الس بنديكتسُ  ويدعو البابا

 ذي تعيُشهُ هذا الَّ  لِ ثْ مِ كحوُّالِت العميقِة  في زمِن الت اصَّةٍ وِخب  "م لإلجنيل، هِ نضمامِ ٱَة قوَّ  املؤمنونَ  يَ عِ كي يَ   كذلكَ . مينةَ الث
نا ه، يف بيوتِ كلِّ   نا ويف كنائِس العاملَِ اتِ كاتدرائيَّ القائِم من الموِت في  بِّ ا بالر نانِ مَ إلى اإلقراِر بإيْ  رُّ سُنضطَ . ومالي ةُ البشريَّ 

 "ُمقبلةإىل األجياِل الْ  ِلهِ قْ ى ونَـ معرفًة ُفضلَ  اإلميانِ  معرفةِ  ٍة، َضُرورةَ وَّ بقُ  ،اَك كلُّ شخٍص منَّ نا، لكي يُدرِ وبالقرِب من عائالتِ 
ِة مضماَر التأكيداِت العقليَّ  "ُر صِ تَ يت ختَ الَّ  ةِ هنيَّ الذ بسببِ  هِ شويرَُّض للتعَ تَـ ام، يَـ اإليماَن في هذه األيَّ وألنَّ ). 8املقطع(

 ةٌ صيريَّ م هي سنةٌ  لإليمانِ  كرََّسةَ مُ الْ  نةَ هذه الس أنَّ  13 ، يُعِلُن البابا يف املقطعِ )12املقطع" (ةقنيَّ ِة والتباالكتشافاِت العلميَّ 
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قدَّسِة الَّذيَن َتسلَّلوا إىل ُصفوِفها وَيرتبَّعوَن على مراكَز رفيعٍة فيها و " الَداخل"كلمة    114)
ُ
ِِم بالَتعاوِن مع اخلونِة ترمُز إىل أعداِء الكنيسِة امل ُحياولوَن َتدمريَها ِخبداِعِهم ومكائِدِهم وهرطقا

  .يِّ بِن اِهللا احلٱوالَّذي ُميثُِّل شعوبًا شرقيًَّة عدائيًَّة َمهُّها الوحيُد تدمُري كنيسِة املسيِح يسوَع ) 18- 11: 13رؤ(كما أنَّ هذه الكلمة ترمز إىل الوحِش الَصاعِد من األرِض . واجلبناء
ا بشىتَّ الوسائِل الِشرِّيرة،  فرتمُز إىل أعداِء الكنيسِة املقدَّسِة من خارِجها، وُميثِّلوَن سائَر األعداِء من شعوٍب وأدياٍن وفلسفاٍت وإيديولوجيَّاٍت وِبدَعٍ " اخلارِج"أمَّا كلمة   ومنظَّماٍت والَّذيَن ُحياربوَ

نَحِرِف والَرافِض ملشيئِة اِهللا ب) 10- 1: 13رؤ(عِد من البحِر كما ترمز هذه الكلمة أيًضا إىل الوحِش الَصا
ُ
  .حندارِِه لعبادِة العاملَِ واجلسِد والَشيطانٱوالَّذي ُميثُِّل قيادَة الغرِب اجلاِحِد وامل



  2012 ان رعيديالخوري غسَّ   52   .الكنيسةِ  جلجلةُ و  نهايُة األزمنة -إنتصار قلب مريم الطاهر 

 القداسةِ  ُة مسريةِ يَّ ُز أَمهِّ رُ لذا، تـَبْـ . القداسِة واخلطيئة رِّ القائِم بنيَ بالس املرتَِبطِ  نا المسيحيِّ طلَُّب قراءًة جديدًة لتاريِخ إيمانِ تَ تَـ 
ُر البابا أنَّ  ُمثَّ . اهللا ةِ محَْ رَ  ختبارِ ٱادقِة و يَُّة التوبِة الصوأَمهِّ  ،ةِ اليوميَّ  هادةِ بالش  بدونِ  ةَ رًا، واحملبَّ مُل مثََ ِة ال حيَ احملبَّ  اَن بدونِ اإلميَْ  " يُذكِّ

نُنا ذي يُمَ ما أنَّ اإليماَن هو الَّ وبِ ". وامعلى الد كِّ للش اضً عرَّ مُ شعورًا  ُتصبحُ  اإلميانِ  لى المسيِح وُحبِّه، فهو إ عرُّفِ التمن كِّ
 "’سُكُن فيها الِبرُّ يَ  جديدةً  وأرًضا واٍت جديدةً مَ سَ ’ُمنَتظريَن  ،ِمنا في العاَلمِ زاتِ لْ ٱ ةِ يَّ مِّ أهَ في َل برجاٍء لنتأمَّ  "ينا أيًضا يُقوِّ 

ا ثُّ كلَّ واحٍد منَّ حُ من التاريخ، يَ  نا الحاضرِ معرفِة عالماِت األزمنِة ليومِ فاإليماُن الملَتزُِم بِ  ). "14املقطع) (1: 21، رؤ13: 3بط2(
أن  األخريِ  يف هذا املقَطعِ   الباباىنَّ ومتَ ). 15املقطع" (يف قلِب العاملَ  تِ قائِم من المو ًة لحضوِر المسيِح اللُيصبَح عالمًة حيَّ 

ٍم دائمٍ قَ وًخا وبتَـ سُ أكثَر رُ  مع املسيحِ  ُتصِبَح العالقةُ  َر بكالمِ وذَ . دُّ على  ورِ عاًعا أخيًرا من النُ شُ لُِّط ذي ُيسَ الَّ  مار بطرسَ  كَّ
زمًنا قليًال في  حزنوا اآلنَ تَ م أن ال بُدَّ لكُ  هُ مع أنَّ ) األخري َمنِ يف الز  اإلميانِ  نورُ هو املقصود ( بتهجونَ فيه تَ  " :، فيقولانمَ اإليْ 

 ظهورِ  والكرامة، عندَ  والمجدِ  للمدحِ ار، ُممَتَحِن بالنَّ الفاين الْ  هبِ ُن من الذ، وهو أمثَْ ممتحاُن إيماِنكُ ٱ، ليكوَن عةٍ ِمَحٍن متنوِّ 
إنَّ "  :قائالً  ذلكَ  البابا حُ شرَ ويَ ). 8- 6: 1بط1..." (له صفَ يًدا ال وَ بتهاًجا جمَ ٱ بتهجونَ ، وبه تَ ...ه، ونَ ُحتبُّ  ذي، الَّ المسيحِ  يسوعَ 

نا، امِ  يف أيَّ حىتَّ  ،ذينَ الَّ  نيَ املسيحيِّ  وما أكثرَ ! وا العزلةعاشُ  ذينَ الَّ  يسنيَ ما أكثَر القدِّ . واألملَ  حِ رَ تَعِرُف خربَة الفَ  نيَ حياَة املسيحيِّ 
مبصمِت اهللا،  ونَ نُ ُميَتحَ  َّ  رِّ َفهَم سِ  لنا ها تُتيحُ أنَّ  ِمَحَن الحياة، في حينِ إنَّ ! يَ زِّ ُمعَ الْ  هُ وا صوتَ عُ سمَ أن يَ  ونَ كانوا يـََودُّ   يف حِني أ
كوُن عندما أَ ’: ا اإليمانمَ إليهِ  ودُ قُ يَـ  اللَذينِ  جاءِ والر  حِ رَ للفَ  مةٌ هي ُمقدِّ  ،)24: 1قول(المسيح  في آالمِ  والمشاركةِ  ليبِ الص

 الوطيدةِ  قةِ الث ذهِ ِ . والموتَ  رَّ الشَ  بَ لَ غَ  يسوعَ  بَّ الرَ  نؤمُن بيقٍني ثابٍت بأنَّ ). 10: 12قور2(’ ضعيًفا فحينئٍذ أكوُن قويًّا
  فيهِ ْثُبُت ، تَـ نظورةُ امل هِ تِ محَْ رَ  اعةُ ، مجَ ، والكنيسةُ )20: 11لو( يررِّ الشِ  على سلطةِ  نتصرَ ٱوهو نا، طِ سْ حاضٌر يف وَ  هُ إنَّ : إليه مُ سلِ ستَ نَ 

يها، ُمَردًِّدا  نِ ُرعاَة الكنيسِة ومؤمِ  طِ األوسَ  رقِ الش سِ سينودُ  ةِ شجََّع البابا يف خامتَِ  ،لذلكَ ". مع اآلب ةِ هائيَّ النِ  ةِ احلَ صَ مُ الْ  كعالمةِ 
وَء ثانيًة لقراءِة وسلََّط الض). 32: 12لو" (امللكوت مُ كُ يُعطيَ  أنْ بم قد ُسرَّ فإنَّ أباكُ . غريأيُّها القطيُع الصَ  فْ ال ختََ  : "املسيح كالمَ 

ِلحَِّة، مُ ِة الْ روِف احلاليَّ الظ "، يف هذه "هادِة مًعا للمسيِح املائِت والقائِم من املوتمن أجِل الش "األوىل  بطرسَ  سولِ الر رسالِة 
 116"واجَهُهما املسيحُ  وِر اللَتنيِ لرسالِة النُ  ةِ دائيَّ والعِ  املعاَرضةِ  "َش يْ فالكنيسُة تُواصُل عَ . 115"ِة الكثريةويَّ اِم األوضاِع املأسوظُلْ 

تشرين األوَّل  11اِن بتاريِخ اإلميَْ  وخالَل ٱفتتاِحِه سينوُدَس سنةِ  .الكنيسة وأُمِّ  اهللاِ  أُمِّ  مرميََ ، بسيِف اَألملَِ  ا قلَب مرميََ تطََعنَ الَلَتِني و 
 الفاتيكاِينِّ  عِ مَ جْ للمَ  فتتاحيِّ اال هِ في خطابِ  ،نَ يوالعشر  ا الثالثِ يوحنَّ  وباويِّ الطُ بكالِم البابا  ، ذكََّر البابا احلاِيلُّ 2012
ٍل افعَّ  كلٍ ها بشوتعليمُ  ،ةِ المسيحيَّ  للعقيدةِ  المقدَّسةِ  عن الوديعةِ  فاعُ دِ ال" :هو يَّ المسكونِ  مُّ المجمعَ ما يهُ  نَّ بأ ،117الثاين
 أنَّ هذهِ  معرفةُ  من الضروريِّ ... يٍَّن حول العقيدةعَ دَُّث عن موضوٍع مُ حَ ليس التَ  عِ للمجمَ  الرئيسُ ُف دَ هَ إًذا، الْ ... أكثرَ 

لِّباِت ُمَتطَ لِ بطريقٍة تستجيُب  ومقدَّمةً  ةً مَّقَ ُب أن تكون ُمعَ جِ يَ ، مانةٍ ها بأَ يت َجيُب ٱحرتامُ والَّ غيير، للتَّ  القابلةِ  غيرَ  العقيدةَ 
 ةُ يَّ املرميَِ  وٍم بذاتِه، كما العقائدُ لِّ أُقنُ كُ   ةَ صوصيَّ وخُ  سِ األقدَ  الثالوثِ  ة، كعقيدةِ املسيحيَّ  ةَ انيَّ اإلميَْ  العقائدَ أنَّ  نستنِتجُ  لذلك ".عصرنا

ا ُمسَ هِ مِ دَ ا أو عَ ِ  انِ ا أو يف اإلميْ وهلِ بُ قُـ  مِ دَ ا أو عَ وهلِ بُ للبحِث يف قُـ  الَ ال جمَ  واِبتُ ها، هي ثَ وغريُ   اٌة من الكتابِ قَ ستَـ لَّماٌت مُ ، ألَّ
 ائمةِ الدَ  مرميََ  الكنيسةِ  وأمِّ  أُمِّ اهللاِ  بشفاعةِ  الكنيسةَ  ذي يقودُ والَّ  ،املسيحِ  بكالمِ  ُمذَكِّرِ والْ  القائدِ  القُدسِ  وحِ ٌة من الرُ قدَِّس وُملَهمَ امل

َد البابا رسالَة املسيِح قاُمثَّ . والقداسة الطهارةِ  ةِ يَّ لِّ والكُ  ةِ البتوليَّ  وتَعبُـُر  والزمان، يف املكانِ المسيح، ُتسَتكَمُل  رسالةَ  إنَّ : " ئالً  حدَّ

                                                 
  .95املقطع  ،2012، حاضرة الفاتيكان، الكنيسة يف الَشرق األوسط: إرشاد رسويلٌّ بنديكتس الَسادس عشر، البابا   115)
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العصور،  يف كلِّ   الفقراءِ إىل ةَ شرى السارَّ ُل البُ س، َتحمِ دُ القُ  الروحِ  ةِ وَّ قُ من اآلب، وبِ  قُ لِ كٌة تَنطَ هي حرَ  .اتِ والقارَّ  العصورَ 
... دِ سَ اجلَْ ب ٌة به كما الرأسُ دَ ا ُمتَّحِ ، ألَّ هذا المسيحِ  لعملِ  ةُ ى والضروريَّ ولاألُ  هي األداةُ  الكنيسةُ . والروحيِّ  يِّ باملعىن املادِّ 

 هُ تَ مَّ هَ للكنيسِة مَ  لَ أن يَنقُ  أرادَ  هُ نفسَ  ولكنَّ المسيحَ  املسيح؛ يسوعَ  من خاللِ ، مِ العالَ  لتبشيرِ  وُع األساسُ هو الموضُ  اهللاُ 
 " البابا أنَّ  وتابعَ . 118"التالميذ يف سَ دُ القُ  وحَ نافًخا الرُ  ،األزمنةِ  هايةِ نِ ى به حتَّ  رُّ بالقيامِ وسيستمِ  به، هذا ما قامَ ، ةَ الخاصَّ 

". !عاًما مسينَ ا عليه منذ خَ ا ُكنَّ مَّ مِ  اليوم، أكثرَ  ذلكَ إلى  حاجةٍ نا بِ ألنَّ ... جديدةً وتبشٍري اٍن إميْ  سنةَ  َحتْ قرتَ ٱالكنيسَة 
ُض تُعاني من عاَلٍم يرفُ  اليومَ  ةَ البشريَّ   البابا أنَّ ِربُ عتَ ويَ .". ..املاضية ودِ قُ العُ  خاللَ  وحيِّ الرُ  َصحُّرِ لتَ ا زديادِ ٱ "إىل  ودُ عُ يَـ  ببُ والس
  ".رَ شَ نتَ ٱذي الَّ  راغُ الفَ  هُ إنَّ  ؛نالِ وْ يوٍم من حَ  لَّ كُ   ،لألسفِ  ،رفٌض نراهُ ، ...اريخٍة للتويَّ صفحاٍت مأسَ "ِب بَ بسَ  اهللاَ 

اٍل يف ٍو فعَّ ضْ ، كعُ فالمؤمُن بالمسيحة، ِر رسالِة املسيِح اخلالصيَّ شْ لنَ  كانِت الكنيسُة هي األداةُ إذا  ًعا ِلَما َتقدَّم، بْـ تِ 
، كما وعلينا. يٍّ قِ وٍم وتَ حُ ٍل ورَ ٍق وعادِ مٍني وصادِ كيٍل أَ كَو   هِ هذِ  انِ مَ ُل وزنَة اإليْ حمِ يَ ، املقدَّسةِ  الكنيسةِ يف  أيْ  ،يِّ رِّ ِدِه السِ سَ جَ 

ُد البابا ها وتعليمَ  الكنيسةِ  انَ اإلجنيَل املقدَّس وإميَْ  نَ حاملي... ُمعاِصرى العاَلم الْ حارَ جَّ في صَ َنحُ  "، أن هِ نفسِ  عِ جِ رْ مَ يف الْ  ُيَشدِّ
، العذراءَ  ، مرميََ رَ عشَ  ادسَ السَ  البابا بنديكُتسُ  ، لقد ٱئَتَمنَ أو ُيَضلِّلَّ  املسيحيُّ وال ُيَضلَّلَ  ال ُخيِطئَ يْ ولكَ ". الصحيحَ  الكاثوليكيَّ 

 ةِ الورديَّ  المسبحةِ  صالة "تالوِة إىل  دعا البابا الكنيسَة ُمثَّ . هِ هذِ  انِ اإلميَْ  سنةِ  وُدسِ سينُ  أعمالِ على ، "اجلديدِ  بشريِ مَة التَ جنَ "
الحيِّ في  حو المسيحِ وُدنا نقُ تي ستَـ َم الَّ درسِة مريَ مَ وفي الجماعة، وإلى االلتحاِق بِ  ،ومع العائلةِ  ،ِدهِ فرَ مُ لٌّ بِ كُ   ،المقدَّسةِ 

وا زُ رِ ميعًا أن تـُبْ ريُد منكم جَ أُ  : "قائالً وطلَب من املؤمنَني  ِة القداسةِ يَّ لِّ العذراِء الكُ  الَة إىل مرميََ َرَفَع الصأخريًا، و . 119"اننامَ إيْ 
 ، بأنْ انِ مَ اإليْ  ثالُ ، وهي مِ مَ ريَ مَ لِ  نسمحُ  ،ةِ الورديَّ  فمعَ . القادمةِ  انِ مَ اإليْ  سنةِ  خاللَ  ةِ الورديَّ  صالِة المسبحةِ  ةِ يَّ مِّ هَ ى أَ دَ مَ 
  .120"هالِ نا بكامِ حياتَ  وتُنيرُ  رَ أكثَر فأكثَـ  ِم اإلجنيلِ على فـَهْ نا دُ ُتساعِ  يوم، ، ويوًما بعدَ املسيحِ  نا يف أسرارِ مُّلِ أَ تَ  خاللَ نا ودَ قُ تَـ 

 ذاهــــو .  الطــــاهرِ ســــَيَتَحقَُّق بٱنتصــــاِر قلــــِب مــــرميََ  ،ِتهــــاُجلُجلَ  عــــربَ  قريًبــــا اآلِيتَ نتصــــاَر الكنيســــِة ٱأنَّ  لِهمُ ســــتَ نَ  يف الِنهايــــة،
اَح وْ ُع الَصـلـذلَك، نَرفَـ .عنـه رُ صـدُ مـا يَ  لِّ وُكـ وِدِه اْهلـاِلكنيَ وُجنُـ يرِ رِّ نتِصـِر دائًمـا علـى الِشـمُ الْ  نـا باملسـيحِ جاؤُ رَ االنتصاُر هو  َت الَصـدَّ

خلِّـِص الوحيـِد ورَ  األنواِر وملِك امللوِك وسيِِّد السادةِ  ورِ مُّوا ِلُمالقاِة نُ لُ ، هَ أيُّها المسيحيُّون: فنيَ هاتِ 
ُ
بِّ األرباب، يسوَع املسـيِح امل

ــوا مــن قلــِب مــرميََ  جــِة األخيــاِر وفرحــِة األبــراِر وجمــِد املالئكــةِ  يِء ســرِّ األســرارِ  الطــاهِر إلعــالِن َجمــللعــاملَِ التائــِه، هُلمُّ  والقدِّيســنيَ  وَ
ــوا وآِمُنــوا بالَّــذي كــان وأتــى وســيأيت ليَ أيُّهــا اآلَخــرون. نتهــيالَّــذي ال ي وعــرِس الســماءِ  العطشــى ِحلُكِمــه  ملــَك علــى األرضِ ، هلمُّ

ُقوا؛ ٱســهروا، ٱعرتفــوا، تصــاَحلوا؛ ُتوبُــوا. ولســالِمه احلقيقــيِّ ولَِفَرِحــه الكامــل العــاِدلِ  ، تــأمَّلوا، أخــِربُوا؛ آِمنُــوا، صــلُّوا، ُصــوُموا، تصــدَّ
ـــر ، تَ واُجــٱرتَ  ــرواحُّوا، َجتـــرَّدوا؛ ، َضــأِحبُّـــواوا، َحتــرَّوا؛ طهَّ اجملـــُد ِهللا يف الُعلــى، وعلـــى األرِض الســالم، والرَجـــاُء : " ، علِّمـــوا، رتِّلــوابشِّ

 لــهُ  ).8: 4رؤ!" (قــدُّوٌس قــدُّوٌس قــدُّوٌس الــربُّ اإللــُه الضــابُط الكــلَّ، الَّــذي كــان والكــائُن واآليت" ، )14: 2لــو" (الصــاِلُح لبــين البشــر
  .آمنياجملُد إىل األبد، 
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  مراحُل درِب الصليب: القسُم الثاني
  مقدِّمة

 رِجيًّا يف الكنيسِة املارونيَّة،ِب الصليِب اْلُمعَتَمَدِة لِيتو سِتناًدا إىل رُتَبِة َدرْ ٱِب الصليِب يف هذا الِقسِم جاَءْت َمراِحُل َدرْ 
لنا فيها بعَض األموِر الَّيت تتناَسب لكنَّنا و  وقد جاَء الَتعديُل . مع زمِننا، لكي نتأمََّل َدْرَب اْجلُلُجَلِة الَّيت تعيُشها كنيَسُتنا اليومَ َعدَّ

  :على الشكِل التايل

قدَِّس، باإلضافِة إىل ُمقتطفاٍت مَن الُرَؤى الَّيت حَصَلْت عليها : من ناحيِة الَتأمُّالتِ + 
ُ
وضعنا تأمُّالٍت من اإلجنيِل امل

  .ين إْميرييخ حوَل آالِم املسيحكاثر  الطُوباويَّةُ 

َمشَل الَتعديُل َتغيريًا يف بعِض الكلماِت لُتواِفَق اْلَمعَىن الالهويتَّ، وَمشَل أيًضا إعادَة ترتيِب : من ناحيِة الَرتانيم+ 
، أي َمرَحَلُة القيامِة ُة اخلَامسَة عْشرةَ اْلَمقاِطِع لتتالَءَم مع عنواِن كلِّ َمرَحَلٍة، باإلضافِة إىل زياَدِة َمرَحَلٍة جديدٍة، وهي اْلَمرَحلَ 

  .اْلَمجيدةِ 

  

نفسي  خسرتُ   باخلطيئةِ خطاياي، ألينِّ  قليب على مجيعِ  ن كلِّ مِ  ي، أنا نادمٌ  وإهلَ يا ريبِّ : فعُل الَنَداَمِة والمراحل -1
 كرامةٍ   كلَّ   ملستحقَّ اي،  وإهلَ أنَت يا ريبِّ  كَ نتُ وأهَ  كَ ظتُ  أغَ ينِّ أل أنا نادمٌ  ، وباألكثرِ ةَ ميَّ هنَّ اجلُْ  العذاباتِ  تُ َققْ حة، وٱستَ األبديَّ  واحلياةَ 

 ن كلِّ مِ  بَ هرُ أن أَ  دُ قصِ فيما بعد، وأَ  كَ غيظَ أن أَ  قبلَ  أن أموتَ  كَ بنعمتِ  ريدُ ، وأُ شرٍّ  كلِّ   فوقَ  اخلطيئةَ  ضُ بغُ أَ  ببِ ذا السَ ة، وهلِ وحمبَّ 
  .آمني. هايت فعلتُ ايا الَّ اخلط نِ عَ  ،ٱستطاعيت بقدرِ  ،ِيفَ خطيئة، وأن أَ  سببِ 

  والبتوَلُة الوضيَعهْ     كانِت األمُّ الوجيَعهْ 

  واقفة تحت الَصليبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  ليبالصَ  بِ رْ ن دَ األولى مِ  المرحلةُ  - 1.1

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  ، نسجدُ محكوًما عليه بالموت يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

- 3: 26مىتَّ ( بالموت على يسوعَ  حكمونَ يَ  والفرِّيسيُّون، وعلى رأِسِهم حنانيا وَقيافا، عبِ الشَ  وشيوخُ  اليهودِ  أحبارُ 

م هِ كربيائِ    يؤمنوا به بسببِ ذي ملَ الَّ  يِّ اإلهلَ  هِ بسلطانِ  املعجزاتِ  صنعُ يَ  هُ والسالم، وألنَّ  ةُ واحملبَّ  محةُ هو الرَ  يسوعَ  مشروعَ  ، ألنَّ )5
يف داِر عظيِم األحبار، املدُعوِّ قَيافا، " جتمعوا ٱوصدَر احلُْكُم على يسوَع باملوِت عندما  .والسلطة م للمالِ هِ قِ شْ وعِ األعمى 
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- 3: 26مىتَّ " (’!ضطرابٌ ٱال يف العيد، لَِئالَّ حيُدَث يف الَشعِب ’: هم قالواولكنَّ . وا حبيلٍة على يسوع، ويَقُتلوهوَتشاَوُروا لكي يَقِبضُ 

، )51: 11يو" (من تِلقاِء نفسه، ولكن إْذ كان عظيَم األحباِر يف تلَك السنةِ " وكان قَيافا قد تنبََّأ يف هذا اجملِلس، ليَس ). 5
ِلَك األُمَُّة بأسرها خٌري لنا أن َميُوَت َرُجٌل واحٌد ِفَدى الَشعِب وال: "فقال دخَل الَشيطاُن يف يهوذا "وهكذا، ). 50: 11يو" (َ

، وهو ِمن ِعداِد االثَين عَشَر، فَمضى وفاَوَض األحباَر وقاَدَة حَرِس اهليكِل كيف ُيسِلُم إليهم يسو  . عاْلُمَلقَِّب باإلسَخريوطيِّ
وبعَد ). 6- 3: 22لو" (َح يتَلمَُّس ُفرصًة ُمؤاتيًة، لُيسِلَم يسوَع إليهم بعيًدا عِن اجلمعفَقِبَل، ُمثَّ را . تـََّفُقوا أن يُعطُوُه فضَّةً ٱففرحوا، و 

بُن اهللا، ٱوأثناَء ُحماَكَمِتِه الَعَلنيَِّة يف اجملِلس، أكََّد يسوُع َهلُم بعَد الُسؤاِل أنَُّه هو املسيُح و . عتقاِل يسوع، َجَلُبوا شهوَد ُزوٍر لَيقُتلوهُ ٱ
حينئٍذ شقَّ ). "64: 57: 26مىتَّ " (بَن اإلنساِن جالًسا عن َميِني الُقدرِة وآتًيا على ُسُحِب الَسماءٱِمَن اآلَن ستَـَروَن : "وقاَل هلم

بعَد ذلَك، ). 66- 65: 26مىتَّ " (’!إنَّه َيسَتوِجُب املوت’: فأجابوا وقالوا. ’فما رأُيكم؟... لقد َجدَّفَ ’: عظيُم األحباِر ثيابَه وقال
 وماينُّ الرُ  احلاكمُ ساهَم بيالطس، ، وبذلك). 2: 23 – 67: 22يو" (ساُقوه إىل بيالطَس وبدأوا َيشُكونَه"هينونَُه وَيضرِبونَه، ُمثَّ بدأوا يُ 
ريوُدُس وكذلَك فعَل ه .على يسوع اجلائرِ  هذا احلكمِ  إعالنِ  بشكٍل ُمباِشٍر يف، الشرِّ  وسلطةَ  الوثينَّ  العاملََ  ذي ُميثِّلُ ة والَّ لليهوديَّ 

، وكرَُّروا )6: 19يو!" (إصِلْبهُ ! إصِلْبهُ : "وعندما عاُدوا إىل بيالطس، َصَرُخوا أماَمه. حاكُم اجلليِل الَّذي كان ُمتواجًدا يف أورشليم
َة مرَّاتٍ  ، )15: 19يو" (’!ال َمِلَك لنا إالَّ قيَصر’: أجاَب األحبار. هل َأصِلُب َمِلَكُكم؟: "لذا، قاَل هلم بيالطس. ذلَك عدَّ

، وأُرِسَل أيًضا )19: 19يو" (يسوُع الناصريُّ َمِلُك اليهود: "وَأسَلَم بيالطُس يسوَع للَصْلِب، وكتَب عنوانًا على الَصليِب جاَء فيه
َسالِم واهلدوء، وكان ِلصُّ اليمِني منذ البدايِة يَتمتَُّع بال. 121ِلصَّاِن للَصْلب، أُوِقَف أحُدُمها عن َميِني يسوَع واآلَخُر عن َيسارِه

 تشاهُد كلَّ ذلَك وسيُف وكانت مرميَُ . أمَّا يسوُع فَنَظَر ِنظرَة ُحبٍّ وحناٍن إليهما. بينما اآلَخُر راَح َيسَخُر ِمن يسوَع وُجيدِّفُ 
ا إنَّ يوحنَّا احلبيَب والِنسوَة املؤمناِت َأَخُذو  122تقوُل الُطوباويَُّة كاثرين إميرييخ. األملَِ جيوُز يف قلبها ها بعيًدا َعِن املكاِن، ألَّ

ا فاقدُة الَوعِي ُكلِّيًّا َّ ُهم أن تُراِفَق ٱ لكنَّ مرميََ . أصبَحت لَِلحظاٍت قليلٍة وكأ بَنها لتشَهَد كلَّ األماِكِن الَّيت ٱستعاَدت ِقواها وَرَجتـْ
  .تتقدَُّس بآالِمِه اخلالصيَّة

...  

جائِر غيِر العاِدِل الَّذي سبََّبْتُه لَك خطايا البشريَِّة وُشروُدها وَضالُلها، يا سيَِّدنا يسوَع المسيح، ألجِل الُحكِم ال
لقد أعَلَن أعداُء الكنيسِة، . وُتسبُِّبُه في أيَّاِمنا أيًضا للكنسيِة المقدَّسِة جسِدَك الِسرِّيِّ، َنجِّنا ِمن ُحكِم الموِت األبديِّ 

اإلديولوجيَّاِت والِبدَِع والهرطقاِت واالنحرافات، الُحكَم عليها بالموِت ِمن الظاهروَن والخفيُّوَن وِمن سائِر األدياِن و 
نازيًّا وُمحاِفظًا وغيَر ُمنفِتٍح، في حيِن أنَّ رسالَتُه هي  هُ رينَ بِ عتَ خالِل ُحكِمِهم على البابا بنديكُتَس السادَس عشَر بالموِت مُ 

والعالمُة على هذا الُحكِم الجائر، أنـَُّهم أرسلوا . ةمَ الِم والعدالِة والَرحْ رسالُتَك، أيُّها المسيح، أي ُبشرى المحبَِّة والسَ 

                                                 
(121  Anne-Catherine EMMERICH, La Douloureuse Passion De N.S. Jésus-Christ, par L'Abbé de CAZALES, 4ième 

Ed., Librairie P. Téqui, Paris, 1945, XXIX, p.236  
هي راهبة  ؛)www.jesus-passion.com( 1823نيسان  6 -  شباط 18، 230، رقماآلالم املُوِجعة للَربِّ يسوع املسيح، 1824- 1774رييخ ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ  122) 

ا البابا يوحنَّ ة أملانيَّ أغوسطينيَّ  َ   :أو راجع .2004ل سنة تشرين األوَّ  3اين يف الثا بولس ة، طوَّ
Anne-Catherine EMMERICH, La Douloureuse Passion De N.S. Jésus-Christ, par L'Abbé de CAZALES, 4ième Ed., 

Librairie P. Téqui, Paris, 1945, XXIX, p.233 .أو  
R.P. Duley, Visions d' Anne-Catherine EMMERICH, La Douloureuse Passion De N.S. Jésus-Christ, T.3, 3ième Ed., 

Librairie P. Téqui, Paris, 1951.  
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ولكنَّ . 2008123مرأًة لالعتداِء عليه لحظَة دخوِلِه لالحتفاِل بقدَّاِس الميالِد، ُمنَتصَف ليِل ميالِد الَربِّ في العام ٱ
لذلَك، . ى كنيسِتَك المقدَّسِة يزداُد شراسًة في كلِّ الُبلدانكذلَك، االضطهاُد عل. الُحرَّاَس َأْوقَـُفوها قبَل أن َتِصَل إليه

ُد ثَباتَنا في معموديَِّة الماِء والروح، لنحَظى ٱَم الطاِهر، نُعِلُن اليوَم، بشفاعِة قلِب مريَ  ، وُنجدِّ نتماَءنا ِلُحبَِّك الخالصيِّ
 ةِ الجسديَّ  اآلالمِ  و، أوحيِّ أو الرُ  الجسديِّ  ستشهادِ ة، أي االوحيَّ الرُ  ةِ مويَّ أو الدَ  ةِ يَّ المادِّ  ةِ ويَّ مَ الدَ  ليبِ الصَ  ةِ معموديَّ بنعمِة 
  .شراكًة َمَع آالِمَك الخالصيَّة، وألجِل خالِص البشريَّة، وِلَمْجِد الثالوِث األقَدِس إلى األبد، آمينة، وحيَّ أو الرُ 

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنينفلَيخُلْص كلُّ : ك

  في تَوجُِّعها كميَنهْ     نفُسها تلَك الحزيَنهْ 

  صابَها سيٌف ُمريبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثانيةُ  المرحلةُ  - 1.2

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ ، يهبَ كِ نعلى مَ  هُ صليبَ  يحملُ  يسوعَ  لنتأمَّلْ  ": ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

وإىل  اهليكلِ  اسِ رَّ حُ  ورؤساءِ  اليهودِ  ألحبارِ  يسوعَ  إىل تسليمِ ) 24- 20و 16- 14: 26مىتَّ ( يهوذا اإلسخريوطيِّ  خيانةُ  أدَّتْ 
إىل الفجر،  اإلهاناتِ  بأبشعِ  أُهنيَ . وبدَأت ُجلُجَلُتُه ومسريُة آالِمِه اْلُموِجَعة يتونِ الزَ  يف بستانِ  على يسوعَ  قُِبضَ . ِينِّ الوثَ  احلاكمِ 

 حيثُ  هنَّمَ جَ  رِ عْ إىل قَـ  وأُنزِلَ  يهوذا اإلسخريوطيُّ  اهلالكِ  ٱبنُ  رَ اللحظات، ٱنتحَ  يف تلكَ . َديناليَ  ُموَثقَ  إىل بيالطسَ  يقَ عندما سِ 
 بيالطسَ  بنيَ  احلوارُ  رَ حندَ إ. 124كا جولياينفريونِ  العظيمةِ  يسةِ القدِّ  فًقا لشهادةِ وَ  يطانُ عليها الشَ  ستندُ يت يَ الَّ  ادةِ سَ إىل الوِ  وَّلَ حتَ 

                                                 
(123  www.zenit.org  &www.youtube.com  
  .82، ص2009، ونكا جولياينيسة فري القدِّ اهر، انوئيل لقلب مرَمي املتأملِّ الطَ مَّ األخ عِ   124)

ذيَن ذهبوا إىل حتت األبالسُة الَّ : " وقالت. ياطين في جهنَّمعبًة لألبالسة وكلِّ األنفس والشَ ُمر  تبِّ يسوع المسيِح من الموِت كانقيامَة الرَ القدِّيسة ماري داغريدا أنَّ شهُد وتَ       
القدِّيسة ماري : راِجع". زيٍد من العذاباِت املخزيةفقد أُثِقلوا مبَِ  ،التَِّعسُ  واللصُّ  يهوذا اإلسخريوطيُّ  باألخصِّ و والهالكوَن، . َحَقةُمال عٍ ختبئوَن في أعماِق مغاورهم كأفا كانوا يَ األرض 

  .326، ص1996يل، ، ترمجة األخت ماري أنطوانت حسواين، الَراهبات الشَوْيريَّات، زوق مكا الفائقة القداسةة للعذراء مرميَ احلياة اإلهليَّ داغريدا، 
دما أعَلَن بطرُس عن: نقول شرًحا عن عَدِم هالِك هذا اخلائن على الَّذيَن يُروِّجوَن أنَّ الكنيسَة َتدرُس مَلفَّ َتطويِب يَهوذا اإلسخريوطيِّ وسُتعِلُن تعليَمها اجلديَد الَّذي يـََتَضمَّنُ  إجابةً       

أَنُتُم  خَرتُتُكمٱأَما أنا ’  " :كالِمِه، قاَل هلم يسوع  حتمالِ ٱعلى  يَقِدروا وبعَد أن تـََرَك عدٌد من التالميِذ يسوَع ألنـَُّهم ملَ  ،، وذلَك أماَم سائِر الُرُسلِ ’اهللاُقدُّوُس ’نَّ املسيَح هو أبالَرسوُل إميانُه 
وكان يَهوذا هذا َيسرُِق ماَل ). 71- 69: 6يو" (َأَحُد االثَين َعَشر أَنَّهُ فُهَو الَّذي سُيسِلُمه، مَع  ،يِّ وأراَد ِبِه َيهوذا بَن ِمسعاَن اِإلسَخريوط. ’!فواِحٌد ِمنُكم َشيطاناالثَين َعَشر؟ ومَع ذلك 

حِسنني 
ُ
َم للُرُسِل مَن امل قدَّ

ُ
 :قائالً الكهنوتيَّة،  هِ ِلِه يف صالتِ من أجِل ُرسُ ُيصلِّي وهو ، يسوُع لآلِب السماويِّ  ، َأملَْ يـَتَـَوجَّهْ من َمثَّ ). 6- 4: 12يو(الفقراِء وَخيَتِلُس الصندوَق الَّذي َحيتوي املاَل امل

... َدَخَل الَشيطاُن في يَهوذا الَمعروِف بِاِإلْسَخْريوِطيِّ "؟ وقَـْبَل عشاِء الفصح، ، أي يهوذا اإلسخريوطيِّ )12: 17يو" (لَِيِتمَّ الكتاب الهالكِ  بنِ ٱ ِسوىم يِهِلْك منُهم لَ فَـ سهرُت عليهم "
" فـََرِضَي وَأَخَذ يـَتَـَرقَُّب فُرَصًة لُِيسِلَمُه إلَيِهم ِمبَعزٍِل عِن اَجلْمع. أن يُعطُوُه َشيًئا ِمَن الِفضَّة تـََّفُقواٱفَفرُِحوا وَ . ِإلَيهم) ُيسِلم يسوع(ِلَريى َكيَف ُيسِلُمُه  َرسَوَض ُعَظماَء الَكَهَنِة وقاَدَة احلَ فَمضى وفا

نَّ الَّذي يَغِمُس اللقمَة يف َصحِنِه هو الَّذي ُيْسِلُمه؟ إ، قاَل يسوُع )2: 13يو" (بِن ِسمعاَن اِإلسَخريوطيِّ َأن ُيسِلَمه هوذاوَقد َأْلقى ِإبَليُس في قَـْلِب يَ ء، ويف أَثناِء الَعشا). "6- 3: 22لو(
 بنُ ٱاِإلنساِن الَّذي ُيْسَلُم  الَويُل ِلذِلكَ ُكِتَب يف َشأنِه، ولِكِن   مااِإلنساِن ماٍض، ك بنَ ٱِإنَّ ’ : "يسوعمثَّ قاَل ). 16: 6لو(وهذا ما فـََعَلُه بوضوٍح يهوذا اإلسخريوطيُّ ُمنَـفًِّذا خيانـََتُه العظمى 
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ذي كان الَّ  عبِ إىل الشَ  يسوعَ  مَ ه، فأسلَ مركزِ  سارةِ وخَ  ورةِ لثَ ا نَ مِ  بيالطسُ  حندار، وخافَ اال اتِ كإىل أدىن در  اليهودِ  ورؤساءِ 
 يسوعُ  ُجِلدَ  ، ُمثَّ )25: 27مىتَّ " (ناعلينا وعلى أوالدِ  هُ مُ دَ  : "بيالطس أمامَ  عبُ الشَ  صرخَ  ، ُمثَّ )21: 23لو" (!هُ بْ إصلِ ! هُ بْ لِ إص : "يصرخُ 

 هِ وا على رأسِ عُ ضَ وَ ُأِخَذ يسوُع إىل داخِل بيِت احلَرِس حيُث و  .كيَّ َز  والِنسوُة املؤمناُت َدَمُه اليف الَساحِة العامَِّة حيُث َمجََعت مرميَُ 
  ).17: 19يو(ة ثَ يُدعى ُجلجُ  ه إىل مكانٍ و جُ خرَ أَ و  ليبَ الصَ  وُمحِّلَ  مَتَأل وجُهُه وعيناُه بالِدماء،ٱ، ف)29و 26: 27مىتَّ ( ن شوكٍ مِ  إكليالً 

راقبوَن كلَّ ما َجيري ِمن أحداٍث ليتأكَّدوا ِمن أنَّ األموَر سَتنتهي عمليًّا، كان أحباُر اليهوِد وشيوُخُهم والفرِّيسيُّوَن يُ 
أنَّ يسوَع ُمحَِّل الَصليَب بعد أن قَـبـََّلُه شاكرًا أبَاُه الَسماويَّ  125َتكِشُف الطُوباويَُّة كاثرين إميرييخ. ِمبوِت يسوَع على الَصليب

ليسوَع، فأحاَط يسوُع الَصليَب بيِدِه  مَىن الَصليَب الَثقيَل على الَكِتِف اليُ َوَضَع اجلنوُد . على بدِء عمِل سرِّ الفداِء اخلالصيِّ 
َعُه َعِن األرضٱالُيمىن، ُمثَّ أَتى املالئكُة ِلُمساعَدتِه، ألنَُّه لوال ذلَك َلَما  إستمرَّ يسوُع جاثًِيا على رُكَبِتِه ال . ستطاَع َمحَْلُه وَرفـْ

نطَلَق َمِلُك امللوِك يف درِب االنتصاِر الَّذي حيِمُل َمشاِهَد مؤِلَمًة وعنيفًة ٱوهكذا . بعنٍف ليِقفَ  يستطيُع الُنهوض، فَدفـََعُه اجلنودُ 
وكان يسوُع يـَتَـَلقَّى إهاناٍت ِمَن اُجلموع، حىتَّ العبيُد . وكانت اجلراحاُت والِدماُء تُغطِّي جسَده. على األرِض وَجمًْدا يف الَسماء

  .واألعداُء َرَصُفوا الَطريَق باحلجارِة لُيعيُقوا تـََقدَُّمهُ َرَموا عليه الُوحوَل، 

...  

لذلك . يا إَلَهَنا يسوَع المسيح، لقد َحَمْلَت بإراَدِتَك الَصليَب الثَقيَل عن كلِّ البَشر، كاشًفا لنا طريَق الملكوت
بِن ٱيِجُب على : " ، قـُْلَت لتالميِذكَ )16: 16متَّى( !"بُن الِله الحيِّ ٱأنَت هو المسيُح " بعد أن َأعَلَن بطرُس الَرسوُل ِسرََّك، 

وقلَت أيًضا لكلِّ ). 22: 9لو" (اإلنساِن أن يتألََّم كثيًرا، ويَرُذَلُه الُشيوُخ واألحباُر والكَتبة، ويُقَتَل، وفي اليوِم الثاِلِث يقوم
وها هو سفيُرَك ). 23: 9لو" (ل صليَبُه كلَّ يوٍم ويَتبَـْعنيَمن أراَد أن يتبَعني، فلَيكُفر بنفِسه، وليحمِ : " نفٍس بشريٍَّة تبتغيكَ 

ا ألراضي المقدَّسِة الَّتي وِطَئتهنطالقًا من اٱاألميُن البابا بنديكُتُس السادَس عشَر، َيحِمُل صليَب الكنيسِة المقدَّسِة 
لكنَّ عبيَد الخطيئِة . 126ِم والمحبَِّة والعدالةداعًيا للَسال 2009َقَدماَك الطاهرتاِن والَّتي زارَها في شهِر أيَّاَر من العام 

الَتحذيَر  ة، ناسينَ للبشريَّ  المسيحيِّ  الخالصِ  رفضوا مشروعَ وُعمالَء الحيَِّة القديمِة وأسياَد العاَلِم وُحكَّاَمُه وُقضاتَُه 
يت الَّ  كبريًة العذاباتُ   كونُ هر، ستَ يف هذا الدَ  ءَ وياوأق ما كانوا ُحكماءَ  رِ بقدْ " م أنـَّهُ ب الَنَبويَّ للقدِّيِس فرنسيَس األسِّيزيِّ َلُهم

البابا إلى روما  لقد عادَ ". المسيح يسوعَ  بِّ للرَ  ،ينونةالدَ  ِحسابًا عسيًرا يومَ  ونَ دُّ سيُـؤَ "أنـَُّهم و  ،127"هنَّما يف جَ سُيقاسوَ 
وُتصَلُب أيًضا الكنيسُة المقدَّسُة فداًء  إلى رأِس جبِل الجلجلِة حيُث سُيصَلبُ  صوالً وُ  الفدائيَّ  الكنيسةِ  حامًال صليبَ 

وبالَتأكيد، سوَف تقوُم الكنيسُة، بنعمِتَك، بعَد سنيِن المحنِة الكبرى، لُتَدشَِّن زمَن سالِمَك . َعِن البشريَِّة على مثاِلكَ 

                                                                                                                                                              
؟’: فأجاَب يَهوذا الَّذي سُيسِلُمه. ’ا لهم يُوَلْد ذلَك اإلنساُن َلكاَن َخيرً فَلو لَ . اِإلنساِن عن َيِده قَمَة اللُ  أَخذَ فما ِإن ). "25- 24: 26مىتَّ " (’َتقول هو ما’: فقاَل له يسوع’ أَأَنا هو، رايبِّ

 ).48: 22لو" (’اِإلنسان؟ بنَ ٱيا يَهوذا، أِبُقبَلٍة ُتْسِلُم ’: ويف بستاِن الَزيتوِن، قاَل َلُه يسوع). "27: 13يو" (’ِإفَعْل ما أنَت فاِعٌل وَعجِّلْ ’: فقاَل له يسوع. حتَّى َدَخَل فيه الَشيطان
القدِّيس : الَمرِجع(، "إنَّ َلَقَب الَرسوِل َلْم يُنَزْع من يهوذا ألنَُّه َلَجَأ إلى اآلِلَهِة الكاِذبَِة بل ألنَُّه كاَن خائًِنا: " َع هذا اخلائن يهوذا، فقالضْ سكندريُّ وَ دِّيُس أثناسيوُس اإلَك، شرَح القلذل

 نَّ إُل القوُل عقَ ، هل يُ وللقدِّيسني للَربِّ يسوَع املسيحِ بَعَد كلِّ هذا الكالِم ). 670، ص2006ُة املؤمن، اجلزء األوَّل، ، املطران بطرس اجلميِّل، صالإرشاداٌت للكهنةسكندريُّ، اإل أثناسيوس
سَ  حَذرِ نَ لْ ؟ فَـ  يَهِلكْ َهى حياَتُه باليأِس واالنتحار، ملَ يَهوذا اإلسخريوطيَّ الَّذي أنْـ 

ُ
ضَ األنبياَء الَكَذبَة وامل

ُ
نَحرِفنيحاَء الدجَّالني وامل

ُ
علِّمَني امل

ُ
  .لِّلَني والِذئاَب اخلاِطفَة وامل

، بلًة غاشًَّة ِمْثَل يَهوذاوال أُقـَبـُِّلَك قاهللا، فإينِّ ال أقوُل ِسرََّك ألعداِئَك،  بنَ ٱ، شريًكا يف عشاِئَك الِسرِّيِّ يا ِين اليومَ إقبَـلْ : " الَفِم قائلنييُوحنَّا الَذهِيبِّ  يف ليتورجيَِّة القدِّيسِ  ُيصلِّي املؤمنونَ  أخريًا،
  ).1386تعليم مسيحي، عدد " (يا ربُّ يف َمَلُكوِتكَ  ذُكْرِين أُ : بل كاللصِّ أَعَرتُِف لكَ 
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حٍد منَّا صليَبُه بإيماٍن وثقٍة وثبات، علِّْمنا يا ربُّ في هذه األزمنِة األخيرِة للِشرِّير، أن َيحِمَل كلُّ وا. الحقيقيِّ والكاِمل
َم ذواتِنا ذبائَح وقرابيَن نق يًَّة لخالِص ُمشرِكيَن آالَمنا الَنفسيََّة والجسديََّة بآالِم الكنيسِة الجامعِة وبآالِمَك الخالصيَّة، فُنقدِّ

  .الُنفوس، ونَقوَم معَك بالمجِد وِلمجدَك إلى األبد، آمين

  إرَحْمنا: ش          يسوع إرَحْمنا أيُّها الربُّ : ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  صاَدَفْت ُأمُّ الكنيَسهْ     عند َملقاها العريسَ 

  أوجاًعا ُتدمي الحبيبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  قلبي ُمنطِبَعهْ  في

  

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثالثةُ  المرحلةُ  - 1.3

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،األولى ةِ للمرَّ  الصليبِ  واقًعا تحتَ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

مِني ُمسبًِّبا له اآلالَم الـُمربِّحة، كان معظُم الَشعِب يَنظُُر بإعجاٍب بينما كاَن َيسوُع حامًال صليَبُه املغروَس يف كتِفه الي
ِة الَتعذيِب الَّذي يَلقاُه يسوُع، ُمعتربيَنه يَنتحُل صفًة إَهلِيًَّة وُجيدِّفٱو  والِقلَُّة ِمَن الناِس كانوا يتألَّموَن ِمَن املشَهِد . رتياٍح إىل ِشدَّ

ُه إليِه، والَتعِب . ريَن وَصْيحاِت الِعدائيَِّني الثائريَن وغيِظ الَشيطاِن املاِكرالعنيِف وِمن ظُلِم البشِر الكاف ولكثافِة الَشرِّ الَّذي يُوجَّ
، إنَّ 128تَقوُل الطُوباويَُّة كاثرين إميرييخ. صطَدَم باحلجارِة على الَطريِق وَسَقَط للمرَِّة األوىل حتَت الصليبٱواجلراحاِت واآلالم، 

. ضَطرَّ اجلموَع إىل َأن يتوقَّفوا، وراحوا يُهينونَُه ويضرِبونَُه ِمن دون رمحةٱلى األرِض ووقَع الَصليُب عن ميينه، ما يسوَع سقَط ع
وِك يف رُِفَع يسوُع ِمَن الَوحِل وُغرَِز إكليُل الشَ . وطلَب الفرِّيسيُّوَن ِمن قائِد اجلُنِد َأن يرفَعُه ليِصَل إىل جبِل اجلُلُجلِة قَبَل َأن ميوتَ 

إكليُل الَشوِك سبََّب لُه آالًما ال تُوَصُف، وَأْجبَـرَُه على االحنناِء ِجلَهٍة واحدٍة كي . رأِسِه من جديد، وُوِضَع الَصليُب على َظهره
  .َميَْنَح مساحًة للَصليِب الَّذي أَثَقَل َكِتَفيهِ 

...  

، وباألخصِّ أولئَك الَّذيَن يعتبروَن أنفَسُهم أرباَب أيُّها الفادي الحبيُب يسوُع المسيح، إنَّ ثِقَل خطايا البَشرِ 
ليلَة عيِد على البابا  االعتداءَ  تي حاوَلتِ الَّ  والمرأةُ . البيِت وَأِخصَّاَءُه، سبََّب لَك الُسقوَط تحَت الَصليِب للمرَِّة األولى

 عام لكانون األوَّ   25 لَة عيِد الميالِد فيعتَدْت عليه ليٱالَّتي  هاهي نفسُ  ،2008كانون األوَّل العاَم   25الميالِد في 
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 ةِ دَ لحِ والمُ  ةِ وليَّ صُ األُ  ماتِ هجُّ التَ هذا الحَدُث الَتاريخيُّ يُذكُِّرنا ب .، فسقَط أرًضا تحَت الَصليِب للمرَِّة األولى2009129
 الكنيسةُ  َتصَعُدهاتي الَّ  ليبِ الصَ  ربِ دَ  مسيرةِ  نطلَق البابا فيٱلقد  .خالَل تلَك الفترِة، وقَبَلها وبعَدها على البابا ةِ اذَّ والشَ 

، رافًعا ناظَريِه إلى لحظِة القيامِة المجيدِة لألُمناِء الُمخِلصيَن الُمستقيمي هاها وفاديَ مَ لِّ عَ ومُ  ِبَك أنَت ُمؤسَِّسهابـًُّها شَ تَ 
َعزِّز فينا أيُّها الُمخلُِّص الحبيُب . أبرارِهافأبواُب الجحيِم سوف تـََتَحطَُّم أماَم إيماِن الُبَسطاِء قدِّيسي الكنيسِة و . الَرأي

هالكيَن ِعْشًقا للعمِل في َكْرِمَك ولالنتماِء الَدائِم لحظيَرِتَك، فَنكُفَر بالَشيطاِن وبكلِّ ُجنوِدِه المالعيِن وبكلِّ ُعَمالئِِه ال
ًال ُكلَّ نَقٍص فينا، كي ننتصَر في َقْصِدنا ونطلُب منَك َأن تغِفَر لنا كلَّ خطايانا وهفواتِنا ُمكمِّ . وبكلِّ ما يصُدر عنه

مجَد الَسامي وَنِصَل إلَيَك أنَت هدفَنا األوَحد، فَننَعَم ِبُحبَِّك األبديِّ، ونَرفَع إليَك وألبيَك المباَرك ولروِحَك القدُّوس، ال
  .إلى األبد، آمين

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين فلَيخُلْص كلُّ : ك

  قد أهاَل القلَب َجْهًرا    كاَبَدِت الموَت ُمرًّا

  من َجَرى اإلبِن الحبيبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  بعةُ الرا المرحلةُ  - 1.4

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،مَ ه مريَ مِّ يلتقي بأُ  لنتأمَّل يسوعَ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

، وعندما ٱعُتِقلَ . حلظًة بلحظة ،ُكلِّها  هِ حياتِ  يف مراحلِ  اهللاِ  وٱبنَ  ها الوحيدَ ٱبنَ  الربيئُة ِمَن الَدَنسِ  مرميَُ  العذراءُ  تِ قَ رافَـ 
وبعد  .ةواجلسديَّ  ةَ سيَّ فْ ، النَـ هُ ها وآالمَ وحيدِ  ، عذاباتِ ماهلَُ  ال مثيلَ  ملٍَ بصمٍت وأَ  دُ شهَ تَ  ن مكاٍن إىل آَخرَ مَ  هُ عَ مَ  قَّلُ ت تتنَـ راحَ 

وحيَدها ِمن خاللِِه عن ُقرٍب وبشكٍل ، طَلَبْت ِمن يوحنَّا احلبيِب أن يقوَدها إىل مكاٍن َترى 130ُسقوِطِه األوَِّل حتَت الَصليب
بُنها ٱ تقوُل الطُوباويَُّة كاثرين إميرييخ إنَّ يوحنَّا الَرُسوَل أخَذها إىل قصِر قَيافا عظيِم األحباِر الَّذي َسَيُمرُّ ِمبُحاذاتِهِ . ُمباِشر
...  على رُكَبَتيهارَمتَت مرميَُ ٱو ... فـََتَح اخلادُم البابَ ... محرارًا ِمَن الُبكاء،ٱ شاحبَة الوجِه، عيناها زاَدتا كانت مرميَُ . " اْلُمتأملِّ 

وعندما "  )تُتاِبع الطوباويَّة( .131"وفي نظراتِها َيسطُع نوُر االنتصار"  ،"...لتَمَسِت املساعدَة ِمَن السماءِ ٱضمَّت يَديها و 
َقًة بوحيِدها الَّذي ُميُرُّ رآها اجلنوُد، أخَذ أحُدُهم مسامَري الَصليِب وعَرَضها أماَمها بٱستفزاز،  لكنَّها أماَلت َنَظَرها عنُه ُحمَدِّ
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ِة آالِم َكِتِفه... باملكان ُمثَّ نظَر . بينما كان يسوُع يرزَُح حتَت ثِقِل الَصليب، ورأُسُه ُمكلٌَّل بإكليِل الَشوك، كان يغوُص يف شدَّ
 فٱنطَلَقت مرميَُ . حتَت الَصليب... للمرَِّة الثَانيِة على يَديِه ورُكَبَتيهأرًضا  طَ سقَ ، وهو ُجياِهُد، و ِنظَرَة حناٍن وُحزٍن إىل والدتِه مرميَ 

 خائرَ و ًكا ُمنهَ  وهو بََدا ،وكان اجلموُع يتهجَّموَن عليه ويُهيُنونَهُ . احلزينُة واْلُمتألِّمُة إىل جانِبِه ورَكَعت على رُكَبَتيها وضمَّتهُ 
ثبََّت يسوُع أطراَف الَصليِب ... وا يسوَع َعِن األرِض ُجمربيَنُه على أن َحيِمَل الَصليَب بطريقٍة ُخمتلفةُمثَّ جاَء اجلنوُد ورفـَعُ ... وىالقِ 

رييخ عدًدا ِمَن بعد ذلك، رَأت الطُوباويَُّة كاثرين إميْ . 132"على ذراَعْيِه تارًكا قاعدَة الَصليِب ُتالِمُس األرَض، ما خفََّف ِمن ثِْقِلهِ 
  .َني وهم يتَلهَّوَن باإلساءِة إىل ربِّنا يسوَع بأساليَب متنوِّعٍة، ولكْن، ِقلٌَّة ِمَن الِنسوِة ُكنَّ يبكنيَ األشخاِص ُجمتِمع

 رِّ السِ  يف حتقيقِ  ًعا على الوعدِ دا مَ اجللجلة، أكَّ  وصاعٌد دربَ  هِ نكبيَ على مَ  هُ وهو حامٌل صليبَ   بيسوعَ مرميَُ ا ٱلتَقت مَّ ولَ 
على  اهللاِ  ملكوتِ  وذلك بتأسيسِ  ،القدمية ةِ احليَّ  رأسِ  قِ حْ سَ و  المِ والظَ  رِّ وى الشَ على قِ  نتصارِ  االحىتَّ  هِ ذافريِ ِحب  والفدائيِّ  اخلالصيِّ 

ما  وكلِّ  هِ نودِ جُ  وكلِّ  يطانِ الشَ  إبليسَ  بتكبيلِ  للمسيح، ُمثَّ  لِ األوَّ  اجمليءِ  نِ مَ زَ  ،امللكوت نِ مَ ن زَ األوىل مِ  يف املرحلةِ  املسيحِ  صليبِ 
. الثاين اجمليءِ  نِ مَ زَ  يف بدايةِ  املقدَّسةِ  الكنيسةِ  على صليبِ  اهللاِ  ملكوتِ  بتثبيتِ وذلك ، ، وَزجِِّهم يف اهلاويِة الَسحيقةعنه رُ دُ يص

ن، وهي مَ الزَ  يف ملءِ  اهللاِ  يت َوَلَدت ملكوتَ املسيح، هي الَّ  يسوعَ  لوكِ مُ الْ  كَ لِ مَ  يت َوَلَدتْ الَّ  ةِ يَّ اإلهلَ  احلكمةِ  ةُ كَ لِ ، مَ العذراءُ  فمرميَُ 
ِ  هُ بِّتُ يت سُتثَ الَّ  ها تِ بورديَّ  هُ لُ ها وسُتكبـِّ يْ مَ بقدَ  القدميةِ  ةِ احليَّ  رأسَ  قُ سحَ وستَ  اهرُ ها الطَ قلبُ  رُ صِ نتَ عندما سيَ  األخريةِ  األزمنةِ  ايةِ يف 

ِ  القضاءَ  اهللاُ  شاءُ يَ  حنيِ إىل  حيقةِ السَ  يف اهلاويةِ  هُ جُّ زُ وتَـ  املقدَّسةِ  ِ ائعليه    .العاملَ  ايةِ يًّا يف 

...  

َم البريئِة ِمَن الَدَنِس منُذ األَزِل وإلى األبد، إنَّ لقاَءَك بُأمِّ الكنيسِة، وأنَت بَن العذراِء مريَ ٱأيُّها المسيح، يا 
ِضمَن تدبيِر اآلِب  حامٌل صليَب العار، جعَلها تتألَُّم لرؤياها آالَمَك العظيمَة الَّتي دَعْوَت كلَّ أتباِعَك للمشارَكِة فيها

ها هي، في هذه األزمنِة الَصعبة، تتألَُّم كثيًرا لرؤياها جسَدَك الِسرِّيَّ، أي الكنيسَة المقدَّسة، . الَسماويِّ لخالِص العاَلم
أيَّار من  13رتغال في الب –فعلى أَثَِر لقائِها ِبُمَمثِِّل الكنيسِة البابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر في فاتيما . يتألَُّم آالًما فظيعةً 

م تكتِمْل بعد، والَّذي يعتِقُد عكَس ذلك رسالَة فاتيما الَنبويََّة لَ " ، َأْوَحت إليه، لُيعِلَن ٱْسَمَك الُقدُّوس، بأنَّ 2010العام 
لَسنواِت الَسْبَع اآلتيَة، والَّتي علَّ ا: " وصلَّى قائالً . فأعَلَن أنَّ هذه الِرسالَة الَنبويََّة هي لزَمِنَنا الحاِضر". نخدَعٱيكوُن َقِد 

". َم الطَاهِر ِلمجِد الثالوِث األقَدسنتصاِر قلِب مريَ ٱتـَْفِصُلنا َعِن الذِكرى المئويَِّة لظُهوراِت فاتيما، ُتسرُِّع َزفَّ ُبشرى 
ِة اُألمِّ وتُبقيها وأعَتِقُد أنَّ ُسلطَة الَشرِّ سُتكَبُح فَتظَهُر قـُوَّ ... االنتصاُر يقَتِربُ : " وعقََّب قائالً  ُة اِهللا دائًما ِمن خالِل قـُوَّ

نسأُلَك أيُّها الَربُّ يسوُع، بشفاعِة والدِتَك الكلِّيَِّة القداسِة . 133"َم هي َخفيٌَّة، وإنَّما حقيقيَّةٌ نتصاراِت مريَ ٱإنَّ ... حيَّةً 
ستشهاِد البابا ٱوالمجروحِة في زَمِنَنا لُقرِب  -العظيم المجروَحِة بٱستشهاِدَك، والمتألِّمِة آلالِمَك كشريكٍة في سرِّ الفداِء 

حاميٍة للكنيسِة وُمشارِكٍة أيًضا في مُ وكُموزِّعٍة لِنَعِمَك على الكنيسة، وك - والكنيسة، والمتألِّمِة آلالِمِه وآالِم الكنيسة 
ِة روِحَك الُقدُّوِس، أن تُنِعَم علينا ِبرَ  ْفِض ُكلِّ ما ُيسبُِّب لَك وَلها هذه اآلالَم، وذلَك من آالِمها، نسأُلَك بشفاَعِتها، وبقوَّ

خالِل طاعِتنا إلنجيِلَك ولتعليِم كنيسِتَك الَصحيح، عائشيَن وفًقا ِلمشيئِة أبيَك الَسماويِّ، وُمستلِهميَن روَحَك الُقدُّوَس، 
  .وراغبيَن في االتِّحاِد ِبُحبَِّك العظيِم إلى األبد، آمين

                                                 
  .ها الكنيسةُ يت وضَعتْ ليب الَّ رِب الصَ مع مراحل د قُ افَ وَ تَـ منها ما يَـ إختار املؤلُِّف . اتٍ مرَّ  عَ بْ سَ  ليبِ ت الصَ وقع حتَ  ؤى أنَّ يسوعَ َيظهُر من خالل هذه الرُ   132)
  . www.vatican.va، أوwww.zenit.org، أو 234، ص2010بريوت،  ،دار الفارايب، نور العاملَ البابا بنديكتس الَسادس عشر،   133)
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  إرَحْمنا: ش          الربُّ يسوع إرَحْمنا أيُّها: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  أو بآالِمها الَتذَكُّرْ     َمن يُطيْق ُمرَّ التَـَفكُّرْ 

  حيَن القاها الحبيبْ 

يَسهْ    وحيِدكْ  إجَعلي جراحات    أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الخامسةُ  المرحلةُ  - 1.5

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،الصليب لِ مْ في حَ  هُ عينُ يُ  يُّ يرانِ القِ  سمعانُ  هُ عَ ومَ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

يف منطقِة اجلبِل ) ُتدعى َشحَّات يف أيَّاِمنا(ليهوديُّ، الَّذي هو ِمن أصٍل وثِينٍّ ِمن مدينِة قريينا الليبيَّة مسعاُن الِقرياينُّ ا
، َلمَّا كان آتًيا ِمَن احلقِل َمَع أوالِدِه الثالثة، مارًّا باملكاِن الَّذي وصَل إليِه يسوُع حنو 134"سكنَدر وُروُفسٱأبو "األخضر، وهو 
. بِنها املتأملِّ ٱ العذراِء الَّيت كانت ُحتاوُل التَـَقرَُّب ِمن تأثـََّر وتأملََّ ِهلذا املشَهِد العنيِف، وِخباصٍَّة َلمَّا رأى آالَم مرميََ  جبِل اجللجلة،

اويَُّة كاثرين تقوُل الطُوب. رأى اُحلرَّاُس تأثـُّرَُه وصالبَة قامِته، فأمَسُكوا به وسخَُّروُه يف ُمساَعَدِة يسوَع على َمحِل الَصليب
ا وقَع حتت الَصليب، فقالوا " إنَّ إمساَك مسعاَن القرياينِّ َجرى عندما  135إميرييخ رأى الفرِّيسيُّوَن أنَّ ِقَوى يسوَع تضاَءَلت َلمَّ
نوُد فورًا مسعاَن القرياينَّ أن لذا، أمَر اجل. ’أحًدا حيِمُل صليَبهُ  جتَُِدوا ال ُميِكُن له أن َيِصَل حيًّا إىل مكاِن اإلعداِم إذا ملَ ’ : للجنود

َزِعًجا جدًّا، وأظَهَر ... لكنَُّه رفَض يف البداية، ُمثَّ ُأْكرَِه على اخلضوع. ُيساِعَد يسوَع يف َمحِْل صليِبه غتياظًا ِمن َكونِِه ٱوكان ُمنـْ
ْلتَـَفَت بلطٍف ناظرًا إليه ِنظرًة َمساويًَّة ٱو  عندها بكى يسوعُ . ُأْجِربَ على ُمساعَدِة رُجٍل يدعو إىل األسى ويف حالٍة قِذرٍة وبائسة

وقاَم اجلنوُد بتثبيِت أَحِد جانَيب الَصليِب على  . َلَمَسْتُه يف الَصميم، فهبَّ ِلُمساعدِة يسوَع ِعَوًضا عن االستمراِر يف اْلُمَمانَعة
  ".ن ثِْقِل الَصليبَكِتَفْيِه، فمشى وراَء يسوَع ُمساِعًدا إيَّاه، ُمتحمًِّال الوزَن األكَرب مِ 

). 26: 23، لو21: 15مر(ندفاع، بعَد تـََردُِّدِه يف البداية ٱوهكذا، َمحََل مسعاُن القرياينُّ الَصليَب وراَء يسوَع بُلطٍف وحناٍن و 
قد مثََّل ُكلَّ  ويكوُن مسعاُن القرياينُّ . وبذلَك، أعاَن يسوَع يف َمحِل الَصليِب وصوًال إىل رأِس جبِل اجلُلُجلِة حيُث ُصِلَب يسوع

وقَف ِمسعان وراَء يسوَع . ( يَقِدُروا، ُمنَعًما عليِه وعليِهم بالَرمحِة اإلَهليَِّة والربكاِت اخلالصيَّةالَّذيَن أراُدوا ُمساعَدَة يسوَع وملَ 
  ).وساعَدُه يف محِل الَصليب، ألنَّ َيسوَع هو القائُد دائًما وجيَُِب أن يَبقى يف املقدِّمة

...  

                                                 
  .إسُم الَوَلد الثَالث غُري معروف ) 134
  .L'Abbé de CAZALES, XXXIII, p.245-247يخ، ري كاثرين إميْ   ةُ وباويَّ الطُ  ) 135
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وكم ! ا المسيُح اْلُمنَهُك الِقَوى، يا للَسعادِة الَّتي َحِظَي ِبها سمعاُن القيراِنيُّ الَّذي أعاَنَك في َحمِل الَصليبأيّه
سِة هي سعيدٌة الكنيسُة األرثوذُكسيَُّة في زمِنَنا الحاضر، والَّتي تَقدََّمت لُتعيَن الكنيسَة الكاثوليكيََّة في َحْمِل صليِب الكني

لقد برَهَنْت كنيسُة قبرَص األرثوذكسيَُّة بعَد قروٍن ِمَن االنقساِم الَكَنسيِّ عن ُحبِّها . الجامعِة المقدَّسِة الَرسوليَّةالواحدِة 
فعلى أَثَِر زيارِة البابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر ِلجزيرِة قبرَص . وأمانَِتها لَك، وذلَك بٱسِم سائِر الكنائِس األرثوذكسيَّة

، َعَلْت بعُض األصواِت الحاقدِة والَرافضِة ِلهذه 2010136خالَل األسبوِع األوَِّل ِمن شهِر حزيراَن من العام  اليونانيَّةِ 
لكنَّ رئيَس أساقَفِتها كريزوستوموَس الثَاني أمَر اْلُمعارضيَن بٱْلِتَزاِم َمَنازِِلِهم تحَت أمِر الطَاعة، وهكذا  . الزِيارِة المقدَّسة

يًّا َمَع بطاركِة الَشْرِق األرثوذُكِس عن أنَّ الكنيسَة األرثوذكسيََّة هي سمعاُن القيرانيُّ في نِهايِة األزمنة، وَعبـََّر فعل. كان
تُعيُن البابا والكنيسَة جمعاَء في َحْمِل صليِبها نحَو موِت الُجلُجلة، وإلى القيامِة المجيدِة وُحلوِل زمِن الَسالِم المسيحيِّ 

نَلتمُس منَك يا فاديَنا المسيح، أن َتمنَحنا نِعمَة االنضماِم إلى جماعِة َحَمَلِة صليِب الكنيسِة . انيوبدايِة المجيِء الث
ِة ندفاٍع، ُمقتبليَن بالَصبِر والِثقِة واإليماِن ُكلَّ العذاباِت واآلالِم والُصلباِن اْلُمتَوجَِّب علينا َتحمُُّلها، فنحظى بِنعمَ ٱبفرٍح و 

  .ُفوِر وبٱنتصاِر الَصليِب المقدَّس، رافعيَن للثالوِث األقَدِس المجَد إلى األبد، آمينَغسِلنا بدِمَك الغَ 

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  حكيإْذ يرى العذراَء تَ     يبكي أيُّ قلٍب ليس

  ُحْزَن أحشاها الـُمذيبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  السادسةُ  المرحلةُ  - 1.6

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ يُّ لَك أ نسجدُ  ،بالمنديل هُ وجهَ  حُ مسَ كا وهي تَ فيرونِ  يسةُ القدِّ  هُ عَ ومَ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

ا بَني مجٍع غفٍري ِمَن الَشعِب يتبَـْعَن يسوَع باكياٍت ونائحاٍت  ُ بسبِب اإلجراِم ) 27: 23لو(كانت نساُء أورشليَم وبَنا
وِمن بِني َقسوِة الِسياِط وَكثْـرَِة اإلهاناِت وأَنِني اآلالِم وُعْمِق اِجلراِح . ٍم وثقةالَشنيِع الَّذي يلَحُق ِمبَن أَحبُّوا وتَِبُعوا بإمياٍن وسال

بعَد أن : " 137تقوُل الطُوباويَُّة كاثرين إميرييخ. ستعاَدِت الِطيَبَة والرِقََّة واحلناَن، وعلى َيَدْيها طفلةٌ ٱوَفظاعِة اَحلَدث، َظَهَرت صبيٌَّة 
َم اْلَمسُري بَِنحْ  يٍل ِمن مجَ  ِو ِمَئَيت ُخطوٍة ِمَن الُنقطِة الَّيت بدَأ فيها مسعاُن الِقرياينُّ ِمبُساعدِة َربِّنا يف َمحِْل صليِبه، فُِتَح باُب َمْنزِلٍ تـََقدَّ

مِة اجلمعٱمرأٌة رائعُة املنَظِر حتِمُل طفلًة صغرية، و ٱمال، خرَجت منه ِجَهِة الشِ  الَصبيَِّة األنيقِة إسُم هذه . جتَََّهْت بَشَغٍف حنو مقدِّ
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ًنا بَتَصرُِّفها الَشْهِم يف هذا اليوم، ويـَْعِين ذلك ... ’ِسريافيا’الَّيت َجترََّأْت على ُمواجهِة اجلموِع الغاضبة،  وُمسَِّيْت الحًقا بفريوِنكا تـََيمُّ
َمِة املوِكِب إبعاَدها، لكنَّها ... ’األيقونَة احلقيقيَّة’ َقِت اجلموَع واجلنوَد والرُماَة ووصَلت إىل يسوَع خرتَ ٱحاوَل الَّذيَن يف ُمقدِّ

َمْت له املنديَل قائلةً  ومَسَح به َوجَهُه ِشماِل فأخَذ يسوُع املِنديَل بَيِدِه ال. ’إَمسْح يل بأن أمَسَح َوجَه ريبِّ ’: وركَعْت أماَمُه وقدَّ
ا قبـََّلت ِسريافيا املنديلَ . امللطََّخ بالدماِء وأعاَدُه إليها شاِكرًا ِ ُمثَّ قدََّمت ليسوَع كأَس اخلمر، ولكنَّ فظاظَة . ووَضَعتُه حتَت َعباَء

َم ٱتفاجَأ اْحلُرَّاُس ِمن شجاعِة ِسريافيا يف ما َعِمَلت، وسبََّبت َهلُم َحلظاٍت ِمَن الَتعثُِّر . اجلنوِد َمنَـَعْتُه ِمن ُشْربِهِ  ستغلَّْتها هي لُِتقدِّ
ا الُقدُّوس ا كلٌّ ِمَن الفرِّيسيَِّني واْحلُرَّاس، ليس فقط من الَتعثُِّر، بل، أكثَر، ِمن َشهادِة الَوقاِر الَّذي ٱعندها . املنديَل لرِّ غتاَظ جدًّ

َم ليسوَع ِمَن العامَّة، فٱنتقُموا ألنفِسِهم بضرِب يسوَع وإيذائِه، بينما عاَدت ِسريافيا إىل بيِتها بُسرعةٍ    .138"ُقدِّ

ا وربِّنا وهي تذِرُف الُدموَع ِمَن األملَِ ٱزِِهلا، سَجَدْت فريوِنكا أماَم املنديِل الَّذي بعَد ُدخوِهلا إىل َمنْ  نطبَع عليه َوجُه رِّ
بِّ حتَفَظْت فريوِنكا ِمبِنديِل الرَ ٱوهكذا، ". اآلَن جيُب عَليَّ حقًّا أن أتُرَك اجلميَع وأفرََح بقليب، ألنَّ ريبِّ َوَهَبِين تذكارًا منه: " قائلةً 

ا، فُأعِطَي بعَد ذلَك إىل الطُوباويَِّة مرميََ  َم الحًقا للكنيسةحىتَّ وفاِ   . العذراِء الَّيت ترَكْتُه للُرُسِل األطهار، وُقدِّ

...  

 أيُّها الَربُّ يسوُع إَلُهنا، َسَمْحَت بأن ُيطَبَع رسُم وجِهَك بلوِن دِمَك األرُجواِنيِّ على ِمنديٍل ناصِع البياض، ألنَّكَ 
قتبَـْلَت هذا الَتعبيَر َعِن االتِّحاِد ٱو . تُريُد أن َيظَهَر لوُن الحياِة الحقيقيَِّة واألنواِر الَسماويَِّة على صفحاِت قلوبِنا البيضاء

نَّ صورَة اِهللا الَصادقِة ِبمشاعرِها، كي تقوَل للعاَلِم إ) األيقونة الحقيقيَّة(َمَعَك في ضيَقِتَك وِمْحَنِتَك ِمَن القدِّيسِة فيروِنكا 
كذلك، ظَهَرِت الكنيسُة األنغليكانيَُّة في نِهايِة األزمنة، . في خليَقِتِه المفضََّلِة ما زاَلت وستبقى ُتِشعُّ رحمًة وإْيَمانًا وقوَّةً 

َتمَّ هذا . قََّة والحنانبشخِص اْلَمِلَكِة إليزابيت الثانية، َتمَسُح َوجَه الكنيسِة اْلُمجاِهَدة، وذلَك بٱستعاَدتِها الِطيبَة والرِ 
الحَدُث التاريخيُّ عندما زاَر البابا بنديكُتُس الَسادَس عشَر الممَلكَة المتَِّحدَة بعَد ُمنَتَصِف شهِر أيلوَل من العام 

الصليِب "سكوتلندا، والمعروِف بداِر ٱستقبَلْتُه الَمِلَكُة إليزابيت الثانيُة بُلطٍف في قصرِها في ُمقاطَعِة ٱوَلمَّا . 2010
نَِقُف َمَعُكم ُمتَّحديَن ضدَّ الكراهيِة  : "، أعَلَنت عن تعاطُِفها وتضاُمِنها َمَعُه وَمَع الكنيسِة الكاثوليكيَِّة قائلةً "المقدَّس

ا بنوِر نطلُب منَك أيُّها الوجُه اْلُمِشعُّ بالَسالِم والمحبَِّة والَرحمة، أن تطَبَع نُفوَسن. 139"قتراِف العنِف بٱسِم الِدينٱو
، كي نتَِّحَد َمَعَك بٱتِّحاِدنا بآالِمَك الُكلِّيَِّة المرارِة، وَنحظى بالَسعادِة األبديَّة، فنرفَع إليَك وأل بيَك وجِهَك الخالصيِّ

  .وللُروِح الُقُدِس المجَد إلى األبد، آمين

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين فلَيخُلْص كلُّ األَُمناءِ : ك

  بالعذاْب يسوَع ُمْلَقى    ِمن َمعاصي الشعِب تَلقى

  ُمحتمًال َجْلًدا ُمذيبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ
                                                 

  .خرتَق الَشعُب الِعرباينُّ البحَر األمحَر بواسطِة الَنيبِّ موسىٱخرتََقِت اجلموَع كما ٱفريوِنكا  = أنَّ سريافياالفت ال  138)
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  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  السابعةُ  المرحلةُ  - 1.7

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،الثانية ةِ للمرَّ  الصليبِ  واقًعا تحتَ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

ا هلَ  رَّضَ عَ يت تَـ الَّ  ةَ سيَّ فْ والنَـ  ةَ اجلسديَّ  اإلهاناتِ  َتضمََّنتِ املسيح،  نا يسوعُ لِّصُ نا وخمُ شاها ربُّ يت مَ الَّ  ليبِ الصَ  ربِ دَ  مراحلُ 
يف  ةِ حدَ والوَ  ورِ الزُ  هاداتِ وشَ  الباطلةِ  اماتِ هَ االتـِّ  ن خاللِ ومِ  ،ليبِ الصَ  لِ ومحَْ  كِ وْ الشَ  وإكليلِ  اتِ كمَ واللَ  قِ صْ والبَ  دِ لْ اجلَ  ن خاللِ مِ 

َم اجلميُع  .ٱنتصارو  جمدٍ  إىل صليبِ  لَ وَّ ذي حتَ الَّ  العارِ  ها صليبَ َلت كلُّ ، شكَّ ...ةدَّ الشِ  تقوُل الطُوباويَُّة كاثرين إميرييخ، َلمَّا تَقدَّ
ٍة يسوَع حنو ِبركٍة راكدٍة، فحاوَل مسعاُن القرياِينُّ َحتاِشَي الِربكِة بفتِل : " ِمَن البوَّابِة اجلنوبيَِّة الغربيَِّة ألورشليم دفَع الُرماُة بشدَّ
ا على مسعاَن الِقرياِينِّ أن يَرَفَع الَصليَب ِمن جديد يف َوسطِ ... الَصليب، ما سبَّب ُسقوَط يسوع فعبـََّر . الوحِل، وكان صعًبا جدًّ

كم مرٍَّة أَرْدُت أن أمجَع ! أورشليُم، أورشليُم، يا قاتلَة األنبياء، ورامجَة اْلُمرَسلَني إليها’: يسوُع بصوٍت واضٍح، وهو يتحرَُّك، ِحبزنٍ 
َع الفرِّيسيُّوَن هذه الكلماِت، ). 37: 23مىتَّ (’ ! تُريدواراَخها حتَت َجناَحيها، وملَ أوالَدِك كما جتمُع الَدجاجُة فِ  زداُدوا ٱَلمَّا مسَِ

َتعنيُفُهم الَشنيُع هذا ليسوَع دفَع مسعاَن الِقرياِينَّ ليصرَُخ بٱغتياٍظ . ستشَرُسوا إلقاَمِتِه ِمن بِني الَوحِل بالُقوَّةٱغضًبا، وشَتُموُه و 
َلُه بعد ذلكٱإذا ’: قائالً  سأفعُل هكذا حىتَّ لو . سَتمَرْرُمت يف َتَصرُِّفُكم العنيِف هذا، فسأرمي الَصليَب أرًضا ولن َأمحِْ

  .عندها تراَجُعوا، وتابَع مسعاُن القرياِينُّ ُمساعَدَة يسوَع على َمحِْل صليِبِه حنو جبِل اْجلُلُجلةِ . 140"’قتلُتموين

...  

وها هي البشريَُّة . زدياَد خطايا البشريَِّة سبََّب لَك الُسقوَط تحَت الَصليِب للمرَِّة الثانيةٱ أيُّها الَربُّ يسوع، إنَّ 
وِبما أنَّ َجَسَدَك الِسرِّيَّ َيصَعُد . في هذه األيَّاِم ِمَن األزمنِة األخيرِة للِشرِّيِر َترزَُح تحَت ثِقِل خطاياها الجسيمِة والخطيرة

 مساءَ لة، فقد َوَقَع صليُب شبيَبِتَك المجتمعِة حوَل نائِبَك البابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر، على مثاِلَك جبَل اْلُجلجُ 
 لِّ على كُ  كثيفةٍ   بغزارةٍ  مطَرتْ أَ  جاءُ وْ هَ  ت عاصفةٌ بَّ هَ  ، وذلك بعدما141، في إسبانيا2011سنة  آب 20 في بتِ السَ 

المسيح،  وا صليبَ لُ حمِ تَ لم ِ دعوكُ أَ : " قد قالت للبابا ةَ ميَّ العالَ  بيبةَ الشَ  تي ُتمثِّلُ الَّ  الفتياتُ وكانت إحدى . الحاضرين
 الموت، ال يُوَجدُ  نَ مِ  والقائمِ  ليبِ على الصَ  المائتِ  المسيحِ من غيِر ف. الجديدة الحياةِ  لنا ونبعِ  هيِّ اإللَ  بِّ حُ الْ  عالمةَ 
عايا في الرَ  ذي مرَّ إسبانيا، والَّ  مناطقِ  فيه كلُّ  بارََكتْ ذي تالَّ  بيبةِ الشَ  صليبِ  ستقبالِ ٱب هذه الليلةَ  أُ لذا، سنبدَ . سالمٌ 

أمَّا ". ...على األرض هِ في نائبِ  اهللاِ  بنِ ٱ المسيحِ  عالمةُ  هُ إنَّ . بيبةالشَ  نَ مِ  وآالفٌ  آالفٌ  هُ حولَ  جمَّعَ تَ  حيثُ  الحجِّ  زِ راكِ ومَ 
ُت وصايا أبي وأنا ِفظْ حبَّتي، كما حَ وا في مَ تُ ثبُ تَ  وصايايَ وا ظُ حفَ إن تَ  " :كالَم المسيِح خالَل الَصالة  اسُ مَّ الشَ  قرأَ عندما 

 عْ م يستطِ أرًضا ولَ  ةِ ميَّ العالَ  بيبةِ الشَ  صليبُ  ووقعَ  ،البابا طاَرت عن رأسِ  الخالصِ  ةَ وذَ خُ فإنَّ ، )10: 15يو( "هحبَّتِ ثابٌت في مَ 
وَلمَّا . هتَ ظَ عِ  العاصفة، بدأَ  ةِ وَّ ن قُـ مِ  مِ غْ الرَ وعلى  ُه،وإيمان، ولكنَّ  البابا بصالبةٍ  جلسَ . هبعد ذلك في مكانِ  هُ تثبيتَ  أحدٌ 
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بشكٍل  العاصفةُ  ٱشتدَّتِ  ،)9: 15يو" (حبَّتيتوا في مَ أُثبُ . مُتكُ بْ ، كذلك أنا أحبَ كما أحبَّني اآلبُ : " َنَطَق بكالِم المسيح
رًَّة ، ُمصِ بفرحٍ " هللويا" فُ هتِ تَ راَحْت  بيبةَ الشَ  كنَّ ول ،كانت تُزِعُج الَشيطانَ " الثَبات"نفَهُم أنَّ كلمَة  وهكذا. قٍ مسبو  غيرِ 

 على األرضِ  ُهممن ن مليونٍ مِ  أكثرُ  ركعَ  مَّ ثُ ". البابا م شبيبةُ هُ  هؤالءِ " خُ وهي تصرُ  ،الةِ الصَ  سهرةِ  على ُمتابعةِ  حماسٍ بِ 
 واءِ هَ وبالْ  األمطارِ  مياهِ لِ  ينَ هِ آبِ  وغيرَ  يا ربَّنا،ثابتيَن في إْيَمانِِهم بَشخِصَك  قدَّس،مُ الْ  في القربانِ  اإللهِ  للمسيحِ  ساجدينَ 

  .لٍّ وهدوٍء ُمصَ  شوٍع رهيبٍ خُ وبِ  ،مألوفٍ  ٍت غيرِ مْ لة، وذلك بصَ وحِ مُ الْ  وباألرضِ  زِعجِ مُ الْ 

البابا  ي َيصَعُدهُ هو الَدْرُب نفُسُه الَّذ، إَلُهنا المسيحُ َك أيُّها ًة بهَ ُمتشبـِّ  الكنيسةُ  ُدهُ صعَ ذي تَ الَّ  ليبِ الصَ  بَ رْ دَ  إنَّ 
م، العالَ  بلدانِ  ن كلِّ مِ  اآلتيةِ  بيبةِ الشَ  مودُ وصُ . هارِ بأسْ  المقدَّسةِ  الكنيسةِ  مِ سْ ٱب والقيامةِ  ى الموتِ حتَّ  بصالبٍة وثباتٍ 

 عَ م مَ هِ حادِ ٱتِّ  لِ ن خالمِ  ،اهللاِ  ٱبنَ  آالِمَك يا عَ م مَ هِ حادِ م وٱتِّ هِ مانِ م في إيْ هِ باتِ على ثَ كلُّها  دلُّ تم، هُ م وتضحيتُـ هُ ماسُ وحَ 
ميَع المسيحيِّيَن، وُكلَّ َمن يـََتَشوَُّق الخالَص لذلك، ثـَبِّْت يا ربُّ جَ  .الَسادَس عشرَ  سَ البابا بنديكتُ  كنيسِتكَ  رأسِ 

  .والَسالَم الحقيقيَّ وفَـَرَح القيامِة في اإليماِن بَك وبأبيَك وبروِحُكما الُقدُّوِس، إلى األبد، آمين

  إرَحْمنا: ش          ها الربُّ يسوعإرَحْمنا أيُّ : ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  َوْهَو ِمن أجلي تألَّمْ     إبُنِك َمجروْح مَؤلَّمْ 

  َأعطيني منه َنصيبْ 

يَسهْ    حيِدكْ إجَعلي جراحات و     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثامنةُ  المرحلةُ  - 1.8

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،أورشليمَ  ي بناتِ يُعزِّ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

 األخريةِ  امِ يف األيَّ  وهُ م خانُ هُ ولكنـَّ . مِلٍك عليها وعليهِ ها كمَ شعبُ  هُ لَ بَـ أورشليم، ٱستق هُ مدينتَ  ةٍ مرَّ  آلِخرِ  يسوعُ  عندما زارَ 
ِ رَ كْ هم ونِ تِ دائيَّ هم وعِ ورِ جُ هم وفُ تِ م وأنانيَّ هِ لِ هْ م وجَ هم وخطاياهُ هم وكربيائِ عارِ  على صليبِ  للموتِ  وهُ مُ وسلَّ   بسببِ  م للحقيقةِ ا

ِ غَ رَ  ِ ذَّ لَ م ومَ با  مَّلَ وحتَ  ليب، سارَ هذا الصَ  وهُ لُ ا َمحَّ مَّ ولَ . واءعلى السَ  ةِ بيعيَّ والطَ  ةِ يَّ اإلهلَ  القواننيِ  ُمخالفةِ هم لِ قِ شْ وعِ  نيعةِ م الشَ ا
. هِ نِ فْ ودَ  هِ زيلِ نْ وتَـ  هِ موتِ  لَ بْ إنساٍن على اإلطالق، وذلك قَـ  ها أيُّ شهدَ ولن يَ  ة، ملَْ واجلسديَّ  ةِ فسيَّ النَ  اآلالمِ  نَ مِ  مرحلةً  رةَ شْ إحدى عَ 

اهِ ٱجتيازِِه أسواَر أورشليَم بٱبعد الثامنة،  إىل املرحلةِ  وصلَ ا مَّ ولَ  ظهَر َجتمٌُّع . بَدِت الَطريُق ضيِّقًة وصخريَّة اجللجلة، جبلِ  ةِ ِقمَّ  جتِّ
. الفصحِمَن النساِء يبكَني وينَتِحْنبَ وعلى أيديِهنَّ أطفاٌل ِصغار، آتياٍت ِمن أورشليَم وبيَت حلَم ومناطَق ُجماورٍة لالحتفاِل ب
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كاَد يسوُع يقُع ِمن جديد، ولكنَّ مسعاَن الِقرياِينَّ الَّذي كان وراَءهُ، أسرََع يف ُمسانَدتِِه، : " 142تقوُل الُطوباويَُّة كاثرين إميرييخ
دَر إليها ربُّنا، َصَرْخَن حنٱوعندما شاَهَدِت الِنسوُة احلالَة اْلُمزريَة الَّيت ... فٱتَّكَأ يسوُع عليه وَحِفَظ نفَسُه ِمَن الوقوِع على األرض

ْمَن له ُقماًشا ليمَسَح َوجَهُه كما َجَرِت العادُة عند اليهود  يا بناتِ ’ :فٱْلتَـَفَت يسوُع إليِهنَّ وقال. بصوٍت عاٍل يبكَني، وقدَّ
 طوىب للَعواِقِر والُبطوِن الَّيت ملَ : فيهافها هي أيَّاٌم تأيت يقولون . ُكنَّ ، ال تَبِكَني عَليَّ، بل ٱبِكَني على أنُفِسُكنَّ وأوالدِ أُورشليمَ 

يف  حيبِ والنَ  موعِ بالدُ  هُ نَ ييـَُعزِّ  اللوايت ُكنَّ  أورشليمَ  بناتِ  هكذا عزَّى يسوعُ ). 28- 27: 23لو( "’!... تُرِضعتَِلْد، والُثِديِّ الَّيت ملَ 
  .للَجَسد والقاتلةِ  والَدَمويَّةِ  العنيفةِ  هِ تِ لَ لجُ جُ  بِ رْ دَ  مسريةِ 

...  

 22لمانيا، بين أ هِ لبلدِ  عشرَ  ادسَ السَ  سَ للبابا بنديكتُ  األخيرةِ  يارةِ نا الحاضرة، فماذا جرى عند الزِ امِ ا في أيَّ مَّ أ
 على أرضِ  المستقبلينَ  َمةِ وكان في ُمقدِّ  ،ولةالدَ  رجالِ ُمعَظِم ن البابا مِ  ٱسُتقِبلَ  لقدِ  143؟2011 من العام أيلول 25و

 مَ لَّ وبينما سَ . البابا هِ م واحًدا واحًدا، وإلى جانبِ ُمسلًِّما عليهِ  ولةِ الدَ  رئيسُ  مَ دَّ قَ تَـ . ًفا وكارديناالً سقُ أُ  عشرَ  سبعةَ  برلينَ  مطارِ 
وواحٌد  ،وا عليهِ مُ م سلَّ أربعٌة منهُ  .ِلُمصاَفَحِتِهم فَـْرًدا فـَْرًداالُيمنى  هُ دَ وإجالل، كان البابا مادًّا يَ  بفرحٍ  ئيسِ على الرَ  الجميعُ 

، وُيصاِفُحوهم هُ يَـ يدِ أوا دُّ مُ وا أن يَ ضُ فَ رَ  الباقونَ  عشرَ  اثنَ الًال، واجَ خَ  صافَحهُ  هايةِ في النِ  هُ ولكنَّ  ،هِ يدِ  بِ حْ كثيًرا بسَ   دَ تردَّ 
 ُهمامَ كَّ حُ و  االثَني عَشرَ  اليهودِ أسباَط  ءِ هؤال َال يُمثِّلُ أَ . البابا دِ في يَ  هَ يدَ  عَ أن يضَ  ،وقاحةٍ  وبكلِّ  ،هارًاجَ  ضَ رفَ  وأحُدُهم
 ربِ في دَ  يسوعَ  اليهودِ  ةِ نَ كهَ   رؤساءِ  عظمُ مُ  قَ ؟ وكما رافَ !والموت بِ لْ إلى الصَ  وا يسوعَ مُ أسلَ  ذينَ م الَّ هِ تِ نَ هَ كَ   ورؤساءَ 

 المسيحَ  يُمثِّلونَ  ذينَ ها الَّ ئِ ورؤسا الكنيسةِ  كرادلةِ   عدًدا ِمن ه، فإنَّ وتِ ومَ  هِ لبِ ن صَ مِ  ًة وللتأكُّدِ خريَّ ٱستهزاًء وسُ  ليبِ الصَ 
وا في دُ ليتأكَّ  جرفينَ عَ وُمتَـ  وساخرينَ  ُمستهزئينَ  ليبِ الصَ  ربِ دَ  في طريقِ  الَسادَس عشرَ  سَ البابا بنديكتُ  ونَ قُ يُرافِ  الَ جَّ الدَ 
 اهللاِ  بنِ ٱ المسيحِ  يها يسوعَ ها وفادِ سِ ها ومؤسِّ رأسِ  على مثالِ  الكنيسةُ  مشيهِ ذي تَ الَّ  ربِ ه، هذا الدَ تِ وْ ومَ  هِ بِ لْ ن صَ مِ  هايةِ النِ 

في ) 28/09/2011(عاء األربِ  في لقاءِ  رِ لذلك عبَّ . المؤمنين نَ ها مِ يَ قِ تي لَ الَّ  ةِ الحارَّ  زَّى باالستقباالتِ البابا تعَ  ولكنَّ . الحيِّ 
 ألجلِ  بَّ الرَ  رُ شكُ أَ ... حٌ رِ لمانيا؛ أنا فَ أَ إلى  ةٍ رسوليَّ  مُت بزيارةٍ قُ : " المؤمنين لمانيا قائًال أمامَ ألَ  هِ زيارتِ  ٱنتهاءِ  الفاتيكان بعدَ 

مَّت هذه لقد تَ ... م باإليمانهِ وتثبيتِ  اإلخوةِ  عَ مَ  الةِ اهللا، والصَ  عنِ  دَّثَ حَ وأتَ  بالناسِ  لتقيَ لي لكي أَ  أتاَحهاتي الَّ  الفرصةِ 
 لََّدتْ ، وقد وَ ...كبيرةً   ةً فقد كانت عطيَّ . ..ماٍن كبيرٍ إيْ  ، وقد كانت عيدَ ’لُ بَ المستقَ  هناكَ  ،اهللاُ  حيثُ ’: عارشِ  تحتَ  يارةُ زِ ال
  ".المستقبل ببناءِ  اامً زَ لتِ ٱو ماٍن جديدٍ إيْ  مَ خْ رجاًء وزَ و ًحا، فرَ 

 نَ مِ  لمانِ األ نَ مِ  كبيرٍ   عددٍ  روجِ خُ  وضوعِ في مَ  هِ إلى برلين، عن رأيِ  هِ وصولِ  ائرة قبلَ وهو في الطَ  ،البابا لَ ئِ لقد سُ 
: أجابَ . األسباب نَ ه مِ وغيرِ  اإلكليروسِ  بعضِ  ن ِقَبلِ مِ  على القاصرينَ  ةِ جنسيَّ ال عتداءاتِ اال بسببِ  ةِ الكاثوليكيَّ  الكنيسةِ 

 يِّئَ والسَ  الجيِّدَ  كَ مَ ُد السَ طاذي يصالَّ  بِّ الرَ  في شبكةِ  بقاءٌ هو ة، بل معيَّ إلى جَ  ال يعني االنضمامَ  في الكنيسةِ  البقاءُ ..."
هكذا ... وأشعُر بذلك، ولكنْ  يِّئِ السَ  مكِ السَ  نَ مِ  بكةِ في هذه الشَ  قريبٌ أنا ما بَّ رُ . الحياة إلى أرضِ  الموتِ  ن مياهِ مِ 

إلى  هِ زيارتِ  دَّ ضِ  رِ التظاهُ  عنِ  لَ ئِ وعندما سُ  ".هذه الكبيرةِ  بِّ رَ ال في شبكةِ نتعلَُّم أن نَتحمََّل حتَّى الفضائَح، والعمَل ضدَّها 
وُمختَـَلِف المسائِل ا فخارستيَّ اإل في شأنِ  الكاثوليكيِّ  للتعليمِ  ينَ لمانيِّ وعِ  ينَ مانيِّ برلُ  ضينَ ُمعارِ  ن ِقَبلِ مِ  ،مِّ األُ  هِ بلدِ  ،لمانياأ

                                                 
  .L'Abbé de CAZALES, XXXV, p.252-253رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   142)
(143  www.zenit.org 
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 زيارةِ  دَّ ضِ  هناك مواقفُ  أن تكونَ  ،ةِ مَ ولَ العَ  وفي زمنِ  ،رٍّ في مجتمٍع حُ  بيعيِّ الطَ  نَ مِ : "البابا ، أجابَ ...الجنسيَِّة واإلنجابيَّة
  للبابا وآمالٌ  كبيرةٌ   ةٌ حبَّ هناك مَ ...ٍة أخرى، هَ ن جِ مِ ... ينتَ ويـَّ ا قَ تَ حَ نا أصبَ جتمعاتِ في مُ  ةِ كَ لَ ثْـ الكَ  عارضةُ ومُ  ةُ مَ العولَ ... البابا
 يَنَتِظرونني اسِ نال نَ مِ  ، هناك العديدُ ...هذه المعارضة عَ مَ  ،وهكذا. في زمننا اهللاِ  حتاُج إلى حضورِ نَ  ...عليه تُعلَّقُ  كبيرةٌ 
 ملِ حَ لمانيا وأنا سعيٌد لِ أهذا أذهُب بفرٍح إلى بلدي ولِ . ريقنا ويدلَّنا على الطَ بيدِ  نا اهللاُ أن يُمِسكَ  هؤالءِ  نتظرُ يَ ، ...بفرحٍ 
  ".إلى أرضي المسيحِ  رسالةِ 

ن مِ  ءانَّ، جاهِ والدِ نَّ وعلى أَ هِ سِ يَن على أنفُ أن يبكِ  نَّ نهُ مِ  هُ بُ لَ وطَ  ،هُ نَ بْـ ندُ اللواتي ُكنَّ يَ  أورشليمَ  لبناتِ  يسوعَ  تعزيةُ 
 واألديانِ  وائفِ ي الطَ لِ مثِّ مُ  عَ مَ  هِ إلى لقاءاتِ  مانِ البرلُ  نَ دين، مِ لحِ مُ والْ  المؤمنينَ  شودِ حُ  أمامَ  هِ ظاتِ البابا وعِ  كلماتِ  خاللِ 
 .الكاثوليك المؤمنينَ  وسائرِ  ينَ واإلكليريكيِّ  الكاثوليكيِّ  المجلسِ  ى عليهم جنسيًّا وأعضاءِ عَتدَ مُ الْ  وعائالتِ  بيبةِ والشَ 

ا وشرَح ذلك بأنَّ  .وٱضطهادٍ  ضيقٍ  لِّ كُ   ينا أمامَ ذِّ ذي يـُغَ الَّ  الحياةِ  عُ بْ هو نَـ  المسيحَ  عتبَـَر البابا أنَّ ٱِسِه األوَِّل وفي ُقدَّ
  المسيحَ 

في : " ايً ُمعزِّ  وتوجََّه إلى المؤمنينَ . نا إلى خمرٍة جيِّدةنا وُيحوِّلَ رَ لُيطهِّ " ةِ والمعانا الخطايا والخوفِ  لَّ كُ   هِ قِ على عاتِ  يأخذُ  "
 حادِ نا باالتِّ أنَّ  مُ علَ نا نَ لكنَّ . بالكامل المسحوقةِ  بِ نَ العِ  اتِ بَّ نا في المعصرة، كحَ أحيانًا بأنَّ  رُ هذه، نشعُ  المحنةِ  أزمنةِ 

 همِّ مُ الْ  نَ فمِ . نافي حياتِ  والجائرةَ  المزعجةَ  األمورَ  ،ةٍ محبَّ بِ  ،أيضًا كيف ُيحوِّلُ  فُ يعرِ  اهللاُ . ناضجة ةً رَ مْ خَ  ُنصبحُ  بالمسيحِ 
  "....، في المسيحفي الكرمةِ "  تَ ثبُ نَ "أن 

أنَت لسَت بحاجٍة إلى تعزيٍة أيُّها المسيُح إَلُهنا، ألنََّك أنَت اْلُمَعزِّي واْلُمَقوِّي والطَبيُب الَّذي َيشفي الُنفوَس 
نَعَتِمَد عليها ونـََتعزَّى ِبها وَنسَتنيَر ِبمحبَِّتَك ونَتفاَعَل َأَال َعزِّ نُفوَسنا برْحَمِتَك، ألنَّنا نُريُد أن . واألجساَد ويـُبَـْلِسَم الجراح

  .َم الطَاهر، رافعيَن لَك وألبيَك ولروِحُكما الُقدُّوِس المجَد إلى األبد، آمينَمَع كلِّ ما يُرضيك، مغموريَن بقلِب مريَ 

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .اِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنينفلَيخُلْص كلُّ األَُمن: ك

  إمَنحيني منِك ِهَبهْ     حبَّهْ مَ وِع الْ بُ يا ُأمَّ يـَنْ 

  أن أرُجو فال َأخيبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  )ُمَجدََّدة( الصليب بِ رْ دَ  نمِ  التاسعةُ  المرحلةُ  - 1.9

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،الصليِب للمرَِّة الثالثة تحتَ  واقًعا يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش
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آالٌم نفسيٌَّة تَنتاُب يسوَع بسبِب خيانِة . ليبأُوَن ِمن يسوَع ويَنتظروَن َحلظَة إعداِمِه على الصَ كاَن كثٌري ِمَن الناِس يَهزَ 
ِه بالُعنِف شعِبِه له وِحْقِدِهم الظَاِهِر على ُكلِّ َمن ال ُيسايرُُهم، وآالٌم جسديٌَّة بسبِب َجلداِت ِسياِط شيطاِن الوثنيَِّة وتـََلذُّذِ 

َميات، وبعُض الرِجاِل الَِّذيَن آَمُنوا به يَغِلُب على ُوُجوِهِهم احلزُن  واملر وكانِت الِنسوُة اللوايت يَلَحْقَن به باكياٍت َمَع مرميََ . والِدماء
ياَر . واألسى يارًا، كان يسوُع يَبَتِسُم َهلم مجيًعا وُيَشجُِّعُهم على ٱبالَرغم ِمن كلِّ هذه اْلَمشاِهِد الَّيت َتزيُد اْحلُزَن ُحزنًا واالِ ْ

ال يُريُد َخونَُة . َشَعَر بأنَُّه وحيٌد، ال يوَجُد أحٌد ُيساعُدُه وال َمن يُواسَيُه وال َمن يتعاَطُف َمَعه ولكنَّهُ . الَرجاِء والثَباِت يف اإلميان
ن تقوُل الُطوباويَُّة كاثري. اليهوِد طبًعا أن َميوَت يسوُع قـَْبَل أن يسَتمِتُعوا ِمبَْشَهِد إعداِمه، لذلك َمسَُحوا بأن ُيساِعَدُه ِمسعاُن الِقرياِينُّ 

َم املوِكُب على طريٍق وعٍر بني أسواِر املدينِة واجللجلة، وكان يسوُع يُواِجُه صعوبًة ُكْربى يف ُمتابعِة ُصعوِدِه وهو : " 144رييخإميْ  تقدَّ
ُعوا تعنيَفُه بالكالِم ولكنَّ أعداَءُه الوحوَش الَِّذيَن فـََقُدوا الُشعوَر بالَرمحِة أو املساعَدة، تابَـ . ُمنَهٌك ِمن ثِقِل الَصليِب على َكِتَفيه

م َعَتُه األفَظَع، ... وعندما وصَل إىل مكاٍن عليه أن يـَتَِّجَه جنوبًا، تعثـََّر يسوُع وسقَط أرًضا... ليستمرَّ يف التقدُّ وكانت هذه َوقـْ
هذا الوقوُع كان على جبِل " (فقاَم اْحلُرَّاُس ِبَضْربِِه بالِعِصيِّ بشكٍل عنيٍف كي يِقَف، ولكنَُّه سقَط حتَت صليِبِه ِمن جديد

  ).اْجلُلُجلة

...  

بٱسِم  أيُّها المسيُح إلُهنا، يَأِتي ُسُقوُط نائِبَك البابا بنديكُتَس السادَس عَشَر تحَت الصليِب للمرَِّة األخيرةِ 
. وَمْعَنِويٍّ، يف كلِّ أحناِء العاملَ  الكنيسِة َتَشبـًُّها بَك على أرٍض ُمقدَّسة، ُمتزاِمًنا َمَع ُسُقوِط ُشهداٍء مسيحيَِّني بشكٍل َدَمويٍّ 

لذلك، نـََتذَكَُّر . الَّذي يَعَمُل على َشدِّ اخلِناِق على كنيسِتَك املقدَّسِة ويَهِدُف إىل تدمريِها ويـَتَـَراَفُق ذلك َمَع ُمَخطَِّط الَشرِّ 
ا البابا و َفضيحَة فاتيليكس  ، وكانت 2012اليت َحَصَلْت يف ربيِع السنِة الفائتِة سنِة عن تسريِب الوثائِق الِسرِّيَِّة الَّيت َحيَتِفُظ 

إذ أنَّ الُصُحفيَّ اإليطايلَّ . ضييِق عليه وإجبارِه على الَتخلِّي عن إدارِة الكنيسةهذه الَسرَِقُة مبثابَِة العالمِة الظاهرَِة األوىل للتَ 
وهذا ). 2011أيلول  27يف (التاميز اللُنُدنيَّة  كاَن قد أعَلَن ذلك إىل صحيفةِ ) Antonio Socci( 145أنطونيو ُسوْتِشي

، حَني طََلَب الَصالَة من أجِلِه ألنَّ الِذئاَب ُحتيُط ِبِه وال 146يُذَكِّرُنا أيًضا بكالِم البابا نفِسِه يف ِذكَرى ميالِدِه اخلامِس والَثماننيَ 
َة الُبطرسيَّة، إذ قال ويعوُد هذا الكالُم إىل أوَِّل ِعَظٍة له، خاللَ . َيدري ما يَنَتِظرُهُ  اِس ٱعتالنِِه الُسدَّ َصلُّوا ألجلي كي ال : "ُقدَّ

شباط  11، فأعَلَن وهو ُمَتَجهٌِّم وشاحُب الوجه، ظهريَة يوِم اإلثنِني يف لكنَّ الساعَة أَتت. 147"َأتـََواَرى ِمَن َوْجِه الِذئاب
تَـزَاِمِن مع َبْدِء الَصوِم الَكبِري يف الشرِق وعي 2013

ُ
ِد سيَِّدِة احلََبِل بال َدَنس يف لورد، واليوِم العاَلميِّ للمريض، ويف ُمنَتَصف امل

َسِة كنائٍب للمس َقدَّ
ُ
يِح اإللِه سنِة اإلميان، ويف زمِن الفوضى والبلبلِة وحتَت َوطَأِة االضطهاد، أنَُّه سَيتخلَّى عن إدارِة الكنيسِة امل

وختلِّي البابا هذا، بالَرغِم من . 2013شباط  28من الساعِة الثامنِة مساَء اخلميِس يف وخليفٍة لُبطرَس الَرُسول، وذلَك ٱبتداًء 
ا هو رؤيٌة خلِري الكنيسِة وإنقاِذها يف سنِة اإل ايِة هذه األزمنِة األخرية، إمنَّ مياِن هذه ولزَمِننا حُصولِِه حتَت ثِقِل الرسالِة البابويَِّة يف 

اٍت سريعًة ويتخبَُّط يف مسائَل ختصُّ احلياَة واإلميان، وهو يف وأشاَر إىل أنَُّه أ. احلاِضر خَذ قراَر الَتَخلِّي ألنَّ العاَملَ اليوَم يُواِجُه تغريُّ
ا َر لُيصلِّي ويتأمَّل ويتأملَّ . مركزِِه كخليفِة بطُرَس ملَْ يـَُعْد قادرًا على إداَرِ   .وهكذا ُهجِّ

                                                 
  .L'Abbé de CAZALES, XXXVI, p.253رييخ، كاثرين إميْ   ةُ وباويَّ الطُ   144)

145  ) http:/www.news.com.au/top-stories/pope-benedict-xvi-thinking-of-retiring-author-claims-citing-vatican-rumours/ 
 .2012نيسان  16البابا بنديكتس السادس عشر، َموِقع زينيت، اإلثنني  )146

147) Pope Benedict XVI, Homily of imposition of the Pallium, Libreria Editrice Vaticana, Sunday 24 April 2005 
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، إثَر سؤالِِه عن "نوُر العاملَ "مع ما قاَلُه البابا بنديكُتَس السادَس عشَر يف كتابِِه جاَء إعالُن هذا الَتنحِّي لَيتناَغَم 
يُمكُن االنسحاُب في وقٍت هادٍئ، أو عندما ال نعوُد : "ٱنِسحابِِه مَن املسؤوليَِّة بسبِب ثِْقِل الفضائِح اجلنسيَّة، فأجابَ 

، يُوَجُد ملفُّ تسريِب املعلوماِت السرِّيَِّة الَّيت كشَفْت عِن  وإىل جانِب امللفِّ . 148"قادريَن على ُمعاَلَجِة الوضع اجلنسيِّ
الَّيت تُثِقُل كاِهَلُه، وكان يتعاَمُل ... اخلالفاِت واالنقساماِت داخَل الكنيسة، وهناَك ملفَّاُت األدياِن والِبدَِع واحلروِب واجملاعةِ 

سَتقيممَعها حبزٍم ووعٍي وصالبٍة وثباٍت يف اإلمياِن الكا
ُ
عن إدارِة الكنيسِة الكاثوليكيَِّة من  وهذا التخلِّي الُمتواِضعُ . ثوليكيِّ امل

ِة . هو رسالٌة نبويٌَّة سُندِرُك جوهَرها في الُمسَتقَبِل القريبالسادَس عشر،  لبابا بنديكتسَ ِقَبِل ا فهذا البابا الَّذي حكَم ملدَّ
  .مخسَة حىتَّ سنِة ألَفِني وثالثَة عشر، يرمُز إىل كماِل اخلدمِة يف حربيَِّتهِ سبِع سنواٍت وعشرِة أشُهٍر، من سنِة ألَفِني و 

يُمِكُن ٱختصارُُه بالصاعقِة الَّتي َسَقَطْت على قـُبَِّة مع البابا بنديكتَس السادَس عشر،  وما جرى وَيجري وسَيجري
لقد هَجَمْت عاصفٌة رعديٌَّة أظَلَمْت مساَء بازيليك القدِّيِس  .بعَد حوايل ِستِّ ساعاٍت من إعالِن الَعزِم على الَتَخلِّي الفاتيكانِ 

والصاعقُة الَّيت نزَلْت، َرَمسَْت َخطَّ بَرِيٍق ُمباشٍر ِمَن الَسماِء إىل . بطُرَس، كما أظَلَمْت مساُء جبِل اجلُلُجَلِة بعد صلِب املسيح
وهذا الَحَدث، ذَكََّرنا بما قاَلُه الَربُّ يسوُع . رَِضى اِهللا على ما َجيري من شرورَحربِة القبَِّة، وأناَرْت كلَّ املنطقِة ُمنِذَرًة بَِعَدِم 

، ِممَّا يُنِذُر بقرِب سيطرِة إبليَس اللعِني على مركِز )18: 10لو" (إينِّ َرأيُت الشيطاَن ساقطًا من الَسماِء كالَربق: "إلى تالميذه
َسِة يف روما لفرتٍة ال َتز  َقدَّ

ُ
ايِة العاملَ الكنيسِة امل ايَِتها سُيَكبَُّل إىل ما قـَْبِل    .يُد عن ثالِث سنواٍت ونصَف السنِة، إذ يف 

إذا كان َتَخلِّي البابا بنديكتَس السادَس عشَر عِن الكرسي البطرسي ُيشِبُه ٱستقاَلَة البابا من ناحيٍة ثانية، 
فكالُهما ، )13/12/1294- 05/07/1294( 1294ة الَّذي حكَم من متُّوز إىل كانون األوَّل سنسيليستان الخامس 

، الَّيت منها َحَكَم البابا سيليستان اخلامس Aquilaأمَّا منطقُة أكويال . ٱختارَا محبََّة الصليِب وليس السلطَة البشريَّة
َ إثَرها أنَّ ُجثمانَُه ما  2009الكنيسَة وُدِفَن فيها، فقد تعرََّضت سنَة  ا وسَط اخلراِب الَّذي ُأصيَبت به هلزٍَّة أرضيَّة، تبَـنيَّ

ً
زاَل سامل

، زاَر 2009وخالَل تفقُِّدِه هذه املنطقَة بعد اهلزَِّة يف التاسِع والعشريَن من نيساَن سنَة . سائُر النواميِس وبازيليُك سانتا ماريَّا
َة البابا بنديكتُس السادَس عشَر ضريَح البابا سيليستاَن اخلامَس وترَك عليِه بطرشيَلُه  البابويُّ الَّذي لِبَسُه يوَم ٱعِتالنِِه الُسدَّ

  .، وكرمٍز بأنَُّه سيناُل املصَري اجمليَد نفِسه، أي االستشهاد149، وذلَك كهديَّةٍ 2005الُبطُرسيََّة يف التاسِع عشَر من نيساَن سنة 

من "السادَس عشَر الَّذي يحمُل لقَب  علينا بالُروِح الُقُدِس أن َنكِشَف أنَّ البابا بنديكتسَ فبعَد كلِّ هذه الوقائع، 
، هَو إًذا البابا الَّذي حيمُل صليَب الكنيسِة وُميَجُِّد اآلَب السماويَّ من جمِد الزيتوِن وفًقا لنبوءِة القدِّيس مالخي" مجِد الزيتونِ 

. سحَق رأَس إبليَس بتحقيِقِه سرِّ الفداِء العظيم ُمَتَشبـًِّها بربِِّه يسوَع املسيِح الَّذي جمََّد أبيِه السماويِّ من بستاِن الزيتون، حيثُ 
فهي ُجمَمُل الفضائِح اجلنسيَِّة واملاليَِّة واإلداريَِّة الَّيت تعِصُف يف دوائِر الفاتيكان، ورجاسُة املسيِح  أمَّا األحماُل الَّتي يحمُلها

َضلَِّلةالَدجَّال الَّذي ُميهُِّد لقلِب الطاوَلِة على التعليِم الكاثوليكيِّ 
ُ
كلُّ هذا، يُؤكُِّد . الصحيِح وٱستبدالُُه بالَتعاليِم الربوتستانتيَِّة وامل

، إذ استلَهَم البابا بنديكُتُس السادَس عشَر، أنَّ دوَرُه يف التطهِري الَّذي بدأُه بأنَّ الكنيسَة بحاجٍة ماسٍَّة إلى تطهيٍر من الداِخلِ 
إىل حياِة الُنسِك، وبأنَُّه ملَْ يـَُعْد بالوسِع كبَشٍر ِفعُل شيٍء سوى الصالِة والصوِم واإلماتاِت منذ حوايل سبِع سنَني قد َحتوََّل اآلَن 

  .والَتخلِّي والَتَجرُِّد واإلتِّكاِل الكامِل على العنايِة اإلهليَّة
                                                 

  .59، ص2010، بيروت ، دار الفارابي،نور العاَلمالبابا بنديكتس الَسادس عشر،  )148
149) Richard Owen, Pope Benedict XVI visits Abruzzo earthquake zone to pray for victims, The Times, 28 April 
2009. & http://www.catholic.org/saints/ 
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ًنا أنَّ البابا بنديكتَس السادَس عشَر قِد ٱختا علينا بالُروِح الُقُدِس أيًضا، أن َنكِشفَ لذلَك،  َر ٱسَم بنديكتَس تـََيمُّ
وكسائِر الرؤساِء بعد ٱنتهاِء َمهمَِّتهم يف َرهبنِة البنديكتان، قد حتوََّل فورًا إىل حياِة الُنسِك للصالِة . بشفيِعِه القدِّيِس مبارك

، مئًة وإحدى 111ذا الَرقِم الَّذي أعطى البابا، ، فَيتطاَبُق أيًضا مع نبوءِة القدِّيِس مالخي "بنديكتس"أمَّا ٱسُم . والتأمُّل
ُغصِن "ِـ بألنَّ هذا االسَم يعوُد إىل َرهبنِة البنديكتاِن الَّيت يُرمُز إليها  ،"من َمجِد الَزيتون"َلَقَب عشر، من تاريِخ النبوءة، 

لزيتوِن حىتَّ اجلُلُجَلة، ولكن ليقوَم مع املسيِح الَّذي بدَأ آالَمُه يف بستاِن ا إًذا، إنَُّه البابا الَّذي يَُمثُِّل المسيَح الُمَتألِّمَ ". الزَيتون
ومبا أنَّ العذراَء مرَمي قد أنَعَمْت على الكنيسِة . أنَُّه يتأملَُّ آالًما تتشابَُه مع آالِم املسيح فالخيانُة والَوحدُة تُؤكِّدانِ . باجملد

الُمخَتَصِر بين ِسرِّ فاتيما الثالِث وما قاَلُه ويَعيَشُه البابا  نعرُض اآلَن هذا الَتوازيوالبشريَِّة برؤيا الِسرِّ الثالِث يف فاتيما، 
َة عدِم ٱكتماِل ِسرِّ فاتيما الثالث، إذ إنَُّه يتحقَُّق تدرجييًّا مع  بنديكتُس السادَس عشرَ  يف هذه األيَّاِم، والَّذي يـُْثِبُت ِصحَّ

  :150حترُّكاِت البابا بنديكتَس السادَس عشر

  البابا بنديكتس السادس عشر          سرُّ فاتيما الثالث
  وخبامتَ  "األُب األقدس"ٱحتفَظ البابا بلباِسِه األبيِض وبَلَقِب ( - 1    األُب األقَدُس، البًسا ثوبًا أبيَض، - 1

  دعايناهللاُ ": وقال )البابويَِّة اخلاصِّ به      واإلكلريوُس وراَءُه صاعدوَن إىل جبلٍ 
ِتِه صليٌب ضخمٌ    .صَعَد إىل اجلبِل وُألكرَِّس نفسي للصالِة والتأمُّلأل      ...َوعٍر، يف ِقمَّ

  ."ُحبُّ الكنيسِة هو َأْخُذ خياراٍت صعبٍة والتأملُُّ لتثبيِت خريها            
  ...شعرُت يف األشهِر األخريِة أنَّ قواَي قد َضُعَفت" - 2    األُب األقَدُس جاَز يف وسِط مدينٍة كبريةٍ  - 2

  الكنيسُة ليست قويَّةً . هذه األيَّاُم ليست سهلًة بالِنسبة إَيلَّ       شي ُخبًطىنصُفها ُمَدمَّر، يرجتَُِف وميَ 
  ).منذ فضيحِة فاتيليكس َميشي ببطٍء، تَِعٌب وُمقتَّمٌ ( ."كفايةً       َقتٌَّم مَن األملَِ والتَـَعب،ُمتَـَرجرَِجة، مُ 

ا. أنا ذاهٌب للصالِة والتأمُّل"      .ُيصلِّي من أجِل نُفوِس اجلَُثث َّ   ."اللحظاُت األكثُر عنًفا إ
  ."املسيحيُّوَن هم اجلماعُة األكثُر ٱضطهاًدا يف العاملَ "

ِة اجلبِل وسجَد على رُكَبَتيهِ  - 3   :أنا ال أتُرُك الصليب، أِقُف اآلَن بشكٍل جديٍد عند أقداِمه" - 3  وصَل إىل ِقمَّ
َخاِطُر تتكاثـَُر علينا. لى الصليبأقداِم املصلوِب ع    قـَتَـَلُه رهٌط منَ . عند أقداِم الصليِب الكبري

  .امل
  ما مل يقَبْل حلظةَ ... ال يستطيُع أحٌد أن يكوَن مسيحيًّا      ...ُمثَّ قُِتَل ُمَكرَّسون ومؤمنون. اجلنود

  أنا حاجٌ ... سلطاُن الصليِب ُخيلُِّص العاملَ ... ٱستشهاِدهِ     البابا يوحنَّا بوُلُس الثاين ُأصيَب برصاصة*(
ِه على األرض يبدأُ     ...ومل َيكُن تَِعًبا أو ًمسنـًِّنا تْ واحدة ومل ميَُ    ."املرحلَة األخريَة من َحجِّ

  .أي َميوت، وَميشي يف ُخًطى مرتجرجة برصاٍص كثري، ويُقتلُ بينما يف سرِّ فاتيما ُيصاب 
  البابا يوحنَّا بولس الثاين كان جيول يف ساحة الفاتيكان بني املؤمنني،*

  …"جاَز يف وسِط مدينٍة كبريٍة ِنصُفها ُمَدمَّر"ثاِلِث بينما يف السرِّ ال
  "رهطٌ "َأطَلَق شخٌص واحٌد رصاَصتان على البابا، بينما *

  …أي عدٌد كبٌري من اجلنوِد يُطِلقوَن طلقاٍت وأسُهم

                                                 
  .)21-16: 12لو( سرُّ فاتيما الثالث، 3 أ الصوم_01/03/2013 الجمعةذوق مكايل، -سيَّدُة المعونات. 11/2013عظة - الخوري غسَّان أنطونيوس وهبه رعيدي )150

 .2013شباط  27ايل، مساَء األربعاء في َألَهُم الُروُح الُقُدُس الكاِتَب بهذه الفكرِة بينما كان ُيصلِّي الورديََّة الُمقدََّسَة في كنيسِة سيَِّدِة المعوناِت، زوق مك
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  مل يبدأ اإلضطهاُد اجلسديُّ الكثيُف ضدَّ املسيحيِّني بعد،*
ُكرَّسنيَ  اباالب معبينما يف السرِّ الثابِث َيستشِهُد 

  …واملؤمنني وبَعَدُه كثٌري من امل
البابا يوحنَّا بولس الثاين، باألخصِّ أن البابا  مع ُحماولة ٱغتيالِ بعد ومل ينِته ومل يَتحقَّق مل يكتِمْل  الثالث اإًذا، ِسرُّ فاتيم*

  ).…الربتغال من مزاِر سيِّدِة فاطيما يف 2010أيَّار سنة  13بنديكتس السادس عشَر أعَلن ذلَك يف 
ولَنتأكَّْد بأنَّ ... نضُع رجاَءنا بالَربِّ الَّذي سُيساعُدنا: "وكلمُة الرجاِء األخريِة للبابا بنديكتَس السادَس عشر، هي

  .آمني". الَربُّ هو قائُد السفينة ولن يدْعها تَغَرق" ".الَربَّ سينَتِصر

، ألنَّ َدْرَب صليِب )18: 16متَّى" (الجحيِم لن تَقَوى عليها أبوابُ : " الفادي، لقد َوَعْدتَنا قائالً  أيُّها المسيحُ 
، نَلَتِمُس منَك أيُّها الربُّ . الكنيسِة سينتهي بأرٍض جديدٍة ُمظلَّلٍة بالَسالِم المسيحيِّ الحقيقيِّ  َمَع هذا الَرجاِء الخالصيِّ

َسَقْطَت للمرَِّة الثالثِة تحَت الَصليِب على وجِهَك، وِبحقِّ يسوُع إَلُهنا، ِبحقِّ العذاباِت الَّتي زاَدت آالَمَك آالًما َلمَّا 
. ٱحتماِلَك ِلهذه اآلالِم بَصْمٍت وُهدوء، نَلَتِمُس منَك َأالَّ تسَمَح بأن َنسُقَط في الخطيئِة ِمن جديٍد فنزيُد آالَمَك آالًما

َم كلَّ التضحياتِ  وهذا ُكلُُّه ألنَّنا ال نريُد إالَّ . واإلماتاِت حتَّى الموت لذلك، نحن نَرَتضي بأن نَتحمََّل شتَّى اآلالِم ونُقدِّ
 أن نقتدَي بَك ونعَمَل مشيئَة اآلِب الَسماويِّ، والَّذي بشفاعِة والدِتَك مرَيَم البريئِة مَن الَدَنس، نرفُع إلَيَك َمَعُه وَمعَ 

  .الُروِح القُدس، المجَد والُشْكَر، إلى األبد، آمين

  إرَحْمنا: ش          ها الربُّ يسوعإرَحْمنا أيُّ : ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  يشتِعْل بيسوَع ربِّي    إمَنحي نارًا لقلبي

  صاِحِب اْلُحبِّ العجيبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

 في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  )ُمَجدََّدة( الصليب بِ رْ ن دَ مِ  العاِشرةُ  المرحلةُ  - 1.10

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،َلمَّا ُسِقَي خالًّ وُمرًّا وُعرَِّي ِمن ثيابِهِ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

" املكاِن الَّذي يُدَعى ُجلُجثًة، أي َموِضَع اجلُْمُجمة" حتِت الَصليِب للمرَِّة األخرية، وَصَل يسوُع إىل  بَعَد قياِمِه ِمن
  الَّيت جاَز سيُف األملَِ ُعمَق قلِبها الطَاهِر وهي ُمتقبِّلٌة كلَّ اإلهاناِت الَّيت ُوجَِّهت إليها، وُكلَّ ْلَتقى أيًضا بأُمِِّه مرميََ ٱو ). 33: 27مىتَّ (

ولدى ُوُصوِل يسوَع . بِنها الوحيِد، وكان َمَعها يوحنَّا احلبيُب وَمْرَمياٌت وِنسَوٌة وبعُض الرِجالٱَمَشاِهِد الُعْنِف الَّيت تنَهِمُر على 
ِة اجلبل، ُحرَِّر ِمسعاُن الِقرياِينُّ ِمن ُمساَعَدتِِه و  حىتَّ يَتَسىنَّ َهلُم إكماُل ُعْنِفِهم  ْلَتفَّ اْجلُنُد مانعَني أحًدا ِمن دخوِل الَساحةِ ٱإىل ِقمَّ
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كلُّ التحضرياِت كانت جاهزًة إلعداِمِه . الَشنيِع على يسوَع وحتَت أنظاِر أعدائِِه الَضالَِّني ِمَن الكهنِة والفرِّيسيَِّني واْلُموالَني َهلُم
اين إميرييخ آالَم الطوباويَِّة العذراِء مرميََ َتِصُف الطُوباويَُّة كاثر . َمَع ِلصَِّني ُجمرَِمْنيَ رافَـَقاُه منُذ البداية َّ ا : "  بأ ًة ألَّ كانت تزداُد شدَّ

بِنها، لقد عِلَمت بأنَّه ما زاَل على قيِد احلياِة، وَشَعَرت بَرغبٍة عميقٍة يف رؤيِتِه ِمن جديد، يف حِني أنَّ ٱ تستِطع يف البدِء رؤيَة ملَ 
ْمَن ليسوَع اخلمَر . 151"ُض له كانت ُحترُِق قلَبها َمَع ُحْزٍن شديدُصَوَر العذاِب الَّذي ما زاَل يتعرَّ  حاَوَلْت بـَْعُض الِنساِء أن يـَُقدِّ

ُمثَّ َوَجَد اَجلالَّدوَن إناًء َمَعُهم، فيه َمخٌْر . الَّذي َحضَّرَْتُه فريوِنكا عندما َمَسَحْت َوْجَهَه باملنديل، ولكنَّ اَجلالَّديَن َشرِبُوا اخلمرَ 
، فُأعِطَي األمُر ليـَُعرَّى من ثياِبِه، هو الَّذي أَْلَبَسنا )34- 33: 27مىتَّ ( يُرِد أن يشَرَب ُزوٌج ُمرًّا، فَأعَطوا يسوَع لَيشَرب، فذاَق وملَ ممَْ 

ِجراَحُه، سَحُبوا عنه ثيابَُه  ِوَشاُح الُصوِف يُغطِّي" وعندما فـََعُلوا ذلك، وكان . ُحلََّة اجملِد عندما ظَلََّلنا بثـَْوِب املعموديَِّة املقدَّسة
ا ِمن َجرَّاِء آالِمِه اْلُموِجَعِة وفـُْقدانِِه للَدم، ... بعنف، ما سبََّب ليسوَع آالًما ال َوصَف َهلا وُمعاناًة َمجَّةً  وكان يسوُع ضعيًفا جدًّ

  . 152..."وال يستطيُع حىتَّ أن َيسِنَد نـَْفَسهُ 

...  

يََّأ املخرُِّب الَشنيُع لالستيالِء يها الَشرُّ وَعمَِّت الفوضى وبَدَأِت الحرُب المدمِّرُة في هذه األيَّاِم الَّتي ٱستفَحَل ف وَ
ت، وَفُسَدِت على الكنيسة، وفـَتُـَرِت احملبَّة، وٱنقسَمِت العائالُت وٱحنَرَفِت األنُفُس وتَضْعَضَعِت الَرهبانيَّاُت واألبرشيَّاُت وتَشْرَذمَ 

اُب، وٱنتشَرِت الَشْعَوذاُت واملخدِّراُت والَدعارُة والُشذوُذ والِفسُق والُفجوُر والَعْرَبَدُة واإلجهاُض والقتُل األخالُق وفُِقَدِت اآلد
ُتسَقى كنيسُتَك المقدَّسُة، أيُّها المسيُح إَلُهنا، والَكِذُب والَتكاُذُب والِنفاُق والرِياُء والَسرِقُة والعبوديَُّة للماِل والُسلطِة والذات، 

إنَّ البابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر . َخْمًرا وُمرًّا، ِمن خالِل هذا االضطهاِد الَّذي تتعرَُّض له ِمَن الداِخل وِمَن الخارِج
ا الكنيسُة والعاملَ يُعَطى، والكنيسَة الُمقدَّسَة،  ي تتعرَّى من ثوِبها وها ه. َمخًْرا َممُْزوجًة ُمرًّا ِمن َجرَّاِء كلِّ هذه األهواِل الَّيت َمتُرُّ ِ

ة، الَبَشِريِّ بشخِص البابا الَّذي يَتعرَُّض لشتَّى أنواِع اإلهاناِت واالفتراءاِت واْلَمكائِد والُضغوِط والتهديداِت بٱسِم الكنيس
هم َعرَُّضوَك للُهْزِء والُسخريَِّة عندما وكما َظنَّ َأعداؤَك أنَّ . وَمَعُه َمجٌْع غفٌري ِمَن املكرَّسَني والعلمانيَِّني األبراِر األَُمَناِء ِحلُبِّكَ 

ا، بشخِص البابا َعرَّْوَك ِمن ثياِبَك، وفاتـَُهم أنََّك أنَت مصَدُر الطُهِر والنَـَقاء،  م يُعرِّضوَ َّ كذلك، َيظنُّ أعداُء كنيسِتَك أ
جاهليَن  ، ِمن ُصْنِعِهم، َختطيطًا وشراكًة وتَنفيًذا،بنديكتس السادس عشر، للُهزِء والُسخريَِّة بَنْشِر الفضائِح الَّيت هي، ِمبُعَظِمها

ِة روِحَك الُقدُّوِس، سَتنَتِصُر عليهم وعلى  أنَّها، بثباِت إيماِن الُبسطاِء ِمن أبنائِها اُألمناِء وطَهارَتِِهم وَقداَسِتِهم وبقوَّ
  .ُشُرورِِهم

ُر كالوفي ِخَضمِّ هذه البلبلِة والفوضى وهذا االضطهاد َم البابا بنديكتَس السادَس عشَر لدى زيارتِِه أملانيا يف ، نتذكَّ
رُبَّما أنا قريٌب في هذه : "عِن الَربِّ اإللِه الَّذي َيصطاُد يف شبكِتِه الَسَمَك اجلَيَِّد والَرديَء مًعا، إذ قالَ  2011أيلوَل سنَة 

أن نَتحمََّل حتَّى الفضائَح، والعمَل ضدَّها في شبكِة هكذا نتعلَُّم ... الَشبكِة ِمَن الَسمِك الَسيِِّئ وأشعُر بذلك، ولكنْ 
ُمكرًِّسا ما تبقَّى من حياتِِه وهكذا، تخلَّى البابا بنديكتُس السادَس عشَر عن إدارِة سفينِة بطرَس  .153"الَربِّ الكبيرِة هذه

قدَّس خلدمِتها بتفاٍن ليَس له من مثيل، أي بالصوِم والصالِة والتأمُِّل والتأملُِّ واجلهادِ 
ُ
  .امل

                                                 
  .L'Abbé de CAZALES, XXXVII, p.258رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   151)

  .L'Abbé de CAZALES, XXXVIII, p.258-260رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   152)
  .2011أيلول  22البابا بنديكتس السادس عشر، حواٌر ُصُحفٌي في الطائرة قبل الوصول إلى ألمانيا، َموِقع زينيت،  )153
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ِة البابويَّة،  ومن َمثَّ أُعِلَن الكارديناُل بريغوليو ُأسُقًفا لروما وبابا إلدارِة الكنيسِة الكاثوليكيَِّة لقد حدَث فراٌغ في الُسدَّ
وها هو يعمُل  ".أنا ُأسُقف روما: "، ملرَّاٍت عديديٍة قائالً ومنُذ لحظِة اختيارِه، أشاَع بصدٍق حقيقَة وضِعِه الجديدِ . املقدَّسة
قدَّسِة ويطُلُب تكراًرا الصالَة من أجِله جاهًدا

ُ
عَلْت  ولكن لألسِف الشديد، منذ أيَّاِمِه األولى. يف الكنيسِة الكاثوليكيَِّة امل

 َ  أنـَُّهم السبَب أصواُت النشاِذ يف خبايا الفاتيكاِن ويف كلِّ أحناِء األرِض لتغيِري تعليِم الكنيسِة الكاثوليكيَِّة املقدَّسة، لَيتبنيَّ
منذ نشأِة الكنيسِة إىل اليوم، هو غْسُل  وأوَُّل عمٍل ُيخاِلُف التعليَم والتقليدَ . األساسيَّ العتزاِل البابا بنديكتُس السادَس عشر

يسوَع أرُجَل  فعندما غَسَل الَربُّ . أْرُجِل نساٍء ووَثٍن يوَم مخيِس األسراِر يف األسبوِع املقدَّس آلالِم املسيِح يسوَع الفادي
أمَّا ابُن اهلالِك يهوذا اإلسخريوطّي، فقد خرَج . تالميِذِه، كانوا مجيُعهم رجاًال يهوًدا مؤمنَني، ليس بينَـُهم ال نساًء وال وثنيِّني

ة، وذلَك كما خليانِة املسيِح ، وبعَد ذهاِبه َوضَع الَربُّ يسوَع يَديِه على األحَد عشَر وسيموا كهنًة وعدٌد منُهم سيموا أساقف
خطَُّط  ةِ في هذه األجواِء الجديد. شِهَدت الطوباويَُّة كاثرين إميرييخ

ُ
الَّيت فيها تُبَطُل احلقيقُة الكاثوليكيَُّة بشكٍل ُممَنَهٍج، بدَأ امل

ئِدها وأسرارِها املقدَّسة، فُتسقى خالًّ الشرِّيُر اخلبيُث َخيرُج إىل العَلِن ُمعرِّيًا الكنيسَة املقدَّسَة من تقاليِدها وتعاليِمها وِقَيِمها وعقا
الفرنسيَِّة، لدى عودتِِه من كوريا، بتاريِخ " لو فيغارو"، إىل صحيفِة لذلَك، أعَلَن البابا فرنسيُس ُأسُقُف روما في الطائرة. وُمرًّا

يسِة ولن تطول حربيـَُّتُه أكثَر من ، أنَّه قد حيظى حظَو سَلِفِه وَيستقيَل من إدارِة الكن2014الثامَن عشَر من شهِر آَب سنَة 
هل ). ، بقلم جان ماري غونـَْوى19/08/2014ُنِشَر هذا التصريُح يف الصحيفة عينها بتاريخ (ثالِث سنواٍت على األرَجح 

ُزيَّفة؟ تقوُل الط)وما قبل 1822( ِة كاثرين إيميريختتحقَُّق نبوءُة الطوباويَّ 
وباويَُّة كاثرين ، َلمَّا شاهَدْت يف رؤيا الكنيسَة امل

، كما هو حاصٌل في هذه األيَّام بيَن البابا بنديكتَس السادَس عشَر وُأسُقِف روما البابا "صلًة بين بابَوينرأيُت : "إميرييخ
وُتدِخُل كلَّ رأيُتها تنمو يف احلجم، . ستكوُن مؤذيًة عواقُب هذه الكنيسِة المزيفةرأيُت كم : "وقاَلْت أيًضا... فرنسيس

وقاَلت أيًضا يف وقٍت  ."الظلمَة العظيمَة سائدةاإلكلريوُس املََحلِّيَِّني يَزدادوَن فتوًرا، ورأيُت . إىل مدينِة روما الهرطقاتِ  أنواعِ 
يٍة خالَل زمِن  St. Lydwine of Schiedam رأيُت حالَة القدِّيسِة لِيِدويْن ْسِكيِدمْ ": الحقٍ  وجوِد ثالثِة كروٍح مضحِّ
، كعالمٍة على وجوِد هؤالِء "يف جتزََّأ جسُد هذه القدِّيسِة إىل ثالِث قطٍع َجيمُعها فقط أوتاٌر أو عصٌب هزيلورأْت ك. بابوات

فإذا استقاَل البابا فرنسيُس ُأسُقَف روما قريًبا، هل سنشَهُد ثالَث بابواٍت على رأِس الكنيسِة ... البابواِت الثالثِة يف زمٍن واحد
قدَّ 
ُ
  !سة؟ وَمن هو البابا األصيل؟الكاثوليكيَِّة امل

بعَد صمٍت داَم أكثَر من ستَِّة أشُهٍر، تكلََّم البابا بنديكتُس السـادَس عشـَر عـِن التواُضـِع فـي عظـٍة ألقاهـا خـالَل 
ُع كـلُّ إنسـاٍن يتطلَّـ: "، فقـال)2013األحـد، األوَّل مـن أيلـول سـنَة (احتفاِلِه بالذبيحـِة اإللهيَّـِة بحضـوِر تالمذتِـِه السـابقين 

مـا هـو املوقـُع : السـؤاُل الوحيـد، هـو. ليكوَن لُه موقًعا جيًِّدا يف التاريخ، وكلُّ واحٍد يريُد أن جيـَد لذاتِـِه املركـَز الصـحيَح يف احليـاة
ـــوَن آِخـــرينيصـــُري اآلِخـــر ’ :جـــاَء فـــي اإلنجيـــل... اجليِّـــُد ومـــا هـــو املوقـــُع الصـــحيح؟  مـــن ). 16: 20مـــت( ’وَن أوَّلـــني، واألوَّل

، وحنـُن نعلَـُم أنَّ هـذا )يف نظـِر اهللا(قـد يكـوُن املوقِـَع األكثـَر سـوًءا ) بالنسـبِة إىل العـاملَ ( حِظ أنَّ الموِقَع الَّذي يُعَتبَـُر األوَّلُ المال
ِة عقـود. حيصُل ليس فقط يف الدينونِة األخرية، ولكن غالًبا يف َوْسِط العاملَ  كيـف   ،لقد رأينا بأنفِسنا أنَّ ذلَك يحصُل منـذ عـدَّ

َ أنـَُّه موقـٌع ُمَضـلِّل، أي سـيِّء ، فالـَّذي يريـُد أن يكـوَن مسـيحيًّا حقيقيًّـا. َسَقَط األوَّلوَن فجأًة وما كان َيظَهُر أنَُّه موقٌع جيِّـٌد تبـنيَّ
أن يَفهمــوا أنـَُّهــم يف  وأصــبحوا يف املركــِز األوَّل، جيــبُ  فالَّــذيَن يَعتبــروَن أنـَُّهــم انتصــروا... جيــُب أن يكــوَن األخــَري يف نظــِر العــاملَ 

ـُد يف املسـيِح  حِ فالمتواضـُع المولـوُد بحسـِب الـرو "... َوْسِط اخلطر، لذا، عليهم أن يَنظُروا دائًما إىل اِهللا لَيخُلُصـوا هـو الـَّذي جيَِ
". ِة والعدِل واحلقيقـةفَيحصُل على موقِعِه الصحيح، ويغدو مسؤوالً عن نشِر احملبَّ "يسوَع وسرِّ فدائِِه على الصليب، حموَر حياتِه، 
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َ يف التـــاريخ، أنَّ صـــليَب املســـيِح كـــان املوقـــَع األخـــري: "ويقـــوُل البابـــا الناســـُك بنـــديكتُس الســـادَس عشـــر ولكـــنَّ ... لقـــد تبـــنيَّ
ي يريـُد أن يفهـَم ، والـَّذي يريـُد اليـوَم أن يسـمَع فليسـمع، والـَّذ"اإلجنيليَّ يوحنَّا اعتَرب اإلذالَل األقصى للصليِب هو اجملُد احلقيقـيّ 

  .فليفَهم

لقد عبـََّر البابا بنديكتُس السادَس عشَر عن خضوِعِه : لذلك، اإلجابُة على السؤال، َمن هو البابا األصيل؟ هو
وبخاَتِم البابويَِّة وَخْتِمها، وهذا االحتفاُظ هو فريٌد ألنَّ الكنيسَة " األُب األقَدس"للعنايِة اإللهيَِّة، إذ احتفَظ بلقِب 

، فهو . مقدَّسَة لم َتشَهد مثَلُه بتاتًاال لذا، ال َيَسُعنا إالَّ التأكيَد بأنَّ هذا التخلِّي القسريِّ، وإْن أتى ضمَن ُخمطَِّط اِهللا اخلالصيِّ
َُقيَُّد خارجيًّ . باطٌل عنَد اِهللا والقانوِن السماويِّ للثالوِث األقدس

ا واحلرُّ داخليًّا، فإْن ٱسَتَمرَّ البابا بنديكتُس السادَس عشر، امل
حىتَّ  ا األصيلُ يف إدارِة الكنيسِة املقدَّسة يف الفاتيكاِن كنائٍب للمسيِح وكخليفِة بطرَس الَرُسول، أَْم مل َيسَتِمْر، فسَيبَقى هو الباب

وفًقا للقانوِن الَّذي  اطالً ي، جتعُل من هذا التخلِّي بَوفَاتِِه، وباألخصِّ بعد الكشِف عن أنَّ هناَك أخطاًء واردًة يف نصِّ التخلِّ 
وكان األُب األقَدُس بنديكتُس السادَس عشَر قد دعا كلَّ اُألمناِء للصالِة من أجِلِه بكثافٍة . خيَتصُّ حبربيَِّة خليفِة بطرَس الرسول

َم ذاتَُه لالستشهاد   .وبتواُصل، ألنَُّه يف ُعزلَِتِه وأمانِتِه هللا، قد َقدَّ

، عن فَيِض الُروِح ولكن في النهاية، الَّذي  َلم َيحِسْب له األعداُء حسابًا، هو كالُم اِهللا على لساِن يُوئيَل الَنِبيِّ
، وذلَك بعد حصوِل 154وإذ ننتظُر هذه العنصرَة العاَلميََّة الَّتي سَتشُمُل كلَّ إنسانٍ ). 2-1: 3يوئيل(في األزمنِة األخيرِة 

وعندها، . َك َتوبٍة صادقٍة لندخَل زََمَن اْلُمْلِك الحقيقيِّ للمسيِح اْلَمِلكِ االنشقاِق داخَل الكنيسة، علينا أن نسُلَك مسلَ 
: 25متَّى(، لَِيِرَث اْلمبارَكوَن ملكوَت اِهللا )33: 25متَّى" (الِخراَف عن َيميِنِه واْلِجداَء عن ِشماِله" يُقيُم الَربُّ يسوُع 

ِة إلبليَس وُجُنوِدهالناِر األبديَِّة "واْلَمالعيُن يـَُزجُّوَن في ) 34   ).41: 25متَّى" (اْلُمَعدَّ

، وٱمَنْحنا "َمخافَتَك هي رأُس الحكمة"علِّْمنا أيُّها المسيُح إَلُهنا، أن نَفَهَم معنى الَحَياِء البشريِّ ونَتذكََّر أنَّ 
نا وفي نـُُفوِسنا َكْيال نكوَن سَبَب إغراٍء وَعْثرٍة إلخَوتِنا نِعَمَة َعَدِم الَتعلُِّق بالُدنيا واْلَمَلذَّاِت الَذاتيَّة، بل أن َنحَتِشَم في لَِباسِ 

وبشفاعِة قلِب مرَيَم الطَاهِر . وثبِّتنا في محبَِّتَك ثباتُنا في تعليِم كنيسِتَك الكاثوليكيَِّة المقدَّسة. فنَـَقَع في التجاِرب
، نرفُع المجَد إلى الثالوِث األقَدِس إلى   .األبد، آمين وشفاعِة مار يوُسَف النِقيِّ

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  ْلِجراحاِت الثميَنهْ أَ     إجَعلي أُمِّي الحزيَنهْ 

  قلَبنا القاسي ُتصيبْ 

يَسهْ  أيـَُّتها اُألمُّ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  
                                                 

  .ارمعموديَُّة الَدم والن: معموديَّة نِهاية األزمنة: 17و نبوءات قدِّيسين وبابوات في الكنيسة :16 يف القسم الثالث من الكتاب،التالَيين  ينالُملَحقَ راِجع   154)
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  )ُمَجدََّدة، ويَبقى جزًءا سَيأتي( الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الحاديَة َعْشَرةَ  المرحلةُ  - 1.11

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،ُمَسمًَّرا على الصليب يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ لَّصْ خ َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

وَلمَّا ثـُبَِّت الَصليُب يف مكانِه يف قلِب احلفَرة، َتَدفََّق . أُْلِقَي يسوُع على صليِبِه وُمسَِّر ِمبسامَري طويلٍة يف يَدْيِه ورِجَلْيهِ 
صلُبوُه هناك ). "رييخالطُوباويَُّة كاثرين إميْ ( 155َهلا الَدُم ِمن جديٍد بقوٍَّة ِمن رأِس املخلِِّص وِمن َيَدْيِه ورِجَلْيِه، ما سبََّب له آالًما ال َوْصفَ 

. ’!أَبِت، ٱغِفْر َلُهم، ألنـَُّهم ال َيْدُروَن ما يَفَعُلون’: وكان يسوُع يقول. ، الواِحُد عِن اليمِني واآلَخُر عِن اليسارهو واجملرَمْنيِ 
خلََّص آَخرين، فلُيخلِّْص نفَسُه، إن  ’: ا الُرَؤَساُء فكانوا يـَتَـَهكَُّموَن قائلنيوكان الَشعُب واقًفا يَنظُُر، أمَّ . قَتَسُموا بالُقرَعِة ثَِيابَهُ ٱو 

إْن ُكنَت َمِلَك اليهوِد ’: وكان اجلنوُد أيًضا َيسُخُرون، وُهم َيدنُوَن منه ويُقدِّموَن له َخالًّ، ويقولون. ’!كان هو مسيَح اِهللا املختار
يسوُع الناصريُّ ): " 37: 27مىتَّ " (علَُّقوا فوق رأِسِه كتابًة فيها َسَبُب اُحلكِم عليه" وا وكان). 37- 33: 23لو" (’!فخلِّْص نفَسكَ 
أََما َختاُف اَهللا وأنَت حتَت ’: " نتَهرَُه ِلصُّ اليمِني قائالً ٱوبينما كان ِلصُّ الِشماِل ُجيَدُِّف على يسوَع، ). 19: 19يو" (َمِلُك اليهود

ُمثَّ أخَذ . ’!بعدٍل ُحِكَم علينا، ألنَّنا نَلَقى ما َتستوِجُبه أعمالُنا، أمَّا هذا الَرُجُل فلم يفَعْل شيًئا َسيًِّئاهذا اُحلْكِم نفِسه؟ فنحُن 
" ’!َدوسرْ اليوَم تكوُن معي في الفِ : الحقَّ أقوُل لكَ ’: فقال له يسوع. ’!يا يسوُع، ٱذُكْرين عندما تأيت يف ملكوِتكَ ’: يقول

فلمَّا رأى يسوُع .  اجملدليَّةا، ومرميَُ َكُلوبَ    زوجةُ انت واقفًة بالُقْرِب ِمن صليِب يسوَع أُمُّه، وُأخُت أُمِّه، ومرميَُ وك). " 43- 40: 23لو(
. ’!ها هي أُمُّكَ ’: ثُمَّ قال للتلميذ. ’!بُنكِ ٱمرأُة، ها هو ٱيا ’: قال ألُمِّهِ أُمَُّه، والتلميَذ الَّذي كاَن ُحيبُُّه واقًفا إىل جانِِبها، 

  ).27- 25: 19يو" (ومن تلَك الَساعِة أخَذها التلميُذ إىل خاصَِّته

...  

؟ مفهوُم العائلِة املسيحيَِّة الكاثوليكيَِّة وجوهُرها ما الَّذي َيحصُل فعليًّا في هذه المرحلِة من درِب صليِب الكنيسة
قدَّسة ، وخرجا عن املفهوِم واجلوهِر الَّذي أعطاُمها الَربُّ "االحندار"دخال يف 

ُ
ُهما الكنيسُة امل فالَّذي جرى يف . يسوُع وطبـََّقتـْ

لقد ألقى األُب  .هو أكُرب دليٍل على هذا االحنداِر واالنشقاق 2014سينودِس العائلِة الَّذي انعقَد يف تشريِن األوَِّل سنَة 
ُتَّحدِة  2014حِد في الثالثيَن من تشريَن الثاني سنَة ، يوَم األساسكو الفرنسيسكاني. ماتياس م

يف الواليات امل
، رئيُس جممِع العقيدِة واإلميان، حني كان يـَُلخُِّص ما أتى عليه Mullerالكاردينال ميولر "األمريكيَّة، عظًة وضََّح فيها أنَّ 

بأن ُيصِبُحوا ُعمياَن  يف احلقيقِة هناَك بعُض األساقفِة وحىتَّ الكرادلِة يف الكنيسِة قد َمسَُحوا ألنفِسهم’: قالَ سينودُس العائلة، 
ويف السنِة القادمة، ومَع إعالِن الكنيسِة للسينودِس القاِدِم . عن حقيقِة اإلمياِن مبا َخيُصُّ تكويَن العائلِة كَرُجٍل وامرأٍة وأطفال

ُفَسنا يف ظلِّ هذه فعلينا أن ُحنَصَِّن أن. ، سنتوقَُّع اهتزازاٍت ُتصيُب سفينَة القدِّيِس بطرس2015يف تشريَن األوَِّل سنَة 
، ...إنَّ سفينَة القدِّيِس بطرَس غالًبا ما صَدَمْتها األمواج،... العاصفة، ُمتمسِّكَني بتعاليِم الرَِّب يسوَع والُسلطِة يف الكنيسة

ناًسا آخريَن على قد نرى أُناًسا على القاِرِب ُحياربوَن بعَضهم البعض، وأُ . وقد َنشَهُد بعَض األمواِج العاليِة َتصُدُمها قريًبا
َر أنَّ أموًرا ... فعلينا أن. ويَرمي بنفِسه عِن السفينة... إلغراِقها، وغريُهم يَفِقُد إميانَهُ ... القاِرِب ُحياولوَن أذيََّة السفينةِ  نتذكَّ

ا الكنيسُة كلَّها ومل تَغرق، وستستمرُّ وتنُجو كما َجنَتْ  فضِل الَّذيَن سَيثَبُتون يف ، ب...أسَوَأ حدَثت يف املاضي، وقد َجتاوَزْ
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وكأنَّ الكاردينال مولري َيِصُف اآلَن مشَهَد سفينِة الكنيسِة يف حلِم القدِّيِس يوحنَّا دون بوسكو، ". ’اإلمياِن ويَبَقوَن على َمْتِنها
ايِة األزمنِة األخرية، عندما تتعرَُّض العتداءاِت األعداء، ولكنَّها ستنتصُر بسالَحي القربانِ  قدَِّس والعذراء مرمي عن 

ُ
  .امل

، 2008يف هذا اجملال، استشَهَد األُب ماتياس مبحاضرٍة للكاريناِل األمريكيِّ فرنسيُس ستافورد، كان قد ألقاها سنة 
قاَل . 1968، والصادرُة يف متُّوَز سنَة "Humanae vitae الحياُة البشريَّة: "بعنوان ِرسالِة البابا بولُس السادسُ حوَل 
إنَّ الَرفَض الَّذي ُقوبَِلْت بِه هذه الرِسالُة من قـَْلِب الكنيسِة منذ أربعَني سنة، حوَل مفهوِم احلياِة : "يناُل ستافوردالكارد

من  فالَتدينِّ العقائديِّ . اجلنسيَِّة البشريَِّة ومبادئِها، من حيُث الَوحدِة والَتكاثُِر والشرَاكة، قاَدنا إىل العواِقِب الَّيت نَعيُشها اليوم
  ...".ُعصياٌن وَمترٌُّد على تعاليِم الكنيسِة، حىتَّ من ِقَبِل أساقفٍة وكرادلة:... ِقَبِل بعِض الكهنِة والالهوتيَِّني قد ظهَر َجليًّا

لقد وصَف البابا بولُس السادُس اتِّباَع املسيح، بدعوٍة ليست بسهلٍة لعيِش حياٍة أكثَر : "ويُتابُع الكارديناُل ستافورد  
هو نقطُة َحتوٍُّل وعالمٌة يف  1968إنَّ صيَف سنِة . بالنسبِة إىل مفهوِم العائلة واحلياِة اجلنسيَّةِ " انضباطٍ "و" صانةٍ ر "

ا اهلُبوُط والَتدينِّ واالنشقاق... التاريخ، َّ َ سنَة  ثمَّ كشَف الكارديناُل ستافورد...". إ أنَّ البابا بولَس السادَس قد عنيَّ
ويف هذه األيَّام، نشهُد حنُن األمَر نفَسه، إذ . لورانس جاي شني مسؤوًال يف جلنٍة لدرِس الشؤوِن العائليَّة الكاردينالَ  1968

َ الكاردينال كاسبِّري رئيَس جممِع العائلِة املذكوِر آنًفا، لدرِس شؤوِن العائلِة وصراع ا أنَّ البابا فرنسيس كُأسُقٍف لروما، عنيَّ ِ ا
  .يف عصرِنا احلديث

جَرْت حمادثاٌت وتقاريٌر داخليٌَّة غَري : "فقال، 1968يف جلنِة سنِة  مَّا الكارديناُل ستافورد فقد كشَف عن ُمفاجأةٍ أ
ا من روما قـَْبَل سنِة  َم َتقاريَر واستشاراٍت للبابا بولس السادس1968مصرٍَّح  ...  ، وقد طُِلَب إىل هذه اللجنِة أن تُقدِّ

إنَّ ’ :نِة باألموِر الَّيت تُقلُقِين يف شأِن العائلة، وَنصْحُت بدقٍَّة الكارديناَل لورانس جاي شني بالتايلفُقمُت مبشاركِة هذه اللج
لذا، فإنَّ وسائَل َمنِع اَحلْمِل هي انتهاٌك ُحلرمِة . مبَدَأْي الَوحدِة واالجناِب بَني الَزوجِني ال ُميكُن فصَلُهما عن بعٍض يف الزواج

، وهو بالتايل خطٌأ كبٌري ألنَُّه يـَُغيُِّب أُبوََّة الَرُجِل ويَنتِهُك كرامَة املرأة وسريَِّة اُجلماعِ  وإنَّ أيَّ رفٍض لُقدسيَِّة وأمهيَِّة . الَزوجيِّ
ا يُوازي مساًحا َعَلِنيًّا لكلِّ مظاهِر الُعهِر والدعارِة واملُثليَِّة اجل اِد الَزوجيِّ يف العالقِة اجلنسيَّة، إمنَّ يف ... نسيَِّة وَتساُهًال مَعهااالحتِّ

وقد ... أَعَلَنْت اللجنُة باإلمجاع، أنَُّه على الكنيسِة تغيَري تعاليِمها على ضوِء الظروِف اآلنيَِّة العاَلميَِّة اجلديدة... وقٍت الحٍق،
َ أنَّ الكارينال لورانس جاي شني  ا، وسرََّب .. .، هو الَرُجُل الشرِّيُر الَّذي )الَّذي تاَب الحًقا(تبنيَّ ِ تالعَب باللجنِة وبقرارا
ا وأحباثِها الفاسدة   ".’معلوماٍت عن دراساِ

بَني الناس يف  كان لديها الُقدرَة الواضحَة على َخْلِق بلبلٍة وارتباٍك كبيَرينِ اللجنُة : "الكارديناُل ستافورد ويُتابعُ 
رِها السابِق وانفَرَدْت لُتقرَِّر وُتصرَِّح للناِس أنَّ كلَّ املَفاهيَم فجأًة عن مسا"لقد خرَجْت هذه اللجنُة "...  موضوِع العائلة

؟ كهنٌة والهوتيُّوٌن تابـَُعوا ُخمطَّطاِِم، والوسائُل اإلعالميَُّة استغلَّتـُْهم ...هل تَتصوَّروَن هذا الُخبثَ ! ؟...والَتعاليَم البابويَِّة سَتتغريَّ 
، وانعَكَس فشَل العديُد في االمتحاِن اإلنجيليّ ، 1968لتاِسِع والعشريَن من شهِر آَب سنَة يف ا. لَتحقيِق أهداِفها وَمصاِحلِها
...". يف املدارِس الكاثوليكيَِّة لَتفَهُموا ماذا أَقُصد... َيكفي النظَر إىل برنامِج الثقافِة اجلنسيَّةِ ... ذلَك على كلِّ شعِب اهللاِ 

انشقاقاٍت ... سَنشَهُد دائًما، . الطاعُة للكنيسِة هي األهمُّ، وتَبقى األساس: "... قائالً فرنسيُس ستافورد  ويُتاِبُع الكاردينالُ 
... وَمتُرداٍت، حىتَّ يَفِصَل يسوُع اخلِراَف عن اِجلداِء يف ملكوتِه، عندها سُيعَرُف، بشكٍل ُمؤَكٍَّد، أنَّ اخلطيئَة تَبقى خطيئة

 –الربتغال، ويف ظهور أكيتَّا  –يف ظهوِر فاتيما وما برَِحِت العذراُء مريُم في رسائِلها ". وسَيظَهُر كلُّ شيٍء جليًّا على حقيقِته
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تُنبِّه مَن االنشقاِق وقياِم كهنٍة ضدَّ  يف الكتاب األزرِق للحركِة الكهنوتيَّة املرمييَّة، وفي ُمخاطبِتها لألِب ستيفانو غوبي اليابان، 
  ).170رسالة ( ضدَّ كرادلةكهنة، وأساقفٍة ضدَّ أساقفة، وكرادلٍة 

ا اليوم قال النبيُّ دانيال ايِة األزمنِة الَّيت منرُّ  ويعني ). 3: 10دا" (مل َيدُخل َفمي حلٌم وال مخرٌ ...: "أنَُّه يف 
ا هو حاصٌل ، كم)أي رمزًا( وليس حقيقةً  بذلك، أنَّ الذبيحَة اإللهيَّة، سوف تُبَطل، والقرباُن الُمقدَُّس سوف يُعَتبُر تذكارًا

ُنشقَِّة عن الكنيسِة الكاثوليكيَّة
َد  لكنَّ نبوءَة الَنبيِّ دانيال تقوُل أيًضا. عند اجلماعاِت الربوتستانتيَِّة امل سبعيَن أنَّ اَهللا حدَّ

َد سبعيَن سنويُزيَل اخلطيئَة وُيكفَِّر عن اإلِمث آتًيا بالِربِّ األبديِّ،  ُأسبوًعا لُيفِنَي الَمعصيةِ  وثيقِة إعالِن قياِم  ٍة بدأْت معأي حدَّ
لوعِد بلفور الصادِر  وذلَك تتميًما، 2018يف سنِة  وتنتهي، 1948دولِة إسرائيَل اجلديدِة بتاريِخ الرابَع عشَر من أيَّار، سنَة 

ِت األطفاَل ، عندما أعطَ أي بعد آِخِر ظهوٍر للعذراِء مريَم في فاتيما البرتغال، 1917يف الثاين من تشريَن الثاين سنَة 
واخَتَتَم دانياُل النبوءَة بمسِح . الثالثَة رؤيا السرِّ الثالث الَّذي نعيُشه اآلَن مع البابا بنديكتَس السادَس عشَر والكنيسة

هو  ،إًذا، األميُر الَّذي سُتبَطُل ذبيحُتُه اإللهيَّةُ . مِلًكا ُمنتِصًرا بالُحبِّ ألبِد اآلبدين) 24: 9َر دا( قدُّوِس القدِّيسين
قدَّسة، وال ميُلَك  أمَّا الُمبِطلُ املسيُح ابُن اِهللا احليِّ، 

ُ
فهو النيبُّ الكذَّاُب الَّذي يَعوُث فساًدا وختريًبا يف الكنيسِة الكاثوليكيَِّة امل

  ).3: 10دا(كما كشَف دانياُل النيبُّ " مل يُدَهن بدهنٍ "الِربَّ والقداسَة لَيخُدمها، ألنَُّه مل ُميَسح مِلًكا، أي 

ُهيَِّئِت األجواُء لقبوِل إذ . ، قد بدأ العمُل به يف سينودِس العائلِة املذكورهذا اإلبطال الَّذي ُحكَي وُيحكى عنه
هذه  وقد عمَد الكارديناُل كاسبِّير مع أعضاء لجنِتِه على تسريِب بنودِ . اإلجنيِل وتعليِم الكنيسة ثالٍث أموٍر ضدَّ تعليمِ 

نحرِ 
ُ
تماًما مثلما ُسرَِّبْت الُمقترحاُت الُمنحرِفُة ، 2014فِة خالَل فرتِة انعقاِد جممِع العائلِة يف تشريَن األوَِّل سنَة الَتعاليِم امل

يف تشريَن األوَِّل سنَة  خبفاءٍ  ويا للعار، لقد أُبقَيْت هذه البنوُد يف التقريِر األخِري للسينودس، لُتثبَّتْ . 1968للجنِة سنِة 
2015.  

اإلبطاِل الخطيرِة األولى، أنَّ سينودَس العائلِة الُمنعقِد حاليًّا، قد هيََّأ األجواَء العامََّة لتشريِع  فمن نواحي
قدَّسة الطالقِ 

ُ
ناولِة امل

ُ
فإذا كان موسى قد شرََّع الطالَق بسبِب قساوِة قلوِب . والسماِح للُمطلَّقَني الَّذيَن يتزوَّجوَن ثانيًة بامل

َمن : "وأماَم تالميِذه، قاَل يسوع). 9-3: 10مر" (ما مجَعه اُهللا فال يُفرِّْقُه إنسان"وُع قد وصَّى حبزٍم أنَّ ، فالَربُّ يساليهود
وَمن "، )12- 11: 10مر" (وإْن طلََّقِت امرأٌة زوَجها، وتزوََّجت آَخر، فقد زَنت. طلََّق امرأتَُه، وتزوََّج ُأخرى، فقد زىن عليها

بشكٍل واضح، والكنيسُة  إًذا كالُم يسوَع ُيحرُِّم الطالَق والزواَج ثانيةً ). 18: 16ولو 32: 5مت( "يتزوََّج ُمطلَّقًة يزين
ُثليَِّني جنسيًّا، واعتباُرُهم يُقدُِّمون  أمَّا الموضوُع الخطيُر الثاني. تُعلُِّم تعليَم مسيِحها

دعًما إضافيًّا "فهو التساُهُل مع امل
والَّذيَن مَعُه مَن كرادلِة العصرنة، قد َنُسوا أنَّ الرسوَل بولس، يف وكأنَّ الكاردينال كاسبِّر،  ،"للمجتمِع املسيحيِّ وللكنيسة
َد التواُصَل اجلنسيَّ بَني ُمثِليِّي اجلنِس بأنَُّه عمٌل ُخياِلُف الطبيعَة كما في رسالَة يهوذا  الفصِل األوَِّل من رسالِة روما ، حدَّ

أخيًرا، الموضوُع الخطيُر . ولكن يف حاِل التوبِة َخيُلُصوَن وُيكفِّرون. ُل على ُمرتكبيِه ويَهِلكونالبشريََّة، وغضُب اِهللا يَنزِ 
قدَّسِة جلسِد املسيِح ودِمِه دون اعرتاٍف باخلطايا  مبدُأ التدرُّجِ ، وهو الثالثُ 

ُ
ناولِة امل

ُ
الَّذي َيسمُح للخطأِة بأن يتقدَّموا من امل

وهذا السماُح في حاِل حصوِله، يكوُن أكبَر تدنيٍس . ريثما يتخلَُّصوَن من خطاياُهم تدرجييًّالدى كاهٍن املسيِح الرّب، 
ٌه خطٌري حنو إلغاِء ذبيحِة القدَّاِس اإلهليّ لسرِّ القرباِن الُمقدَّس  أنَّ هذه الهرطقاِت الثالثة، تبقى، والنتيجُة هي. ، وتـََوجُّ

ا لدى كاهن املسيحِ خطايا ُمميتًة وُمهلكًة ال ُمتحى إطالقًا  ألنَّه إذا ُأِكَل جسُد املسيِح . إالَّ بالتوبِة الصادقِة واالعرتاِف 
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ميتة، فإنَّ اآلِكَل والشاِرَب 
ُ
... يكوُن ُمذنًبا إىل جسِد الَربِّ ودِمهِ "وُشِرَب دُمُه ممَّن ال يستِحقَُّه، مهما كانت خطيئتُـُهم امل

ال تُعطوا املُقدَّساِت : "قد نبََّه قائالً  يسوعُ  وكان المسيحُ ). 29-27: 11قور1(" ويأكُل وَيشَرُب دينونًة أعظم لنفِسه
  .، ألنَّ األقداَس تُعطى للقدِّيسَني فقط وليس للخطأِة واهلراطقِة وغِري املؤمنني)6: 7مت..." (للكالب

الَّتــي هــي كنيســِة مــَن الشــرِّ واخلونــة، ومــن زمــِن تطهــِري ال) 170رســالة (تُنبُئنــا أُمُّنــا مــريُم العــذراِء فــي العالمــة الثالثــة 
طريــــُق الطهــــارِة والنعمــــة، طريــــُق الصــــالِة "أنَّ الطريــــَق الـَّـــذي َجيــــُب أن نســــُلَكُه يف هــــذه اللحظــــاِت الصــــعبة، هــــو االنشــــقاق، 

ـــــُر العـــــذراُء عـــــن قلِقهـــــا مـــــن االنشـــــقاِق داخـــــَل الكنيســـــة"... والَتكفـــــري ، ...ســـــاقفة، واأل...والكهنـــــة... بـــــني املـــــؤمنني... وتُعبـِّ
المرحلـَة الحاديـَة ، لقـد بلغـِت يف مسـريتِك املؤملـِة حنـو اجللجلـِة أيـَُّتهـا الكنيسـة، جسـُد المسـيِح السـرِّيّ : "وتقـول... والكرادلة
ســرِّ القربــاِن املقــدَِّس واملــاِء  مــن ناحيــٍة ثانيــة، وصــَلِت الوقاحــُة لــدى الــبعِض إلــى الــتَـُهكُِّم علــى... مــن درب الصــليب" عشــرة

قدَّساتِ امل
ُ
قدَّسة، وغريِها مَن امل

ُ
ال بـل لقـد أعلَـَن رئـيُس أسـاقفِة ألمانيـا، ! والعقائـِد الكاثوليكيَّـِة املقدَّسـة باَرِك وزيوِت األسراِر امل
تشــريِع  أنَّــُه إذا تخلَّــَف البابــا ُأســُقُف رومــا فــي المــدى المنظــوِر عــن إعــالنِ ، 2015، يف شــباط ســنَة الكاردينــاُل مــاركس

ــ والــزواجِ الطــالِق  خالفــِة للتعلــيِم الكــاثوليكّي، فــإنـَُّهم ســوَف  ةِ ثانيــًة والســماِح لهــؤالِء بالمناول
ُ
قدَّســِة وغريَهــا مــَن القــراراِت امل

ُ
امل

  .يُعِلنوَن تعليَمُهم الجديَد وانشقاقـَُهم

ُدمِّرِة واوسَط هذه األجواِء المشحونِة الُمنذرِة باالنقساماِت داخَل الكنيسة
لشامَلة، علينا أن ُحنافَظ ، وباحلروِب امل

قدَِّس و 
ُ
قدَّسِة من دوِن استثناءتعليِم على تعليِم اإلجنيِل امل

ُ
وما ُهيَِّئ من إبطاٍل . الكنيسِة الكاثوليكيَِّة وأسرارِها السبعِة امل

يسِة الكاثوليكيَِّة ، أي للكنعمليَُّة صلٍب لجسِد المسيِح السرِّيِّ ، ما هو إالَّ لألسراِر المقدَّسِة في سينودِس العائلة
َر الربُّ يسوُع على الصليبِ . املقدَّسة يف املرحلِة احلاديَة عشرَة من درِب اجللجلة، ها هي الكنيسُة اليوَم تُؤَخُذ  فكما ُسمِّ

َر على مثاِل املسيِح مؤسِِّسها وفاديها، وذلَك عندما تُزاُل األسراُر املقدَّسُة وباألخصِّ أسراُر التوبِة وا . لزواِج والقربانلُتسمَّ
لكنَّ غضَب اِهللا . وهكذا، يصُل المسيُح الَدجَّاُل إلى مرحَلِة اإلعالِن عن نفِسِه وإعالِن سيطرتِِه على الكنيسِة والعاَلم

  La Saletteال ساليت"تُنِبُئنا أمُّنا مرَيُم العذراُء في وفي هذا الَشأِن . سينزُل عليه وعلى كلِّ األشراِر وأبناِء الظُلمة
وَعبـََّرْت بِشدٍَّة، عن خيبِة َأَمِلها ُتجاَه بعِض مسؤولي ... ، عن آالِم البابا الَشديدِة وعِن األزمنِة األخيرة156"فرنسا -

الَّذي َيخدَُع الناس " المسيِح الَدجَّالِ "ستطاَعِتِهم التعرَُّف على ٱالكنيسِة الَّذين َأْغَشى الَشيطاُن َبَصائَِرُهم ِلَعَدِم 
، "مرَيُم شريكُة الفداءِ : "أمَّا إعالُن العقائِد المرَيميَِّة الثالثِ ". )4: 12رؤيا (... م، كما جاَء في سفِر الرؤيالُيهلَكهُ 

نفجارًا داخَل الكنيسة، بسبِب هؤالِء القادِة الُعمياِن ٱ، فسُيولُِّد 157"ُمحاميُة الجنِس البشريِّ "، و"ُموزَِّعُة كلِّ الِنَعمِ "و
سَيهَزُأ بالبابا ِلصٌّ عن ِشماِلِه وهو . وَن البابا بنديكتَس السادَس عشَر على صليِب ُجُحوِدِهم وَفساِدِهمالَّذيَن ُيَسمِّر 

، ِمثَلَما َهزَِئت بالمسيِح اليهوديَُّة الَّتي عن ِشماِله )باريس(وسَيُتوُب ِلصٌّ آَخُر عن َيميِنِه وهو فرنسا ) برلين(أَلمانيا 
  ). الَسامرة(عن َيميِنِه إسرائيل وتاَبِت الَّتي ) أورشليم(

رَأْف بكنيسِتَك المسمَّرِة على صليِب عاِر ٱإرَحْمنا أيُّها المسيُح اْلُمَسمَُّر على صليِب عاِر اليهوِد والَوَثِن، و 
جَعْلنا نَقَبُل ٱَلْيَك، فبحقِّ اآلالِم الَّتي تألَّْمَتها بتسميِرِك على الَصليِب بثالثِة مساميَر في يَدْيَك ورِج. الرافضيَن مشيئَتكَ 

                                                 
  .سافرن –م في الساليت نبوءة العذراء مريَ يف القسم الثالث من الكتاب،  4الُملَحق  راِجع  156)
  .www.ladyofallnations.org ،عوبدة جميع الشُ سيِّ  يف القسم الثالث من الكتاب،11الُملَحق راِجع   157)



  2012 ان رعيديالخوري غسَّ   79   .الكنيسةِ  جلجلةُ و  نهايُة األزمنة -إنتصار قلب مريم الطاهر 

نسأُلَك . ونتَحمَُّل آالَم تسميرِنا بروِح اإلماتِة والَشهادِة في سبيِل خالِص المختاريَن لَِيرِثُوا زََمَن الَسالِم المسيحيِّ اآلِتيَ 
  .آمين ذلك بشفاعِة ُأمِّ الكنيسِة مرَيَم البريئِة ِمَن الَدَنس، فنرفُع للثالوِث األقَدِس المجَد إلى األبد،

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  حينما ُعلِّْق حبيِبكْ     َأْشرِكيني في صليِبكْ 

  جَرحي قلبي الكئيبْ ٱو 

  إجَعلي جراحات وحيِدكْ     هْ أيـَُّتها اُألمُّ القدِّيسَ 

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  

  )لم َيحُدث شيٌء منها بعد( الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثانيَة عْشَرةَ  المرحلةُ  - 1.12

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،مائًتا على الصليب يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

 ).45: 23لو" (حَتَجَبِت الَشمسُ ٱو " ، )45: 27مىتَّ " (َن الظُْهِر حىتَّ الَساعِة الثالثة، َخيََّم َظالٌم على األرِض كلِّهامِ " 
َعُه بعُض الواقفَني هناَك . ’اذا تركَتني؟إَلهي، إَلهي، ِلمَ ... ’: صرَخ يسوُع بصوٍت عظيٍم قائالً وحنَو الَساعِة الثالثة،  ومسَِ

: قالبَعَد ذلك، كان يسوُع يَعَلُم أنَّ كلَّ شيٍء قد َمتَّ، ولكي تَِتمَّ آيُة الكتاِب  ). "47- 46: 27مىتَّ " (’!نَّه يُنادي إيليَّاإ’: فقاُلوا
فلمَّا  .فغَمُسوا يف اخللِّ ٱسفنجًة، وَوَضُعوها على عوٍد ِمن ُزوىف، وأَْدنـَْوها ِمن َفِمه. وكان هناَك إناٌء َمملوٌء خالًّ  .’!أنا عطشانُ ’

). " 49: 27مىتَّ " (’!دعنا نرى هل يأيت إيليَّا وُخيلُِّصه’: فقال الباقون). " أ30- 28: 19يو" (’!لقد َتمَّ ’: ذاَق يسوُع الخلَّ قال
ُمثَّ َحَىن الَرأس، وأسَلَم " ، )46: 23لو" (قال هذا. ’!أَبِت في َيَديَك أسَتودُِع روحي’: وصرَخ يسوُع بصوٍت عظيٍم وقال

ثَنني، من أعلى إىل أسَفل، واألرُض تزلزََلت، والُصخوُر ٱنشقَّ إىل ٱوإذا حجاُب َمقِدِس اهليكِل قِد ). " 30: 19يو" (حالُرو 
ينَة تصدََّعت، والقبوُر تفتََّحت، وقاَم كثٌري ِمن أجساِد القدِّيسَني الرَاقدين، وخرجوا ِمَن القبوِر بعد قيامِة يسوع، وَدَخلوا املد

ستوىل عليهم خوٌف شديد، ٱأمَّا قائُد املئِة واحلَرُس الَِّذيَن َمَعُه، فإنـَُّهم َلمَّا رأَوا الزَلزاَل وما حَدث، . َتراَءوا لكثرييناملقدَّسة، و 
لَيخُدمَنُه،  وكان هناَك ِنساٌء كثرياٌت يَنظُْرَن ِمن بعيٍد، وُهنَّ اللوايت تَِبْعَن يسوَع ِمَن اجلليلِ . ’!بَن اهللاٱحقًّا، كان هذا ’: وقالوا

حَتَشُدوا على ٱوكلُّ اجلموِع الَّذين ). " 56- 51: 27مىتَّ )" (سالومة( بَين زَبَدىٱ أُمُّ يعقوَب ويُوسي، وأُمُّ  اجملدليَُّة ومرميَُ وبَينَـُهنَّ مرميَُ 
، )لعيد الفصح(ن يوُم الَتهِيَئِة وإذ كا). " 48: 23لو" (هذا املشَهد، وشاَهُدوا ما حَدث، كانوا يَرِجُعوَن وُهم يقَرُعوَن ُصدوَرُهم

َزَل أجساُدُهم، لَِئالَّ تَبقى على الَصليِب يوَم الَسبت، ألنَّ يوَم  ذلك سأَل اليهوُد بيالُطَس أن ُتكَسَر ِسيقاُن املصلوبَني وتـُنـْ
ا يسوُع، فلمَّا جاُؤوا إليه ورأَوا أنَُّه قد أمَّ . فأتى اجلنوُد وكَسُروا ساَقي األوَِّل واآلَخِر املصلوبـَْنيِ َمَع يسوع. الَسبِت كان عظيًما
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والَّذي رأى شِهَد، وشهاَدتُُه َحقٌّ، . فخرََج يف احلاِل دٌم وماء. لكنَّ واحًدا مَن اجلنوِد طََعَن َجنَبُه ِحبربةٍ .  يكِسروا ساقَيهماَت، ملَ 
: وجاَء يف آيٍة ُأخرى. ’لن ُيكَسَر له َعْظمٌ ’: مَّ آيُة الكتابوحَدَث هذا لَتتِ . وهو يعَلُم أنَُّه يقوُل احلقَّ لكي ُتؤمنوا أنُتم أيًضا

أنَّ اجلُنديَّ كاْسُيوس طََعَن يسوَع وهو  158وأكََّدِت الطُوباويَُّة كاثرين إميرييخ). 37- 31: 19يو" (’سَينظُروَن إىل الَّذي َطَعُنوهُ ’
خرتََقِت احلربُة ٱأنَّ يسوَع طُِعَن باحلربِة يف قلِبِه ِمَن اِجلَهِة الُيمىن، وقد واقٌف بني يسوَع واللصِّ الَيمِني التائب، ُمعِلَنًة بكلِّ وضوٍح 

غتَسَل بالَدِم واملاِء اللَذيِن َتدفَّقا من قلِب يسوَع األقدس، ٱوبيـََّنْت عن توبِة هذا اجلنديِّ الَّذي . قلَبُه ِمَن الَيمِني إىل الِشمال
  .نسَحَب ُمعَظُم األعداِء ِمَن املكاِن ما عدا عدًدا ِمَن اْحلُرَّاسٱُمثَّ . بألوهيَِّتهِ فسَجَد أماَم يسوَع املصلوِب ُمعرتفًا 

...  

) العذراء( سأكونُ : "وأكََّدت. كثيًرا  سَيَتألَّمُ  سَ األقدَ  بَ األَ ، إنَّ 159تقوُل العذراُء في رسالِة الساليت في فرنسا
، وهذا يعني أنَُّه َيموُت بعد "اهللاهللاهللا   كنيسةِ كنيسةِ كنيسةِ       ٱنتصارَ ٱنتصارَ ٱنتصارَ    الباباالباباالبابا   شهدَ شهدَ شهدَ لن يَ لن يَ لن يَ    " :ت ميالنيبَ تَ كَ و  "....هُ تَ ضحيَ تَ  مَ لَّ سَ تأل هايةِ ى النِ حتَّ  هُ عَ مَ 

" زَمًنا وزمَنيِن وِنصَف زَمن"وَمَع بدايِة المحنِة الُكبرى الَّتي تستمرُّ في َحدِّها األقصى  160فـَْيِض الُروِح على البشريَّةِ 
المحنة الكبرى، سوف ُيسيِطُر المخطَُّط الماسوِنيُّ على األرض، في  .، أي ثالَث سنواٍت وِنصَف َسنة)14.  6: 12رؤ(

وذلك ألنَُّه عندما يَفَتُح المسيُح . وتتسارَُع وتتعاَظُم وتشتدُّ الحروُب والويالُت والكواِرُث الطَبيعيَُّة بسبِب ُشروِد اإلنسان
ستشهاَد ٱبعِة أختاٍم، يكوُن الُشَهداُء ُمنتظريَن الفادي والَحَمُل المذبوُح الَخْتَم الَسادَس ِمَن الكتاِب المختوِم بس

، 161)سرُّ فاتيما الثالث(ستشهاِد البابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر ِلمجِد المسيح ٱالَصاعديَن على الجبِل الَوِعِر بعَد 
َث زلزاٌل عظيم، وصارِت الَشمُس حدَ " وَلمَّا فُِتَح هذا الَخْتُم، . نتقاُم الَربِّ لدماِئِهمٱفَيكَتِمُل عدُد الُشهداِء ويبدُأ 

ة، سوادَء كِمْسٍح ِمن َشعٍر، وصاَر القمُر ِمْثَل الَدم، وسَقَطت كواِكُب الَسماِء على األرض، كما ُتسِقُط الِتينُة ِثَماَرها الَفجَّ 
ن َموِضِعهما، وُملوُك األرِض حيَن تـَُهزُّها ريٌح عاصفة، وُطِوَيِت الَسماُء كما يُطَوى الكتاب، وزُحِزَح كلُّ جَبٍل وجزيرٍة مِ 

 ، ألنَّ يوَم غَضِب الَحَمِل ... ختبُأوا في اْلَمغاِوِر وصخوِر الجبالٱوالُعظماُء والُقوَّاُد واألغنياُء واألقوياء، وكلُّ عبٍد وُحرٍّ
  162ِس القدِّيسَة كاترين البوريهُم البريئُة ِمَن الَدنَ وأنبَأْت ُأمُّنا مريَ  ).17- 12: 6رؤ" (؟العظيِم قد أتى، فَمن يستطيُع الوقوف

 زدراءِ واال لإلهانةِ  ليبُ الصَ  سيتعرَّضُ . المتعدِّدة المصائبِ  اءِ رَّ ن جَ مِ  هُ كلُّ   مُ العالَ  بُ لِ نقَ ، سيَ ئةً سيِّ  امُ األيَّ  ستكونُ : "هاقائلًة لَ 
 سيكونُ . مبالدَ  وارعُ الشَ  ئُ لِ متَ وستَ  ماءُ دِ جري الن جديد، وستَ مِ  نا المسيحِ دِ سيِّ  لبَ قَ  ونَ حُ فتَ سيَ . ى على األرضوسُيرمَ 

ستشهاِد البابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر، يَنَتِخُب أتباُع إبليَس البابا المَزيََّف الَّذي ٱبعد  إًذا، ."زنفي الحُ  هُ كلُّ   مُ العالَ 
يَنَتِخُب الُروُح القُدُس البابا سُيَحرُِّف تعليَم اإلنجيِل والكنيسِة المقدَّسِة وسُيوِقُف الَعَمَل باألسراِر المقدَّسة، بينما 

  .163إلى زمِن الخالِص والَسالِم الحقيقيِّ ) سفينَة بطرسَ (الَّذي سيَـُقوُد الكنيسَة " بطرَس الثاني"

                                                 
  .L'Abbé de CAZALES, XXXVIII-XLVIII, p.296-297رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   158)
  .فرنسا –نبوءة العذراء مرَيم في الساليت لثالث من الكتاب، يف القسم ا 4الُملَحق  راِجع  159)
  .معموديَُّة الَدم والَنار: معموديَّة نِهاية األزمنة: 17و نبوءات قدِّيسين وبابوات في الكنيسة :16 يف القسم الثالث من الكتاب،التالَيين  ينالُملَحقَ راِجع   160)
  .ِسرُّ فاتيما الثالثُ اب، يف القسم األوَّل من الكت 4.2الفصل راِجع   161)
 – نية لآلباء اللعازريِّ دة األيقونة العجائبيَّ منشورات سيِّ ، أو م ِجزَّة جدعون البريئة من الدنس ونبوءة القدِّيسة كاترين البوريهمريَ ، يف القسم الثالث من الكتاب 12 الُملَحقراِجع   162)
 :أو .، ال تبريوت – ةاألشرفيَّ 

    René Laurentin, Petite vie de Catherine Labouré, Desclée, Paris, 1991, p.38-41  
  .نبوءة القدِّيسة هايلديغرد :15 ،نبوءة القدِّيس مالخي :14 ،ميريخالطُوباويَّة كاثرين إيْ نبوءة : 13يف القسم الثالث من الكتاب، التالية  الِحقالمَ راِجع   163)
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وعلى . لقد ناَزْعَت أيُّها المسيُح إَلُهنا ثالَث ساعاٍت على الَصليِب قبَل أن ُتسِلَم روَحَك لآلِب الَسماويِّ 
. بابا بنديكُتُس الَسادَس عَشَر ألنَُّه يُقاسي اآلالَم اْلُمرََّة بسبِب جُحوِد الَِّذيَن حوَلُه في مكاِن ُوجوِدهِمثَاِلَك يُنازُِع ال

َة كذلَك الكنيسُة المقدَّسُة سَتختِبُر هذه اآلالَم قبَل أن ُتسِلَم ذاَتها لآلِب الَسماويِّ خالَل ما يُقاِرُب سنواٍت ثالثًا كلِّيَّ 
؟ "حقًّا، كان هذا البابا ُممثًِّال المسيَح، وكانت هذه كنيسَتُه المقدَّسةَ "، َمن هو هذا القائُد الَّذي سُيعِلُن ولكنْ . المرارة

 إنَّنا نَنَتِظُر بشوٍق وإْيماٍن َتَدفَُّق الماِء الحيِّ والَدمِ ! وبِتَـْوبَِتِه وإْيمانِِه الجديِد سُيعيُد ُأوُروبَّا إلى ِحْضِن الكنيسِة المقدَّسة
البابا كيِّ ِمن قلبَك األقَدِس على البشريَِّة لَتطهيرِها، وذلك بواسطِة ينابيِع الماِء الحيِّ والِدماِء الَّتي سَتَتَدفَُّق ِمن قلِب زَ ال

َنا وحبيَب لذلك، عزِّْز فينا يا مسيَحنا وإَلهَ . واآلالِف ِمَن المسيحيِّيَن األَُمَناِء والملتجئيَن إليَك وإلى قلِب أُمَِّك الطَاهر
ِة والمحبَِّة وطُوِل األَنَاة، واثقيَن بأنَّ مَ نُفوِسنا الُقدرََة على َتَحمُِّل زَمِن الِنزاِع اآلتي، وذلَك بَعْيِش الَصالِة واإلماتاِت والَرحْ 

َر يـَُولُِّد االختباَر "  َر والَصبـْ َة تـَُولُِّد الَصبـْ وبِنا في قـُلُ  أُفيَضتْ  اهللاِ ، َألنَّ َمَحبََّة بُ يِّ َء ال ُيخَ َجاَجاَء والرَ واالخِتَباَر يـَُولُِّد الرَ الشدَّ
كَتسي ونؤِمُن أيًضا أنَّ األرَض الجديدَة سَتلبُس ثوَب البياِض الناِصِع وتَ ). 5- 3: 5روم( "ذي ُوِهَب لَناالُقُدِس الَّ  بِالُروحِ 

، مريَ وبشف. والَسالم سَطُع بالبَـَهاءِ ها ستَ سَ مْ شَ أنَّ ، و بَ الخَضاَر الَخصْ  َم العذراِء، اعِة مِلَكِة الَسالِم وُأمِّ الُنوِر اإلَلِهيِّ
  .ُنصِعُد لَك وألبيَك المباَرِك ولُروِحُكما الُقدُّوس، المجَد واإلكراَم، إلى أبد اآلبدين، آمين

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .ْح نُفوُس الموتى المؤمنينفلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَترِ : ك

  مائًتا مفروقًا عنها    وَترى اْلَمْوُلوَد منها

  ُمرتفًعا فوق الصليبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  )ُدث بعدلم َتح( الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الثالثَة عْشَرةَ  المرحلةُ  - 1.13

َزًال عِن الصليِب وَمْوُضوًعا في ِحْضِن ُأمِِّه مريَ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك   ،َم الُكلِّيَِّة القداسةُمنـْ

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ 

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

َلمَّا كان املساُء، جاَء رُجٌل غِينٌّ ِمَن " إذ . ألحداُث بسرعٍة ُمذِهلةبَعَد أن َأسَلَم يسوُع روَحُه لآلِب الَسماويِّ، جَرِت ا
وكان ). 38: 19يو" (ولكْن يف اخلََفاء، خوًفا ِمَن اليهود) " 57: 27مىتَّ " (ْمسُُه يوُسف، وكان هو أيًضا قد تتلمَذ ليسوعٱالرَامِة 

 يُكن ُمواِفًقا على َقراِر أعضاِء اجملِلِس وفـَْعَلِتهم، وكان وملَ ... ِلٌح بارٌّ يف اجملِلس، وهو رُجٌل صا) بارًزا(ُعْضًوا " يوُسُف الرَامي 
. فتعجََّب بيالُطُس ِمن أنَُّه قد مات. فتجرََّأ ودخَل على بيالُطَس، وطَلَب َجَسَد يسوعَ ). " 51- 50: 23لو" (يَنتظُر ملكوَت اهللا
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شرتى ٱو . وَلمَّا عَرَف ذلَك ِمَن القائد، وَهَب اجلثماَن ليوُسفَ . ’هل ماَت منذ وقٍت طويل؟’: ستدعى قائَد املئِة وسأَلهٱو 
ا رأت يف رؤياها املقدَّسِة آالَم ). أ46- 43: 15مر" (...يوُسف كَفًنا َّ بعد كلِّ ما جرى، تكِشُف لنا الُطوباويَُّة كاثرين إميرييخ أ

كانا يُراقباِن " َلمَّا َجهَّزَا الَقرب، . تـَْنزيِل يسوَع عن الَصليِب ودفِنه املسيح، وكيف كان يوُسُف الرَامي ونيقودميوُس ُحيضِّراِن عمليَّةَ 
وكان الَظالُم ... املكاَن من حوهلِِما وينتظراِن اللحظَة املناِسبَة، وفكَّرا يف كيفيَِّة تـَْنزيِل جسِد ربِّنا عن الَصليِب والعودِة إىل املدينة

اَمُهما قد سبَـُقوُمها، والِنساَء القدِّيساِت ما زاَل سائًدا والغيوُم َمتُأل الَسما َء َلمَّا َوَصال إىل جبِل اجللجلة، حيُث َوَجَدا ُخدَّ
ًرا. جالساٍت يَبكَني أماَم الَصليب . كاسُيوُس وبعُض اجلنوِد التائبَني كانوا متواجديَن على بـُْعٍد، وُسلوُكُهم كان ُحمرتًَما ومقدَّ

  العذراُء ومرميَُ الطُوباويَُّة مرميَُ ...  ويوحنَّا كلَّ ما فـََعال ليحَفظَا يسوَع ِمن هذا املوِت الَشنيعيوُسف ونيقودميوس َوَصفا ِلمرميََ 
اِمِهما بِتَـْنزِيِل . صمٌت يسوُد ِمن وقٍت آلَخرَ ..." اجملدليَُّة كانتا جالسَتِني على أسفِل الَصليب بدَأ يوُسُف ونيقودميوُس َمَع ُخدَّ

وبُلطٍف غِري مسبوق، أَنزَل ".  العذراءتسلَّمها كاسيوُس ووضَعَها على قَدَمي الطُوباويَِّة مرميََ " ا َحالَّ املسامري، َجَسِد يسوع، وَلمَّ 
اجلسُد املمزَُّق، جسُد ُخملِِّصنا . يوُسُف ونيقودميوُس َجَسَد ربِّنا يسوَع املسيِح عن الَصليِب، وتَسلََّمُه قائُد املئِة حتَت الرُكَبَتني

َم اجلميُع كلَّ اإلكراِم واحلُْبِّ واالحرتاِم للُمخلِِّص احلبيب. ادينا، الَمَس األرضوف أعيُـُنهم ُمركَّزٌَة على اجلسِد . " لقد قدَّ
يَن بشىتَّ الطُُرِق عن ُحْزِِم وُمعاناِِم... اْلُمَوقَّر ، كان ملفوفًا عندما أُنزَِل اجلسدُ ... يرفعوَن أيِديـَُهم إىل الَسماِء باكَني وُمعربِّ

، فَمدَّت بالَكَفِن ِمَن الرُكَبَتِني حىتَّ اَخلصِر، وِمن َمثَّ ُوِضَع على َيَدِي الطُوباويَِّة العذراِء مرميَ  ، الَّيت كانت مآلنًَة باحلزِن واحلُْبِّ
ستغَرَقِت الَنَظِر يف ٱومرًَّة ثانيًة ... على الُقماش إرتاَح رأُس يسوَع على رُكَبتَـْيها، وجسُدُه َمتدَّدَ ... 164يَديها لَِتَسلُِّم ِمحِْلِهما الثمني

ه، بينما ضمَّت مرميَُ  وجاَء نيقودميوُس أيًضا، وهو الَّذي أتى ". "  اجملدليَُّة رأَسها على قَدَميهجراحاتِِه وقبـََّلت بـَُقَع الَدِم على خدِّ
 العذراُء وبينما كانت أُمُّنا مرميَُ ). 39- 38: 19يو" (طُُيوِب اْلُمرِّ والعود إىل يسوَع ليًال من قـَْبُل، وَمَعُه ما يُناِهُز ثالثَني ليرتًا ِمن
. " بنها يُؤَخُذ منهاٱأمَّا هي، فكان ِمَن الَصعِب عليها تـَْرُك جسِد . تتأمَُّل يف جراحاِت وحيِدها، كان يوحنَّا احلبيُب ُيسانُدها

نتَـَزَعِت األشواَك، واحدًة فواحدًة، تلَك الَّيت ُغرَِزْت عميًقا يف رأِس يسوَع،  ٱ نتباٍه، َسَحَبْت إكليَل الَشوِك عن رأِسه، ُمثَّ ٱوبكلِّ 
ولكنَّها َلمَّا . بعد ذلَك َغَسَلت رأَسُه ِمَن الِدماء، َوَدَهَنْتُه بالِطيب، وفَعَلِت الَشيَء نفَسُه على جسِده". َكْيال تُعمَِّق جراحاتِه

َ أنَُّه جمَ  روٌح ُجْرًحا صغريًا للغايِة ِمَن الناحيِة الُيسرى، وُجْرًحا كبريًا ِمَن الناحيِة الُيمىن، وذلَك ألنَّ كاسُيوَس غَسَلْت َصدَرُه، تبنيَّ
وَع عن أخريًا، أُبِعَد جسُد يس... ُمثَّ َدَهَنْت كلَّ جراحاتِِه بالِطيب. خرتََقْت َصْدرَُه وقلَبُه ِمَن الَيمِني إىل الَيسارٱطََعَنُه باحلربِة الَّيت 

  .165نطبَـَعت عليه جراحاتُُه الثمينةٱ وُلفَّ بالكَفِن الَّذي أُمِِّه مرميََ 

...    

فًقا وَ وَ  ،البرتغال - فرنسا وفاتيما - في الساليت العذراءِ  فًقا لنبوءةِ وَ  عشرَ  ادسَ السَ  سَ ستشهاُد البابا بنديكتُ إ
عِن المخرِِّب الَشنيِع الَّذي  بولسَ  سولِ الرَ  فًقا لنبوءةِ وَ وَ  مالخي، ، ووفًقا لنبوءِة القدِّيسِ ا دون بوسكويوحنَّ  يسِ القدِّ  لمِ حُ لِ 

؛ هو العالمُة لبدِء الكنيسِة نِزاَعها األخيَر قَبَل الزِلزاِل الكوِنيِّ 166يُمثُِّل العالمَة الكبرى النطالِق المحنِة الُكبرى
ِة ا. الَرهيب ِة الُروِح القُدِس فيُـنَـزَُّل البابا بنديكُتُس الَسادَس عشَر عن ُسدَّ لرئاسِة البطُرسيَِّة األولى، ويأتي بَعَدُه مباشرًة بقوَّ

َة الرئاسِة البطُرسيَِّة الثانيِة في مكاٍن ما، خارَِج روما" بطرُس الثاني"البابا الجديُد،  ن يجري مِ وما . الَّذي سَيرَأُس ُسدَّ
                                                 

  .L'Abbé de CAZALES, L, p.303-307رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   164)
  .L'Abbé de CAZALES, LI, p.307-315رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   165)
 3 و 2.3 :القسم األوَّل فصولراِجع و ،نبوءة القدِّيس مالخي :14 ، وفرنسا –نبوءة العذراء مرَيم في الساليت  :4 يف القسم الثالث من الكتاب،الِحق التالية المَ راِجع   166)

  .4.1و
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ضيٌق شديٌد " سيكونُ  حينَ  ،الكبرى المحنةِ  ولِ لُ حُ  بِ رْ عالماٌت لقُ  هُ كلُّ فهذا   ،ةوطبيعيَّ  ةٍ بشريَّ  ن ثوراتٍ مِ  مِ نا وفي العالَ حولِ 
 المخرِّبُ " يُقيمُ  ، سوفَ هذه المحنةِ  وفي زمنِ ). 21: 24ىمتَّ " (إلى اآلن، ولن يحُدثَ  مِ العالَ  بدايةِ  منذُ  هُ ثلُ مِ  حُدثْ م يَ لَ 

 قبلَ  سولُ الرَ  بولسُ  هُ ، وحدَّدَ )15: 24ىمتَّ ( يسوعُ  بُّ الرَ  هُ وكرَّرَ ) 27: 9( يُّ بِ النَ  الُ كما تنبََّأ بذلك دانيَّ   بِّ الرَ  قِدسِ في مَ " نيعُ الشَ 
في  ذي يجِلسُ الَّ ... تشامخُ الم الهالك، المتمرِّدُ  بنُ ٱثم، اال إنسانُ "  رُ ظهَ ويَ  الجحودُ  ودُ سُ الثاني عندما يَ  بِّ الرَ  جيءِ مَ 

   ).4-1: 2تس2" (اهللا هُ نَّ أ هُ اهللا، ُمظِهًرا نفسَ  هيكلِ  سِ ُقدْ 

ُهما ولكْن، سَيعوُد كلٌّ ِمَن الَنبيـَّْيِن إيليَّا وأخنوَخ إلى العَلِن لُيحاربا المسيَح الَدجَّاَل ويُهِلَكاُه بدِمِهما، ألنَّ موتَـ 
ِب اليهوديِّ، ، ولُيخلَِّصا الُنفوَس المنتِظرَة الخالَص ِمَن الَشع167بِن اِهللا الحيِّ في ِنهايِة األزمنةٱُأجَِّل للَشهادِة للمسيِح 

ليَِّة تـَْنزيِل البابا وتـَْنزيِل الكنيسِة مَ عَ بوهكذا، هما اللذاِن سَيهتمَّاِن روحيًّا  .بحيُث يُمثِّالِن دوَر يوُسَف الَرامي ونيقوديموس
َنِة معَظِم اليهوِد َم ُأمِّ البابا وُأمِّ الكنيسة، وذلك عندما يُباِشراِن في عمليَِّة َمسحَ المجاِهَدِة وَوْضِعهما في ِحْضِن مريَ 

فـََيا ربَّنا يسوَع المسيح، كما بـَْلَسْمَت ُجرَح سيِف األَلِم الَّذي . وِهدايِتهم إلى الحقيقِة الَخالصيَِّة بالمسيِح يسوَع ربِّنا
ُم ويا مريَ . يسِة المقدَّسةجاَز قلَب والدِتَك الُكلِّيَِّة الَطهارِة والَقَداسة، بـَْلِسْم ُجرَح سيِف األََلِم الَّذي َيُجوُز قلَب الكن

ا ِبمشهِد  بنِك الماِئِت والَراِقِد على ِحضِنِك الَّذي َحَمَلُه تسعَة أشُهٍر، وعلى يَديِك اللَتيِن ربـََّتاُه وَحَمَلتاُه في ٱالحزينُة جدًّ
يَن بالحياِة المسيحيَِّة الَصاِلحة، غُمرِينا بعطِفَك األُُموميِّ الَسماويِّ كي نرُفَض التجاِرَب والخطايا ونعيَش ُملتزمٱطفولِته، 

 فُنخلَِّص نُفوَسنا ونُفوَس إخوتِنا القريبيَن والبعيدين، رافعيَن المجَد البنِك الوحيِد ولآلِب الَسماويِّ وللُروِح الُقُدس، إلى
  .األبد، آمين

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .ئبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنينفلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتا: ك

  َأن يكوْن لِك خليالً     إمَنحي عبًدا ذليالً 

  ناجًيا ِمَن اللهيبْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  )لم َتحُدث بعد( ليبالص بِ رْ ن دَ مِ  الرابعَة عْشَرةَ  المرحلةُ  - 1.14

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،َمْوُضوًعا في القبرِ  يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش
                                                 

). 24: 5تك(، 179، ص2009، منشورات جامعة البلمند، 11- 1كوين ، سفر الت1العهد القدمي  ، كتاب الَتفسري املسيحيِّ القدمي للكتاب املقدَّس،5: 50يف الُروح، ليان، يترت  167)
 19الُملَحقاِجع أيًضا ، ور Fathers of the Church: a new translation, Washington, D.C.: Catholic Uni. Of America Press, 1947, 10:290أو 

 .مار الياس الحيُّ  يف القسم الثالث من الكتاب،
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يوب، جسَد يسوع، وسَكَبا عليه الطُ " ونيقودميوَس  وهكذا، ِمبساعدِة يوحنَّا وأحِد األشخاص، أخَذ كلٌّ ِمن يوُسفَ 
وكان يف املكاِن الَّذي ُصِلَب فيِه ُبستاٌن، ويف الُبستاِن قٌرب . ِمن َكتَّان، َجريًا على عادِة اليهوِد يف َدفِن موتاُهم ِبرِبَاطاتٍ وَرَبطُوُه 

ِيئُة اليهود، وكان القُرب قريًبا، َوَضَعا هناَك يسوع.  يُدَفُن فيه أحدٌ جديٌد ملَ  َ وقاَم يوُسُف الرَامي ). 42- 40: 19يو" (وإذ كانت 
 أُمُّ يُوسي تَنظُراِن  اجملدليَُّة ومرميَُ وكانت مرميَُ . ودحرَج حجرًا على باِب القربِ "الَّذي حفَر القَرب يف الَصخِر حيُث ُوِضَع يسوع، 

: 23لو" (يُكْن قد ُوِضَع فيِه أحدٌ  ملَ " وَلمَّا أَبَصَرِت الِنسوُة كيف ُوِضَع يسوُع يف القِرب الَّذي ). 47- ب46: 15مر" (أيَن ُوِضَع يسوع

أي بَعَد التهِيَئِة للَسبت  –ويف الغِد ). " 56: 23لو" (ستَـَرْحَن يوَم الَسبت، عَمًال بالوصيَّةٱَرَجْعَن وهيَّْأَن طُيوبًا وَحنوطًا، و " ، )53
إينِّ بعَد ثالثِة : ْرنا أنَّ ذلَك اْلُمضلَِّل قال، وهو حيٌّ يا سيُِّد، لقد تذكَّ ’: جَتَمَع األحباُر والفرِّيسيُّوَن لدى بيالُطَس، وقاُلوا لهٱ –

إنَّه قاَم ِمن بِني األموات، فتكوَن : فُمْر أن ُيضَبَط القُرب إىل اليوِم الثاِلث، لَِئالَّ يأَيت تالميُذُه وَيسرُُقوُه، ويقوُلوا للَشعب. أيَّاٍم أقوم
فَذَهُبوا . ’ضُبطوا القَرب كما تعرِفونٱعندَُكم ُحرَّاس، ٱذهبوا و ’: فقاَل هلم بيالُطس .’!الَضاللُة األخريُة أكثـََر شرًّا ِمَن األوىل

  ).66- 62: 27مىتَّ " (وَضَبطوا القَرب، فخَتُموا احلَجَر وأقاُموا احلُرَّاسَ 

...  

نيسِة في القبِر َوْضُع البابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر في القبِر عابًرا إلى مجِد الَسماء، يعني بدايَة دخوِل الك
ٍة ال تزيُد عن ثالِث سنواٍت ونصفٍ  تقوُل . 168وتنتهي فترُة الَظالِم هذه بأيَّاِم الظُلمِة التطهيريَِّة الثالثة. اْلُمظِلِم ِلُمدَّ

 فُ وترتجِ  الجبالُ  عُ عزَ زَ األولى، ستتَـ  هُ تَ بَـ رْ ضَ  اعقِ الصَ  هِ يفِ بسَ  بُّ الرَ  بُ ضرِ عندما سيَ "ُم في رسالِة الساليت، العذراُء مريَ 
لن . نتهىٱقد  يءٍ ش كلَّ   أنَّ  اسُ نال نُّ ظُ سيَ  ...ماءِت السَ سَ مَ ها لَ مَ رائِ وجَ  هاضطرابَ ٱو  ةِ البشريَّ  خبَ صَ  ها، ألنَّ عِ مَ بأجْ  بيعةُ طَ ال

م هُ واتُـ لَ صَ  رتفعُ وستَ  اآلالمِ  نَ مِ  الكثيرَ  عاني األبرارُ سيُ . والتجديف الحِ السِ  أصواتُ  إالَّ  ولن ُيسمعَ  وى القتلِ سِ  هناكَ  يكونَ 
 الثرواتِ  ثرَ إِ  الثرواتِ  بتكنيزِ  كينَ مِ المنهَ  الكنيسةِ  مراءِ ألُ  ويلٌ .. ).10-9: 6رؤيا (ماء م إلى السَ هُ وعَ مُ م ودُ هُ تُـ وتوبَـ 

 كُ لِ ها هو مَ ). 2 -  1: 9رؤ( تنفتحُ  الهاويةَ  ؛ إنَّ منُ هوذا الزَ .. .مهِ طِ م وتسلُّ نِهِ لطاعلى سُ  ،مهِ كبريائِ   بسببِ  ،وبالمحافظةِ 
 إنتصاراتٌ ( بكبرياءٍ  في الجوِّ  عُ فِ سيرتَ . مالعالَ  صُ خلِّ مُ  هُ عياً أنَّ ه، ُمدَّ أتباعِ  عَ مَ  )8 :17 و 1: 13رؤ( ذا الوحشُ وَ هُ . المالظَ  لوكِ مُ 

ي كانت تالَّ  ، واألرضُ سوف ينهارُ ). 16: 4ست1( هُ قُ خنُـ سيَ  ميخائيلَ  المالئكةِ  رئيسَ  لكنَّ . ماءإلى السَ  لَ صِ ى يَ حتَّ ) َوْهِميَّة
في  هِ أتباعِ َع مَ  إلى األبدِ  بالنار، فيغوصُ  مملوءَ ها الوفَ جَ  حُ فتَ ستَ ) 11 - 9: 11رؤ( امٍ أيَّ  منذ ثالثةِ  متواصلةٍ  ضاتٍ خُّ مَ في تَ 

 الناتجةِ  لِ األعما كلُّ   وتزولُ  والنارِ  بالماءِ  األرضُ  رُ عندئٍذ تتطهَّ ). 10- 9: 20 و 21-19: 19 و 16: 12رؤ(ائمة الدَ  َجَهنَّمَ  ةِ امَ وَّ دَ 
  .")13: 11 و 1: 21رؤ( دُ ويُمجَّ  اهللاُ  ويُعَبدُ : شيءٍ  كلُّ   ددُ ويتجَّ  الناسِ  عن كبرياءِ 

ُدخوُل هذا الليِل هو . أيُّها الَربُّ يسوُع إَلُهنا وُمخلُِّصنا، علِّْمنا كيَف ندُخُل الليَل اْلُمظِلَم كي ننتِصَر بَك وَمَعكَ 
اِت الَّتي َأْدَخَلها َعُدوَُّك التخلِّي عن كلِّ ما ال يُرضيَك، أ ي التخلِّي عن كلِّ تلَك الَرغباِت والَشهواِت واإلغراءاِت واْلَمَلذَّ

سَم أبيَك الَسماويِّ، ٱلقد أَتِت الَساعُة الَّتي فيها سُتَمجُِّد كنيسُتَك . في َجَسِد َحوَّاَء ونـَْفِسها ونـََفِسها منُذ الَخْلِق األوَّل
ونحُن نؤمُن أنََّك بنفخٍة ِمن ِفيَك سوَف . ئِها وإْيمانِها وثـََباِتها أغصانًا ُمثِمرًة في َكْرَمِتَك المَقدَّسةوهي تتحضَُّر بٱمِّحا

                                                 
ة الطُوباويَّة ماري جولي نبوء :16.7و ،نبوءة القدِّيسة هايلديغرد: 15و ،فرنسا –نبوءة العذراء مرَيم في الساليت  :4 ،يف القسم الثالث من الكتاب الِحق التاليةالمَ راِجع   168)
  .نِّيجاها
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َم البتوِل البريئِة ِمَن الَدَنس، كي فٱبُسْط يَديَك فوقَنا بشفاعِة والَدِتَك مريَ . َتْسَحُق الحيََّة القديمَة وكلَّ الهالكيَن َمَعها
  .في َسحِق رأِس التنِّيِن، لَِنرَفَع لَك وألبيَك المباَرِك وِلُروِحُكما الُقدُّوس، المجَد إلى األبد، آمين نشتِرَك َمَعكَ 

  إرَحْمنا: ش          إرَحْمنا أيُّها الربُّ يسوع: ك

  .، آمينبرْحَمِة اِهللا والسالم: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  يَمنِّ بـَلِّغي نَفسي التَ     إذ َيُموُت الجسُم ِمنِّي

  َد فادينا الحبيبْ َمجْ 

يَسهْ    إجَعلي جراحات وحيِدكْ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعهْ 

  

  )لم َتحُدث بعد( الصليب بِ رْ ن دَ مِ  الخامسَة َعْشَرةَ  المرحلةُ  - 1.15

  ."َك ونُباركُ  ها المسيحُ لَك أيُّ  نسجدُ  ،وِت بالمجِد واالنتصارقائًما ِمَن الم يسوعَ  لنتأمَّلْ " : ك

  ". مَت العالَ خلَّصْ  َك بصليبَك المقدَّسِ ألنَّ "  :ش

وبينما كاَن جسُدُه ما زاَل ُمعلًَّقا . رََأِت الطُوباويَُّة كاثرين إميرييخ روَح املسيِح يُرافُقُه املالُك جربائيُل وكثٌري ِمَن املالئكة
دُخُل يَ ولكنَّها شاَهَدت أيًضا روَح املسيِح . ليب، شاهَدت طبيعَتُه اإلَهليََّة ُمتَِّحدًة بُروِحِه دوَن أن تستطيَع تفسَري ذلكفوَق الصَ 

ا ثالثُة عواِملَ، كلُّ عاملٍَ بشكِل دائرة، ويَفِصُل بَني كلِّ عاملٍَ نصُف دائرة َّ لُرؤيا إىل وُأِخَذت با. َمكانًا ُجمَزًَّأ لثالثِة أجزاء كأ
، وِمن َمثَّ شاَهَدت ما َجيري يف َجَهنََّم حيُث 169جتاَزِت املطَهَر يوَم اخلالِص لَتدُخَل الَسماءٱالَينُبوِس حيُث تَنتِظُر الُنفوَس الَّيت 

، بعَد رؤيِتها األرواَح اْهلَاِلكةَ . َحتدََّث الَربُّ يسوُع إىل روِح يـَُهَوَذا اْهلاِلكِ  ُمكبَّلًة بالَسالسل، أنَّ لوسيفريوَس  وعِلَمت ِمَن الَربِّ
ِلميالِد املسيِح ِخبمسَني أو بستَِّني سنًة، يف حِني أنَّ كثريًا ِمَن األرواِح الِشرِّيرِة سُتطَلُق قبَلُه بسنٍني كثريٍة  2000سُيطَلُق قبَل سنِة 
ت، أنَّ الَربَّ َسَحَق رأَس الِتنِّني، لَيَتحقََّق كالُم اِهللا للحيَِّة وشاَهَدت قبَل قياِم الَربِّ باجلسِد ِمن بِني األموا. 170لتجربَِة َبين البَشر
وظَهَر يسوُع . ، وفورًا قاَم الَربُّ يسوُع باجلسِد ُحمِْدثًا زَْلَزَلًة عظيمةً )15: 3تك" (َنْسُل املرأِة يسَحُق رأَسكِ : " يف ِسْفِر التكوين

يسِة مرميََ  نت تتأمَُّل بآالِمِه على جبِل اجللُجَلِة حيُث ُصِلَب، وكان آباُء العهِد القدِمي َمَعُه، فقاُموا  الَّيت كاأوًَّال لوالَدتِِه القدِّ
ناِء أماَمها بُكلِّ إجالل  اُألخرى تُعايناِن القَرب،  اجملَدليَُّة ومرميَُ نقَضى الَسبُت وطََلَع فجُر األَحد، جاءت مرميَُ ٱوَلمَّا . " 171باالحنِْ

وكان َمنَظرُُه كالَربق، ولِباُسُه . حَدَثْت، ألنَّ مالَك الَربِّ نَزَل ِمَن الَسماء، ودنَا فدحرََج احلَجر، وجَلَس عليه وإذا زلزَلٌة عظيمةٌ 
ما أنا أعَلُم أنَّكُ ! أنُتما، ال َختافا’: فأجاَب املالُك وقاَل للَمرأَتني. رتـََعَد اْحلُرَّاُس َخْوفًا منه، وصاُروا كاألمواتٱف. أبيَض كالثلج

ذهَبا حاًال إىل ٱو . نظُرَا املكاَن الَّذي كان َموُضوًعا فيهٱا قال، تعالََيا و مَ لَ ثْـ فهو ليس هنا، ألنَّه قاَم مِ . َتطُلباِن يسوَع املصلوب

                                                 
  .L'Abbé de CAZALES, LXI, p.341-342رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   169)
  .L'Abbé de CAZALES, LXI, p.344-345رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   170)
  .L'Abbé de CAZALES, LXV, p.353-355رييخ، ة كاثرين إميْ وباويَّ الطُ   171)
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- 1: 28مىتَّ " (’ُت لُكماها أنا قد قـُلْ . وها هو يسِبُقُكم إىل اجلليل، وُهناَك تـََرْونَهُ ! إنَّه قد قاَم ِمن بني األموات: تالميِذِه وُقوال َهلُم

َأَخُذوا الَربَّ ِمَن ’: وجاءت إىل ِمسْعاَن بطرَس والتلميِذ اآلَخِر الَّذي كان يسوُع ُحيبُُّه، وقاَلت َهلُما" اجملدليَُّة فَأْسَرَعْت مرميَُ ). 7
َها إىل القربِ ). 2: 20يو" (’القِرب، وال نَعَلُم أيَن َوَضُعوهُ  َر َمَع أنَّ يوحنَّا كان قد سبَـَقُه، . فخرَج التلميذاِن وتـََوجَّ دَخَل بطرُس الَقبـْ

َوحَدُه يف وشاَهَد الرِباطاِت ُملقاًة إىل األرض، واملنديَل الَّذي كان على رأِس يسوَع غَري ُملًقى َمَع الرِباطاِت، بل شاهَدُه َمْطوِيًّا "
: 20يو" (ُمثَّ عاَد التلميذاِن إىل حيُث يُقيمان... ِرب أوًَّال، ورأى فآَمنَ حينئٍذ دَخَل التلميُذ اآلَخُر الَّذي وَصَل إىل الق. َموِضٍع آَخر

، ويف مساِء األحِد عيِنِه َظَهَر للُرُسِل االثَينْ عَشَر )35- 13: 24لو(وقـَْبَل َمغيِب يوِم األحد، ظهَر يسوُع لتلميَذي ِعمَّاُوس ). 10- 6
قبَل ُصُعوِده، سلََّم . َهلُم وِلَكثرييَن حىتَّ ُصُعوِدِه إىل الَسماِء وُجُلوِسِه عن َميِني اِهللا اآلبوتواَلت ُظهوراتُُه . وَمن َمَعُهم يف العلِّيَّة

وأعطى الُرُسَل سلطانَُه الَسماويَّ ونـََفَخ فيهِم الُروَح القُدَس ليغِفُروا اخلطايا أو ُميِسُكوها ) 19- 15: 21يو(رِعايََة الكنيسِة إىل بطُرَس 
، ويُبشُِّروا باإلجنيِل )19- 18: 28مىتَّ (وأرَسَلُهم ليَُتلِمذوا كلَّ األَُمِم ويـَُعمِّدوُهم بٱسِم اآلِب واالبِن والروِح القُدِس  ،)23- 22: 20يو(

  ).18- 15: 15مر(وُخيرُِجوا الَشياطَني ويصنَـُعوا اآلياِت الَسماويََّة وَيشُفوا املرضى 

...  

" الَنهِر الَّذي قَذَفُه الِتنِّيُن ِمن َفِمه" بتالُع ٱسِة المَقدَّسِة فـَْتُح األرِض َفَمها و نبثاِق نوِر قيامِة الكنيٱَيسِبُق َلحظَة 
، فَتسُقُط بابُل العظيمُة الفاجرُة اْلَمَألى بالَنجاسة، 172، أي عندما يَبتِلُع إْيماُن الُبَسطاِء كلَّ اْلَهْرطَقاِت والِبدَع)16: 12رؤ(

وَيخُرُج صوٌت ِمن َعْرِش الَسماِء ). 8، 3- 2: 18رؤ" (بالنار، ألنَّ اَهللا ديَّانَها ربٌّ قديرٌ  وُتحَرقُ " وتزوُل في يوٍم واحد، 
طوبى للَمْدُعوِّيَن إلى وليمِة ). " 5: 19رؤ!" (سبُِّحوا الَربَّ إَلَهنا، يا َجميَع عباِدِه، والَّذيَن يتـَُّقونَه، الِصغاَر والِكبار: " يقولُ 
فَـَرٌس أبيُض، والَراِكُب عليه يُدَعى األميَن والحقَّ، وهو بالِبرِّ " يَنها، تفَتُح الَسماُء أبوابَها، وَيظَهُر ح). 9: 19رؤ!" (الَحَمل

الَوْحَش وُمُلوَك األرِض وُجنوَدُهم ُمجتمعيَن لُيحارِبُوا الَراِكَب " بَعَد ذلك رأى الَرسوُل يوحنَّا ). 11: 19رؤ" (َيديُن وُيحاِرب
..." وقُِتَل الباقوَن بَسْيِف الَراِكِب على الَفَرسِ ... وقُِبَض على الَوْحِش وَمَعُه على الَنِبيِّ الكذَّاب. نوَدهُ على الفَرِس وجُ 

فقَبَض على . مالًكا نازًال ِمَن الَسماء، َمَعُه ِمفتاُح اْلَهاوية، حامًال بَيِدِه ِسلسلًة عظيمة" ورأى أيًضا ). 21-19: 19رؤ(
وَأْلقاُه في اْلهاوية، وَأْغَلَق وخَتَم عليه، ِلَئالَّ ُيَضلَِّل . القدْيَمِة، الَّذي هو إبليُس الَشيطان، فقيََّدُه ألَف سنة التنِّيِن، الحيَّةِ 

  ).3-1: 20رؤ" (وبعَد ذلَك ال بُدَّ ِمن أن ُيَحلَّ َوقًتا قليالً . األَُمَم ِمن بعُد، إلى أن تَِتمَّ األلُف سنة

 والبشر، فُيخَدمُ  اهللاِ  بينَ  والوفاقُ  المُ السَ  لُّ حِ حينئٍذ يَ : " ُم الطَاهرة ِبما يليا العذراُء مريَ تأكيًدا لذلك، أنبأَتن
 راعِ إلى الذِ  دُ الجدُ  الملوكُ  لُ تحوَّ ويَ . مكان في كلِّ  وتعمُّ  ةُ المحبَّ  رُ هِ زدَ تَ  د، وسوفَ ويُمجَّ  ويُعَبدُ  المسيحُ  يسوعُ  َربُّ ال

 رُ شِ نتَ سيَ . يسوع فضائلِ  زاولةِ مُ لِ  سةً ومتحمِّ  ، فقيرةً ةً دَ ، متعبِّ ةً عَ ، متواضِ ةً ويَّ قَ  تي ستكونُ الَّ  ةِ سالمقدَّ  للكنيسةِ  نِ مَ يْ األَ 
 ،المسيحِ  يسوعَ  امِ دَّ خُ  بينَ  ودُ سُ ستَ  الوحدةَ  ا في اإليمان ألنَّ عظيمً  امً تقدُّ  البشرُ  زُ حرِ وسيُ  األرضِ  أرجاءِ  في كلِّ  اإلنجيلُ 

ولُلبناَن ِقسٌط عظيٌم في مجِد المسيِح اآلتي لُينهَي زمَن َمجيئِه األوَِّل . 173")14: 24ىمتَّ ( اهللاِ  خافةِ في مَ  الناسُ  عيشُ وسيَ 
َم العذراِء الَّتي قاَل َلها ويَُدشَِّن زمَن َمجيئِه الثاني، إذ سُيِشعُّ نوُر قيامِة كنيسِة المسيِح المقدَّسِة ِمن لبناَن بشفاعِة مريَ 

، وبشفاعِة مار شربل الَّذي أضاَء )8: 4نش..." (َهُلمِّي َمِعي ِمن لبناَن، أيـَُّتها العروسُ : " األناشيدحبيُبها يسوُع في نشيِد 

                                                 
  .الَتأمُّل الَنبويُّ للبابا بنديكتس الَسادس عشر، تابيف القسم الثالث من الك 3الُملَحق راِجع   172)
  .فرنسا –م في الساليت نبوءة العذراء مريَ ، يف القسم الثالث من الكتاب 4الُملَحق راِجع   173)
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لذلك، َنْدُعو بالَصوِت العميِق والَصارِِخ إلى َمْجِدَك يا ربَّنا الظَافَر . 174ِسَراَج ماِء الحياِة باْلُحبِّ والَطهارِة واإلْيمان
ُر ُوُجوَدَك فينا، و نتصارً ٱبصليِبَك اْلُمِشعِّ  مألنا من ذاِتَك اإلَلهيَّة، فَتنَتِصَر كنيسُتَك بصليِبها ٱا، َحرِّرْنا ِمن كلِّ ما يُعكِّ

  .بدين، آميناْلُمنيِر غَلَبًة على ِقَوى الَشرِّ والَظالم، ِلَمْجِدَك وَمْجِد أبيَك الَسماويِّ وَمْجِد ُروِحُكما الُقدُّوِس، إلى أََبِد اآل

  

  إرَحْمنا: ش          نا أيُّها الربُّ يسوعإرَحمْ : ك

  .برْحَمِة اِهللا والسالم، آمين: ش  .فلَيخُلْص كلُّ األَُمناِء والتائبين، وْلَتسَتِرْح نُفوُس الموتى المؤمنين: ك

  قاَم باْلَمْجِد اْلُمنيرِ       يا َلُحبِِّه الكبيرِ 

  ًقا َشرَّ اْلَمغيبْ ساحِ 

يَسهْ    نتصاْر وحيِدكْ ٱلي إجعَ     أيـَُّتها اُألمُّ القدِّ

  في قلبي ُمنطِبَعا

بِنَك الثمين، نسَأُل َمراِحَمَك أن َتْمَنَح الَّذيَن ٱأيُّها اآلُب اَألزَِليُّ، يا َمن َقدَّْسَت رايَة الَصليِب اْلُمحيي بَدِم 
يتَـُهم ِمَن األرواِح الِشرِّيرِة وتأثيراتِها، ُيكرُِّموَن هذا الَصليَب اْلُمَقدََّس َمغِفَرَة خطاياُهم وِشَفاَء نُفوِسِهم وأجساِدِهم وِحما

  .آمين. فَيْدُخلوا المجَد األبديَّ، بٱستحقاقاِت ُمخلِِّصنا يسوَع المسيح

ُنصلِّي األبانا والَسالَم والمجَد، على نِيَِّة قداسِة البابا بنديكُتَس الَسادَس عَشَر، شراكًة َمَعُه في اإلْيماِن وفي 
  .الَّذي سيَـُقوُدنا إلى َمْجِد القيامِة المجيدِة على ِمثَاِل ربِّنا وإَلِهنا وُمخلِِّصنا يسوَع المسيح َحْمِل صليِب الكنيسةِ 

  

  خاِتمُة َمراِحِل َدْرِب الَصليب
عن إعالِن احلقِّ  رتـََوت به، وِمن َدِم األنبياِء األبراِر الَِّذيَن ما َختَلَّوا حلَْظةً ٱِمن َدِم هابيَل الَصارِِخ ِمن َجْوِف األرِض الَّيت 

فَتَدوا املسيَح وَروَّوا أرَض اْلَمْهِد اإلَهليِّ فبَكْت راحيُل على بَِنيها، إىل َدِم املسيِح ٱوكلمِة اهللا، وِمن َدِم أطفاِل بيَت حلََْم الَّذيَن 
ِة وعلى صليِب العاِر لُيعيَد الَزمَن إىل طريِق ُملِكِه ُخملِِّصنا وإَهلِنا احليِّ الَّذي جاَء يف ملِء الَزَمِن وَأْهَرَق َدَمُه على طريِق اجللُجلَ 

 ، وِمن َدِم أوَِّل َشهيٍد مسيحيٍّ أسَقى أرَض أورشليَم الَزمنيَّة، وهو . نتَصَر الَّذي كاَن وأََتى، وهو اآلَن، وباٍق إىل األبدٱاخلالصيِّ
لَرسوَلْنيِ بطُرَس وبوُلَس وسائِر الُرُسِل والتالميِذ األوائِل وُشهداِء سطفانوُس الَّذي ُرِجَم حىتَّ املوِت، وِمن َدِم اٱرئيُس الَشمامسِة 

األوىل  األربعةِ  175َرب االضطهاداتِ عَ  الكنيسةِ  هداءِ شُ  ِم كلِّ ن دَ اإلجنيل، ومِ  رى ببشارةِ والقُ  ُمُدنَ وا الْ سُ دَّ ذين قَ األوىل الَّ  الكنيسةِ 
 العهودِ  نَ مِ  الثالثُ  ضطهادُ واالاهلراطقة،  اجلاحدينَ  نَ مِ  الثاني ضطهادُ واالة، نيَّ وماالرُ  ةِ مرباطوريَّ اال نَ مِ  لُ األوَّ  ضطهادُ اال(

ِم كلِّها، إىل دَ   األرضِ  على مساحاتِ  وهُ قُ هرَ ذي أَ الَّ  ، ِمن هذا الَدمِ )الربوتستانتيَّة احلركاتِ  نَ مِ  ابعُ الرَ  ضطهادُ واال، ةاإلسالميَّ 

                                                 
  .لبنان سيشعُّ بنور المسيح على العاَلم، يف القسم الثالث من الكتاب 18الُملَحق راِجع   174)
  .إرسال الُروح الُقُدس واالضطهادات الخمسة م الثالث من الكتاب،يف القس 10الُملَحقراِجع   175)
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ذي الَّ  خاضِ مَ يف هذا الْ  جاِهدةِ مُ الْ  الكنيسةِ  هداءِ شُ  وكلِّ  ،روما املتمرِّدةِ  على أرضِ  هَرقُ ذي سيُ الَّ  عشرَ  ادسَ السَ  سَ البابا بنديكتُ 
ا، هذا الدَّ قريًبا جِ  الكربى اآلتيةِ  يف احملنةِ وسائِر الُشهداِء  ا وأخنوخَ إيليَّ  يـَّْنيِ بِ النَ  ماءِ ودِ  ،فيه رُّ منَُ  نا أرضِ  أحناءِ  كلَّ   ذي ُيطهِّرُ الَّ  مِ دًّ

اِع  رِ والتطوُّ  األنوارِ  ن ُمبِدعي عصرِ مِ ِس الخام ضطهادِ االخالَل (ى طشالعَ   ذي كانَ الَّ  نتِصرُ سيَ ، )يرةرِّ والِبدَع الشِ  حندارِ واالاخلَدَّ
بَِيِد قايَني القاِتِل  فاألرُض الَّيت فَتَحْت فاها وقَِبَلْت َدَم هابيَل اْلُمهَرقَ . آمني. واألموات األحياءَ  ينَ دِ يَ لِ  ٍد عظيمٍ جْ  مبَِ أِيت ى وسيَ تَ وأَ 

متنَـَعت عن إعطاِء هذا الِشرِّيِر ِمن ِمثارِها الطَيِّبِة ألنَّ صوَت ِدَماِء هابيَل تصرُخ إىل اِهللا احليِّ ٱبتَلَعت َشرَُّه، هي نفُسها ٱالِشرِّيِر و 
بَن اخلطيئِة األصليَّة، خطيئِة الكربياِء والِزَىن ٱو ) 12- 10: 4تك(ِمن داخِلها، فأضحى قايُني بَفْعَلِتِه الَشنيعِة َملُعونًا وتائًِها وشارًِدا 

ِِم الِشرِّيرِة ٱوهكذا أيًضا، ناَل كلُّ ُحكَّاِم األرِض وُمُلوِكها ِعقابـَُهم ب. 176)أمربوسيوس(واحلََْسِد واملتعِة ) وسسطينُ و غُ أَ ( ختيارا
وما زاَلت . داِء بيَت حلَم حىتَّ شهيِد الُشهداِء يسوَع املسيِح إَهلِناحَني َصَرَخْت ِمن داِخِل األرِض ِدَماُء األنبياِء واألبرياِء وُشه

ا ُ الَّيت سَتقَبُل َدَم  هذه األرُض الَّيت َوِطَئْتها َقَدما اِهللا اْلُمتجسِِّد َتقَبُل ِدماَء ُشهداِء الكنيسِة ِمن أوَِّل شهيٍد إىل اليوم، وهي ذا
َر الِبدَِع والُسُموِم والَضالِل  البابا بنديكُتَس الَساِدَس عشَر وِدماءَ  َ أبطاِل الكنيسِة الثابتَني يف إْمياِِم املسيحيِّ الَصحيح، لَتبَتِلَع 

من  –إبليُس الَشيطاُن  –واإلْحلاِد واجلُْحوِد والفساِد اَألَدِيبِّ واَألخالقيِّ واالجتماعيِّ والسياِسيِّ واالقتصاديِّ الَّذي َقَذَفُه الِتنِّيُني 
هكذا، إذا كانِت اخلطيئُة ). 16- 15: 12رؤ( أُمِّ الكنيسِة وَنْسِلَها اْلَمْوُسوِمَني بصليِب املسيِح اْلُمنَتِصِر ِه لَيقِضَي على مرميََ َفمِ 

. ِزَىن َولََّد الَقْتلَ بُن حوَّاَء الزَانيِة هو القاِتُل، أي الٱوس، فقايُني سطينُ و غُ هي الِزَىن، كما َيشرَُح القدِّيُس أَ ) بـَْعَد الكربياء(األوىل 
بُن هاَجَر اجلاريِة ٱهو ) 23: 4غل" (ِحبَسِب اجلَسد"ْمسَاعيَل املولوَد ٱوِمبا أنَّ . لذلك قَتَل اليهوُد والَوَثُن املسيَح ألنـَُّهم زُناٌة َخَونةٌ 

اُب يف ِسْفِر الُرؤيا الَّذي َبثَّ ُمسُوَمُه وَأضاليَلُه  لذا، فالَنِيبُّ ). 24: 4غل" (يَِلُد للعبوديَّة"بُن العهِد الَّذي ٱأي الزَانيِة، فهو إًذا  الكذَّ
بُن ٱبُن الزِّىن األوَُّل و ٱلذلك، . بَن الِزَىن الثاين، والقاِتَل الثاين ِمن ُسالَلِة قاينيٱبالَقْتِل، يكوُن هو ) 20: 19رؤ(وزِناُه يف العاملَِ كلِِّه 

ابا بنديكُتَس الَساِدَس عشَر ِمن أماِم املسيِح الَدجَّال، وذلك حَني تأِيت الَساعُة، ألنَُّه العائُق الِزَىن الثاين ُمها الَلذاِن سُيزيالِن الب
  .اُل الَنِيبُّ وبوُلُس الَرسولالَّذي َحتَدََّث عنُه دانيَّ 

ِة الصاِدقِة والروِح الطاهرِة وَرْمَز الرعايِة األمينِة والتقدم ،نؤِمُن وال ننسى أنَّ هابيَل الَذبيَح كان راعًيا لألغنامِ ! لكنْ 
نفَتَحِت الَسَمواُت على ُرعاِة بيَت حلَم وَبشََّرتْـُهم بوالدِة املسيِح الَربِّ والَراعي ٱلذلك، . الَسالميَِّة واإلمياِن احلقيقيِّ الثاِبت

ويف هذه األزمنِة األخريِة للِشرِّير، . شِّريَن اْلُمرَسِلَني ِلَمْجِدهالَصاِلِح واَحلَمِل الَذبيِح يف َجميِئِه األوَّل، فكانوا أوََّل اْلُمَبشَّريَن به واْلُمبَ 
ا الَسماويَِّة اْلُمرَاَدِة ِمَن اآلِب الَسماويِّ للجنسِ سَتبَـَقْت مرميَُ ٱ البشريِّ،   العذراُء أُمُّ الَراعي الَصاِلِح هذه األزمنَة األخريَة بَتنبيهاِ

نتصاِر قلِب ٱى ُرعاِة الساليت يف فرنسا وُرعاِة فاتيما يف الربتغال، ليكونوا أوََّل اْلُمَبشَّريَن بنفتاِح أبواِب الَسَمواِت علٱوذلك ب
ِد يف اْلَمجيِء الثاين، ألنَُّه اْلَمِلكُ  الطَاهمرميََ   الَّذي سَيمِلُك ِر واْلُمبشِّريَن بنهايِة الَشيطاِن وُجنوِدِه وُعَمالئِِه وبوالدِة املسيِح اْلُمَمجَّ

وا للوحِش وال ِلُصورتِه،  يسُجدُ أُولئَك الَّذين ملَ " وهكذا، َميِلُك َمَع املسيِح املنَتِصِر . على األرِض ُحمَقًِّقا إرادَة اآلِب الَسماويِّ 
طوىب ِلَمن . هذه هي القيامُة األوىل... فعاُدوا أحياَء وَمَلُكوا َمَع املسيِح ألَف سنةٍ .  يقبَـُلوا الِسَمَة على َجبَهتِهم وعلى َيِدهموملَ 

كهنًة ِهللا وللمسيح، وَميِلكوَن فهؤالِء ال ُسلطاَن للموِت الثاين عليهم، بل سيكونوَن  ! له نصيٌب يف القيامِة األوىل، وقدِّيٌس هو
هلُِّلوا له . بِن اِهللا احليِّ ٱاجملُد والِعزَُّة والقدرُة والَنصُر إلَهلِنا يسوَع املسيح، ! هللويا! هللويا! هللويا). 6- 4: 20رؤ" (َمَعُه ألَف سنةٍ 

                                                 
: 3تك(، 132 - 128، ص2009، منشورات جامعة البلمند، 11- 1، سفر الَتكوين 1، العهد القدمي لَتفسري املسيحيِّ القدمي للكتاب املقدَّسكتاب اأغوسطينوس وأمربوسيوس،   176)

  أو .)3- 1
 Fathers of the Church: a new translation, Washington, D.C.: Catholic Uni. Of America Press, 1947, 42:332-333 & 26:131-132.  
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سُجُدوا له أيُّها ٱعُبُدوُه أيُّها اْلُمختاروَن و ٱُدوُه أيُّها األَُمُم و  الطَاهِر، وسبُِّحوُه أيُّها الُشعوُب وَجمِّ أيُّها األَُمناُء بشفاعِة قلِب مرميََ 
  .للثالوِث األقَدِس اجملُد واإلكراُم، إىل أََبِد اآلبدين، آمني. امللوُك، ألنَّ ساعَة ُمْلِكِه احلقيقيِّ قد أَتتْ 

  

  زِيَّاُح الَصليب -2

  ...يا شعبي وَصحبي - 2.1

  ...األفعاُل الخمسة - 2.2

  ...مقاَمت مريَ : تشبوحُتا ْلُمريو - 2.3

نِعمُة سيِِّدنا يسوَع المسيِح تكوُن معُكم دائًما، وِذْكُر آالِمِه المقدََّسة وقـُوَّتُها يستقرَّاِن في قلوِبُكم، وَرْسُم : ك
  .والُروح الُقُدس +واالبن + بٱسِم اآلب . صليِبِه الظَاِفِر يـَُنجِّيُكم ِمن َجميِع أعداِئُكم الظَاهريَن واْلَخفيِّين

  .آمين: ش

  ...واحبيبي واحبيبي - 2.4

  
  والِعظاتمالحُق الُنبوءاِت : ثُ الالقسُم الث

  مقدِّمة
ــَتُكن َمشــيَئُتَك كمــا يف الَســماِء كــذِلَك علــى األرضْمسُــٱأبانــا الَّــذي يف الَســموات، لَيتَـَقــدَِّس "  ــأِت َمَلُكوتُــَك، ِل " َك، لَِي

ـــُد ٱأيُّهـــا اآلُب الَســـماويُّ علـــى األرِض بـــدأَ يَلـــوُح يف األُفُـــِق منـــُذ أِن َملُكوتُـــَك )... 10-9: 6مـــىتَّ ( بِنـــَك الوحيـــِد يســـوَع ٱقتَــــَرَب َجتَسُّ
شـاَرِة نَكَشـَف بوضـوٍح يف بِ ٱُمَخلِّـص، و  العذراِء بـوالَدِة الْ رميََ مَ هذا املَلُكوُت الَسماويُّ أصبَح بيننا َحلظَة الِبشاَرِة الَسعيَدِة لِ . املسيح

ائيًّـــا مـــع َجمـــ جنيـــِل لَتتمـــيِم رِســـالةِ اإل ا رايـــَة صـــليِب ، آتًيـــا علـــى ِحصـــانِِه األبـــيِض، رافًعـــيِء املســـيِح الثـــاين باجملـــدِ اخلـــالِص، وســـَيِتمُّ ِ
: اتفَني مـن ُعمـِق القلـبِ لـذلَك، نصـرُُخ هـ. يـَّْنيِ دِ ِد الَسالِم والفرِح األبَ جْ مَ ويَرَفَع أحبَّاَءُه لِ ويُزيَلُه  َيسَحَق إبليَس الَشيطانَ االنتصاِر ل

إنَّ نُفــوَس الُشــهداِء حتــَت  : "عنــدما قــالالقــدِّيُس ترتيليــاُن  وأطَلــَق هــذه الَصــرخَة أيًضــا). 20: 22رؤ!" (تَعــاَل، أيُّهــا الــَربُّ يســوع "
ألنـَُّه يَنَبغـي ). 10: 6رؤ(’ ُسـكَّاِن األرض؟حـىتَّ َمـَىت أيُّهـا الَسـيُِّد، ال َتقضـي وال تَنـَتِقُم لِـَدِمنا مـن ’: املذَبِح َتدعو اَهللا بُصـراٍخ عظـيم

 َجمـيءُ  : "هـذا الطَلَـُب تشـَرُحُه الكنيسـُة قائلـةً . 177"جَعـْل َملكوتَـَك يـأيت سـريًعاٱأيُّهـا الـَربُّ . وا يف آِخِر األزمنـةللُشهداِء أن يُنَصفُ 
ـُل كـلَّ تَقـديس العـالـَّذي يُتـاِبُع َعَملَـُه يف’، هو َعمُل روِح الـَربِّ امللكوِت، منُذ العنَصَرةِ  هـو (...) َمَلكـوُت اِهللا  . "178"’املَِ وُيَكمِّ

ومـن . تي نحُن فيها، هـي أزمنـُة إفاَضـِة الـُروِح الُقـُدسواألزِمَنُة األخيرُة، الَّ ). "17: 14روم" (عدٌل وسالٌم وفرٌح يف الُروِح الُقُدسِ 

                                                 
  .4- 2: 5، الةالص، ليانيترتأو  .1999جونيه، لبنان،  -  ة املكتبة البولسيَّ : ةالعربيَّ  ةُ مجَ الرتَ  ،2817 :ةالفقر ة، الكاثوليكيَّ  للكنيسةِ  املسيحيُّ  عليمُ التَ   177)
(178   

َ
  .2818: رِجع نفُسه، الفقرةامل
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... ’لِيَـأِت ملكوتُـك’: طمئنـانٍ ٱُه يسـتطيُع أن يَقـوَل بالقلـُب الَنقـيُّ َوْحـدَ : والـُروِح الُقـُدس" َسـدِ الج"يَقوُم ِصراٌع حاِسٌم بيَن  مَّ ثَ 
  .179"’لَِيأِت ملكوُتك’: وَمن َحِفَظ نفَسُه نقيًّا في أفعاِلِه وأفكارِِه وأقواِلِه يستطيُع أن يَقوَل هللاِ 

ِ " َملكـــوُت اِهللا آٍت، وكنيســـُة املســـيِح تُعلُِّمنـــا أنَّـــُه  ... سَيِصـــُل ملكـــوُت اِهللا إىل ِملِئـــه) يت حنـــن فيهـــاالَّـــ(ايـــِة األزمنـــة، يف 
 الَسـمواتِ "ُمَقـدَُّس َة والعـاَملَ، يـدعوُه الكتـاُب الْ ذي سـوف ُحيَـوُِّل البشـريَّ هذا الَتجديُد الِسرِّيُّ، الَّ . 180..."والكوُن نفُسُه سَيَتَجدَّدُ 

ال : " مقـائًال َهلـ سَ ُسـفَ أهـَل أَ  اإلنطـاكيُّ  إغنـاطيوسُ  يسُ قدِّ اليف هذا اجملال، دعا . 181)"13: 3بـط2... (اجلديدةَ  واألرضَ  اجلديدةَ 
؛ هايــُة األزمنــِة األخيــرةإنَّهــا نِ ... والقناعــة ًدا بغايــِة الَنقـاوةِ َســتُــوا يف املســيِح نفًســا وجَ و بيــنكم، بـل ٱثبُ نُمــٍة تَ تَـَدُعوا أيَّــَة نبتــٍة شــيطانيَّ 

ــرْ . نابِ جْ ىل َشــمــن أن تتحــوََّل أنــاُة اِهللا إ منــذ اآلنَ  َنَخــفْ فلْ  ــ: َرينْمــواحــًدا مــن أَ  لَِنختَـ ــبَّ الِنعمــَة  شــى الُســخَط اآلِيتَ ا أن خنَ إمَّ أو حنُِ
والكنيسـُة  )القـروِن املسـيحيَِّة األوىلأي ( منُذ ذاَك احلنيِ . 182"يا باملسيحا حنَ ِة إالَّ إذا كنَّ يف احلياِة احلقيقيَّ  نا ال َندُخلُ فإنَّ . احلاضرة

ــ الِنهــائيَّ  ِط اِهللا اآلِب ُملَكــهُ ْســبَ وجــُه األرِض بِ  ليتجــدَّدَ يِر َة للِشــرِّ نتظــُر هــذه الِنهايــتَ   ،بِّ الــرَ  املســيحِ  الوحيــدِ  هِ علــى األرِض بنعمــِة ٱبِن
علينــا  ِتــهِ مــن نِعمَ  بُّ يســوعُ وقــد أفــاَض الــرَ . املقدَّســة ةِ الورديَّــ ةِ دَ مــن الــَدَنس، ســيِّ   الربيئــةِ مــرميََ  وبواســطةِ  ،مــا القــدُّوسِ هِ روحِ  ةِ وبقيــادَ 

 نَِعِمـــهِ  كـــلِّ ل ُمَوزِّعـــةٍ كو  ،العظـــيمِ  هِ ائِـــدَ فِ  رِّ كشـــريكٍة يف ِســـ  رورِ الُشـــ نـــا مـــن كـــلِّ حميَ لتَ  عوبِ مجيـــِع الُشـــ ةَ دَ ســـيِّ  نـــا مـــرميََ يلإعنـــدما أرســـَل 
 الً مـــن الَســـماِء، معـــُه ِمفتـــاحُ نـــاز َمالًكـــا  "رأى الَرســـوُل يوحنَّـــا  ،حتقيًقـــا للُملـــِك الِنهـــائيِّ هللاِ و  .البشـــريَّ  نسَ حاميـــٍة لنـــا حنـــن اجلِـــمُ كو 

اُه يف َقـلْ وأَ . ي هـو إبلـيُس والَشـيطان، فقيَّـَدُه ألـَف سـنةٍ ، الَّذالقدميةِ  فَقبَض على الِتنِّني، احليَّةِ . اهلاويِة، حامالً بَيِدِه سلسلًة عظيمة
: 20رؤ" (أن ُحيَـلَّ وقتًـا قلـيالً مـن وبَعَد ذلـَك ال بُـدَّ . األلُف سنةاهلاوية، وأغَلَق وخَتَم عليه، لَِئالَّ ُيَضلَِّل األَُمَم من بَعُد، إىل أن تَِتمَّ 

ايـــُة العـــاملَ ) 1-3 لكربيائِـــِه وطُـــرَِد مـــن  ،الَّـــذي كـــاَن مـــالَك النُـــورِ  ،لوســـيفيروسَ يُّ أنَّـــُه كمـــا ســـقَط يعـــين هـــذا الكـــالُم اإلَهلـــ. وتـــأيت ِ
والخــائُن ُمَتَمــرُِّد والِشــرِّيُر اهلالِــُك ، كــذلَك إبلــيُس الْ مــاِر ميخائيــلَني َملكــوِت الَســمواِت علــى يــِد رئــيِس مالئكــِة احلــرِب الَســماِويِّ 

وذلَك علـى يَـِد مـالِك االنتصـاِر  ،َمخلوِقَني على صورِة اِهللا كمثالِهِ يف تاريِخ اخلليقِة سُيقَبُض عليِه وُيطَرُد من أرِض الَبَشِر الْ  األوَّلُ 
، البطــِل الَظــاِفرِ تِمــاحلَْ  ــ األوَّلِ  واألمــينِ  يِّ كــذلَك، ســيقوُم القــدِّيُس ميخائيــُل مــع جنــوِدِه . ميخائيــلَ  يسِ القــدِّ  ،ِق اهللاِ يف تــاريِخ َخْل

يف اهلاويِة العميقـة، بَعـَد أن َتسـُقَط آِخـُر قطـرِة َدٍم  ُمَتَمرَِّدةِ الْ  الئِِه الُنفوِس البشريَّةِ وِدِه اهلالكَني وُعمَ نُ قاِء الَشيطاِن وجُ الَسماويَِّني بإلْ 
ــا تكبيــُل اللعــنيِ . َع املســيحِ ُملــوِك الــربِّ يســو َمِلــِك الْ نــاِء لِ داِء األبــراِر واألُمَ للُشــهَ   والــَدِة اإللــه، فســيكوُن علــى يَــِد مــرميََ  َمــذكورِ الْ  أمَّ

يت تـدوُس رأَس هـذا الِتنِّـِني الـَّ" املـرأةُ " هـي ا أنَّ مـرميََ وِمبـ. ُمَقدَّسة العظيمـةِديَِّتها الْ رْ ، وذلَك بسلسلِة وَ "بالَشمس ُمَوشَّحةِ الْ  المرأةِ "
ايِة العاملَ يت سُتغلِ اجلهنَّميِّ، فهي الَّ    .ُق وَختِتُم عليِه إىل ما قـَْبَل ِ

 ِ  اجملـيءِ  مـةُ وجنَ  مـن الـَدَنسِ  بالَشمِس والربيئـةُ  ُملَتِحفةُ الْ  البتولُ  يت هي مرميَُ الَّ  ذه الِنعمةِ أيُّها اآلُب الَسماويُّ ، ُمنَّ علينا 
وَد سُ ويَ  تَقدَّسَ ونَ  تَجدَّدَ ونَ  تحرَّرَ ونَ  ة، لُنؤمنَ ُل كلَّ نفٍس بشريَّ شمَ بفيٍض يَ  وهبَة روِحَك القدُّوسِ فينا مَ  دِّدْ ، جَ ِلكِ مَ الْ  اين للمسيحِ الث
  .كَر إىل األبد، آمنياجملَد والشُ  ،أيُّها الثالوُث األقَدسُ  ،كَ يلإ لكوُتَك علينا، فنرفعَ مَ 
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  :ِن األوَِّل والثانيإليها في القسَميْ  نارْ الِحِق الَّتي َأشَ مَ الْ  ، نُوِرُد كلَّ واآلنَ 

 183)عالماُت األزمنة(ستيفانو دون غوبي  رسالُة العذراِء لألبِ  - 1
  :ما يلي 31/12/1992بتاريخ  485 رقمَ احلاملِة الالربيئُة مَن الَدَنِس يف الرِسالِة  قاَلِت العذراُء مرميَُ 

 ُِ وا بالَصالِة واإلصغاِء إىل أقواِل أُمُِّكم يا أبنائي املفضَّلني، يف هذه الليلِة األخريِة من الَسنة، أَقِبلُ  دوءٍ َدعوين أُعِلُمُكم 
  .مُّلِ أَ ِت واالختالِء والتَ ، بل يف الَصمْ وِ هْ ال تَقُضوا هذه الَساعاِت بالَقصِف واللَ . األزمنِة األخرية ةِ بيَّ ة، نَ الَسماويَّ 

ايَة األزمنِة تَقِرتبُ  ُت لكم تكرارًاَلنْ أَعْ  أُريُد اآلَن أن ُأساِعدَُكم على َفهِم . ها يَقِرتُب جميُء يسوَع باجملد، ومعَ أنَّ ِ
 ضوٍح يف األناجيل، ويف رسائلِ هذه العالماُت ظاهرٌة بوُ . يِئِه اجمليدوَّ جمَ ودِة يف الكتاِب املقدَّس، والَّيت ُتظِهُر ُدنُـ وجُ مَ العالماِت الْ 

  .، وهي يف طريِقها إىل الَتَماِم يف هذه الِسننيسَ بطرَس وبولُ  ْنيِ القدِّيسَ 

وَن هذه األخطاُء نشَرها املعلِّمُ . إلى الجحودو نتشاُر األخطاِء الَّتي تَقوُد إلى فُقداِن اإليماِن ٱهي : العالمُة األولى
فِسدَة مُ يُعلِّموَن اهلرطقاِت الْ  ،العكسِ على  ،َق اإلجنيل، بل يَعوُدوا يُعلِّموَن حقائون، الَّذيَن ملَ ، والالهوتيُّوَن املشهورُ الَكَذبةُ 

، اجلحوُد ، ويَنَتِشُر َبَدًال منه، ويف كلِّ مكانٍ وبسبِب الَتعليِم اخلطأ، يُفَقُد اإلمياُن احلقيقيُّ . ريَّةٍ شَ بَ  أخطاٍء وآراءٍ بنيََّة على مَ الْ 
  .العظيم

ال يأيت يوُم الَربِّ إالَّ بعد  " –). 9- 5: 24مىتَّ " (وا أُناًسا كثريينَخيَدعُ إىل أن َن وْ سعَ تَنَخِدُعوا، كثريوَن اآلَن يَ وا ال نتِبهُ إ "
، حىتَّ إنـَُّهم يـَُقوُموَن ِضدَّ الَربِّ روَن هرطقاٍت ُمهِلَكةً ُمَعلِّموَن َكَذبٌة سَيظَهُروَن بينُكم ويَنشُ  –). 3: 2تس2" (رُ أن َيُسوَد الُكفْ 
م يف ُفُجورِِهم، ويَقومُ ريوَن سُيصُغوَن إليهم ويَتبعُ الكث. الَّذي َخلََّصهم بسبِب هؤالِء . خالقاألو  ضمريِ ُخمالَِفٍة للوَن بأعماٍل وَ

  ).3- 1: 2بط2(ُميِسي اإلمياُن املسيحيُّ ُحمتَـَقرًا، وَيسَتِغلُّوَنُكم بكالٍم ُمَلفٍَّق ِلَما فيهم من طمع 

الَّذيَن َجيعلوَن الُعنَف واحلقَد ُيسيطران، وُيَسبِّبون بُرودًة عامًَّة  اإلخوة ندالُع الحروِب وِصراعُ ٱ: العالمُة الثانية
  .بِئِة واجملاعة، والفيضاناِت والَزالزلوْ األَ  لَ تـََتَضاَعُف الكواِرُث الطَبيعيَُّة ِمثْ  للمحبَّة، يف حنيِ 

لكٌة ، وممَ الُشعوُب تتقاَتلُ . لَ أن حيصُ ال بُدَّ من  لُّهُ وا، فهذا كافُ ، فال ختَ أو بعيدةٍ  ، قريبةٍ ُتم بأخباِر حروبٍ َمَىت مسَِعْ  "
يَنتِشُر الَشرُّ  . وِصَلَة إىل اآلالممُ َب الْ ؛ هذه كلُّها تكوُن الَدرْ زَّاٌت أرضيٌَّة يف أماِكَن كثريةٍ اعاٌت وهَ ، سَتحُدُث جمَ لكةٍ تقوُم على ممَ 

  ).12- 6: 24مىتَّ " (وَن إىل الِنهايةتُ ُص الَّذيَن يَثبُ لكنَّ اَهللا ُخيَلِّ ! ُردُ بَُّة الكثرييَن تـَبْـ كثريًا، وحمَ 

، ويَثُبُتوَن صامديَن يف اإلمياِن ناَء ليسوَع وإلنجيِلهِ َن أُمَ وْ ويُّ ِضدَّ الَّذيَن يَبقَ االضطهاُد الَدمَ هي : العالمُة الثالثة
ضَّلَني باالضطهاداِت الُعظمى الَّيت ُمتاَرُس على فَ مُ وا يا أبنائي الْ رُ كِّ باإلجنيِل يف مجيِع أحناِء العاَمل، فَ  نتظاِر َتعميِم البشارَةِ ٱوب. احلقِّ 

  .اإلجنيِل إىل مجيِع أَُمِم األرضِ  ِل بشارةِ ، حلَِمْ ، خاصَِّيت الثاين يوحنَّا بولسُ البابا  اصَّةٍ رَِة البابوات، وِخبَ َغيْـ بالكنيسة، و 

يُبِغُض الواحُد . ويَرَتدُّ كثريوَن عن اإلميان. يمسِْ ٱُضُكم اجلميُع من أجِل ُلوَنُكم ويُبغِ وَنُكم ويَقتُـ سَيعتقلوَنُكم وَيضَطِهدُ "
ها فقط تكوُن َلُن يف العاملَِ وَيسَمُعها مجيُع الُشعوب، وعندَ ، ومع ذلك، إنَّ بشارَة امللكوِت تـُعْ ، وَخيُوُن أحُدُهم اآلَخرَ اآلَخرَ 
  ).10- 9: 24مىتَّ " (الِنهاية

                                                 
  .31/12/1992، 485، رسالة رقم 2002الثة، الثَ  ةُ العربيَّ  بعةُ ، الطَ اءاألحبَّ  العذراءِ  أبناءِ  إىل الكهنةِ ة، يَّ املرميَ  ةُ الكهنوتيَّ  احلركةُ   183)
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ُل هيكَل فيدخُ  ،هاُك الُقدِسيَّاِت الهائُل الَّذي يـَُقوُم به ُمقاِوُم المسيح، أي المسيُح الَدجَّالنتٱ: العالمُة الَرابعة
يأيت اخلبيُث  . "َسَيِقُف بوجِه كلِّ َمن يَعُبُدُه الناُس وَيدُعونَُه اهللاَ ). 4: 2تس2" (هٍ لَ ِشِه ويَفِرُض عباَدتَُه كإِ رْ وَجيِلُس على عَ  "اهللا، 

  ).10- 9: 2تس2" (ان، وبكلِّ ِقَوى العجائِب الكاذبِة واملعجزاِت الباطلة، بكلِّ أنواِع اِخلدَِع واالحتياالِت لَيصَنَع الَشرَّ بقوَِّة الَشيط

  ).15: 24مىتَّ " (القارِئُ  َهمِ فليَـفْ : الُ وقد قاَل عنها الَنيبُّ دانيَّ . نتهاَك الُقدِسيَّاتٱ، يوًما، يف املكاِن املقدَّس، نَ َستَـَروْ  "

يا دانيَّاُل فإنَّ األقواَل  إذَهبْ  : "وا ما قاَلُه الَنيبُّ دانيَّالُ أُ نتهاِك الُقدِسيَّات، إقرَ ٱوا َمعىن مُ أبنائي املفضَّلني، لكي تَفهَ 
نافقَني مُ ون، وال أحَد من الْ قُ وَن يُنافِ قُ نافِ مُ بيَُّضوَن وُميَحَُّصون؛ الْ َن ويتإنَّ كثرييَن يـَتَـنَـقَّوْ . وٌم عليها إىل وقِت االنقضاءُمغَلَقٌة وَخمتُ 

 طوىب ِلَمنْ . ِة الَدائمِة وإقاَمِة رجاسِة اخلراِب ألٌف ومئتاِن وِتسعوَن يوًماقَ حرَ مُ ِت إزاَلِة الْ قْ وَ  ِمنْ . ونَ مُ الُء فَيفهَ ا الُعقَ ، أمَّ يَفَهمُ 
  ).12- 9: 12دا " (مئٍة ومخسٍة وثالثَني يوًما ينتظُر ويبلُغ إىل األلٍف وثالثِ 

ُم للَربِّ يف كلِّ مكانٍ ، والَتقِدمُة الطَاِهرُة الَّيت تـُقَ يُّ هو الَذبيحُة اليوميَّةُ ُقدَّاُس اإلهلَ ال . ، من طُُلوِع الَشمِس إىل َمغيبهادَّ
ُد الَذبيحَة الَّيت أَ  اِس ُجتَدِّ   .َزها يسوُع على الَصليبجنَْ إنَّ ذبيحَة الُقدَّ

هو فقط عشاٌء ُمقدَّس، أي َتذكاٌر بل ، دِّي حتًما إىل القوِل بأنَّ الُقدَّاَس ليس ذبيحةً فقُبوُل العقيدِة الربوتستانتيَّة، يُؤ 
يف هذا اإلبطاِل للَذبيحِة اليوميَّة َيكُمُن  .يِّ حتفاِل بالُقدَّاِس اإلهلَِ اال مُّ هكذا إلغاءُ تِ ويَ . ِلَما فـََعَلُه يسوُع يف العشاِء األخري

، أي ألًفا ومئَتِني وتسعَني اواٍت ونصفً وُم ثالَث سنَ دُ ال، والَّذي سيَ مَُّم من جانِب املسيِح الَدجَّ تَ مُ لْ او  ،االنتهاُك الفظيُع لألقداسِ 
  .يوًما

، الُنُجوُم تتساَقُط هُ ورَ ، والقمُر يَفُقُد نُ الَشمُس ُتظِلمُ  " –. َمظاِهَر هائلًة في َجَلِد الَسماءتَتضمَُّن : العالمُة الخامسة
  ).29: 24مىتَّ " (اُت الَسماِء تـَتَـَزعزَعُ وَّ من الَسماء، وقُـ 

لُتم اآلَن في األزمنِة الَّتي فيها في فاتيما أثناَء ظهوراتي، َتُدلُُّكم على أَنَُّكم َدخَ  إنَّ ُأعجوبَة الَشمِس الَّتي حَدَثتْ 
األرِض  مجيُع قبائلِ . إلنسانبِن اٱِء عالمَة َن يف الَسماحينئٍذ تـََروْ " –. رجوِع يسوَع بالمجدلهُِّبُكم ؤَ سَتِتمُّ األحداُث الَّتي تُـ 

  ).30: 24مىتَّ " (ٍد عظيمٍ وٍَّة وجمَ بَن اإلنساِن آتًيا على ُسُحِب الَسماِء بقُ ٱ، ويـََرى الناُس وحُ نُ تَـ 

َدلَّ عليها  ، الَّيتُت أن أشرََح َلُكم هذه العالماتِ دْ أَرَ . أبنائي املفضَّلَني وأوالدي املكرَّسَني لقليب الربيِء من الَدَنس
  .نهايِة األزمنِة الَّيت َسَتِتمُّ يف زمنكمم ل، ُألَؤهَِّبكُ هِ يسوُع يف إجنيلِ 

ا  يَنَتِشُر  يف أثنائِهاو زًءا من َزَمِن احملنِة الكربى، جُ  سَتُكونُ  اجلديدةُ الَسنُة وتبدُأ الَسنُة َهِذِه اللحظُة الَّيت تنتهي ِ
َيشتدُّ االضطهاد، فيما َتِصُل بشارُة اإلجنيِل . َحتُدُث تِباًعا يف أحناٍء كثريٍة من العاملَ  ةٌ طبيعيَّ احلروُب تتضاَعف، وكواِرُث و اجلُحود، 

  .، وزَمُن ظُُهوِر املسيِح الَدجَّاِل يَقَرتُِب أكثـََر فأكثـَرَ إىل كلِّ الُشعوب، َظواِهُر فوَق العقِل َتظَهُر يف األجواءِ 

َجِأ قليب الربيِء لْ ُعُكم يف مَ ُلُكم وَأمجَْ وين َأمحِْ عُ دَ . ، حارِّيَن يف احملبَّة، ثابتَني يف الَرجاءِ  اإلميانِ ياَء يفقوِ وا أَ وُكم لَتبقَ أدعُ  ،إًذا
طمئناِن القلِب ٱوا بوعيشُ  ،ِتُكمنَ زمِ وا معي عالماِت أَ أُ إقرَ . ذه األزمنِة األخريةصوًصا هلِ خُ  ،تُُه لكمالَّذي هيَّأْ  من الَدَنس، األمنيِ 

ِ  ،بكلِّ تأكيدٍ  ،لُّ أنا دائًما معكم ألقوَل لكم إنَّ إجناَز هذه العالماِت يدُ . ةِ وبالِثقَ  جوِع رُ  ايَة األزمنِة هي قريبٌة معَ على أنَّ 
  .يسوَع باجملد
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وكذلَك إذا رأيُتم . َدنَاَرَقت، َتعرفوَن أنَّ الَصيَف قد وْ ِة وأَ أغصاُن الِتينَ  إذا الَنتْ  إنَّهُ  . "َثلَ مَ وا هذا الْ ِة تـََعلَّمُ ِمَن الِتينَ 
  ).33- 32: 24مىتَّ " (الِصُكم هو َقريبٌ عَلُموا أنَّ زَمَن خَ ٱإجناَز هذه األمور، ف

  

 )المسيُح الَدجَّاُل ونِهايُة األزمنة( Nylus 184يِس نيلوسنبوءُة القدِّ  - 2
  خَتَصٌر عن حياتِهمُ  - 2.1

 نيَ عِ رِ ومن الوَ  بِ هالذَ  مِ ا فَ يوحنَّ  يسِ القدِّ  تالميذِ  هو من بينِ ) الخامس القرنِ ، من ناسكٌ  حبيسٌ (نيلوس  يسُ القدِّ 
قَبَل ) 403- 398( املقدَّس يف الكتابِ  مَ علَّ تَ ليَ  بِ هَ الذَ  مُ ا فَ يوحنَّ  البطريركُ  هُ هَ جَّ وَ . اندَ لَ وَ  هُ ولَ  جٌ وِّ تزَ مُ . همِ لِّ عَ عن مُ  فاعِ يف الدِ 
ا  مَ يْ سِ . سيناءَ  معه في جبالِ  كَ سَّ نَ تَـ ليَ  تيودولَ  وَّ دعُ مَ الْ  هُ معه ولدَ  ذَ خَ وأَ  هِ أوالدِ  وأحدَ  هُ نيلوس زوجتَ  كَ رَ تَـ  من َمثَّ . تـََنسُِّكه

  ةً يَّ َمهِّ أَ  هِ كتاباتِ   من خاللِ  دَخلَ أَ . صرَ هبانيََّة يف مِ احلياَة الر  عتَـنَـَقا أيًضاٱالولِد الثاين  األُمُّ معَ  .إيليوِسس فِ سقُ األُ  دِ على يَ  نِ نَـيْ كاهِ 
 أنَّ  ، لدرجةِ ةوفيَّ والصُ  ةِ والبيبليَّ  ةِ الالهوتيَّ  هِ بكتاباتِ  رَ إشتهَ . رق يكن معروًفا كثريًا يف الشَ ملَ  هُ فيه، مع أنَّ  اشَ ذي عالَّ  منِ كربى للزَ 

 رطقاتِ فيها اهلَْ  ضُ رفُ يَ  سائلِ من الرَ  اعددً  بَ تَ كَ . األسئلة وطارًحا بعضَ  ،ستشاراتِ اال ًسا بعضَ مِ لتَ مُ  هُ راسلُ يُ  كانَ   مرباطورَ اال
 ضَ عارَ . هِ نفسِ  مبراطورِ ى االحتَّ  ،راءِ مَ واألُ  واألساقفةِ  هِ سائِ ؤَ رُ  حذيرِ ِن عن تَ نثَ م يَ ولَ ... ةً يَّ دِ هْ وزُ  ةً رهبانيَّ  قواننيَ  نُّ سُ ويَ ثنيََّة والو 

. يالديِّ امل اخلامسِ  قرنِ يف ال هدِ الزُ  ابِ تَّ كُ   هو من كبارِ . هائِ سَ لَ وجُ  مبراطورِ اال أمامَ  هبِ الذَ  مِ ا فَ يوحنَّ  البطريركِ  ضطهادَ ٱ ةٍ بشدَّ 
ألنَُّه ال  430رابَة سنِة تـُُويفَِّ قُ  ُمحَتَمِل أنَّهُ من الْ . مًعا وماينِّ والرُ  البيزنطيِّ  ْنيِ مَ ـقويوفًقا للتَ  تشرين الثاني 12في  هِ بعيدِ  لُ ُيحتَـفَ 

 .يُوَجُد أيُّ دليٍل على حياتِِه بعد هذا التاريخ

 امَ أيَّ  أنَّ  عتقدَ ٱ هُ أنَّ  ، لدرجةِ نحرفًا للغايةمُ  هُ عتبرُ يَ  ذي كانَ الَّ  مِ العالَ  من أجلِ  يَ ليصلِّ بعيًدا  نيلوسُ  يسُ سََّك القدِّ نَ تَـ 
  .سنة 1500من  أكثرَ  منذُ  هذا كانَ .  تْ قد َمتَّ  األرضِ 

ساهرًا على  دَ رقُ أن يَ  بلَ نيلوس، قَ  يسُ القدِّ  لنا تركَ . هايةالنِ  من جيلِ  لن يكونَ  هُ له أنَّ  عليه، وأظهرَ  قَ أشفَ  اهللاَ  أنَّ  غريَ 
  :التالية بوءةَ النُ ماء، أرضنا من السَ 

   نبوَءتُه - 2.2

  ..."معروفين غيرَ  منِ الزَ  يف ذاكَ  الناسُ  صبحُ سيُ العشرين،  القرنِ  فِ صَ نتَ مُ  وبعدَ  ،1900 سنةِ  بعدَ "

 سقُ والفِ  لُّ الذِ : البشر على ذكاءِ  ةُ يَّ لمادِّ وا ةُ وانيَّ الحيَ  رائزُ الغَ  ذُ وِ حْ ستَ ستَ ، الجَّ الدَ  المسيحِ  دومِ قُ  زمنُ  قرتبُ يَ  حنيَ "
 مييزُ تَ  ستحيلُ سيَ  هُ أنَّ  م لدرجةِ هُ ظهرَ مَ  الناسُ  رُ غيـِّ سيُ : العاملَ  شكلُ  يـَّرُ غَ تَـ إًذا، سيَ . تكاثرانسيَ ) والوقار تناىف مع احلشمةِ يَ  سلوكٌ (

أشرارًا  ونونَ كُ سيَ  الناسُ  هؤالءِ . مهِ َشعرِ  ةِ وضَ ويف مُ  يابِ الثِ  ءِ رتداٱ يف طريقةِ  قاحةِ والوَ  حرتامِ اال ةِ لَّ قِ  بسببِ  ءِ سامن النِ  جالِ الرِ 
  )."يطانالشَ (ال جَّ الدَ  املسيحِ  بَ ارِ جتَ  ، وذلك بسببِ ةسَ رِ المفتَ  الحيواناتِ  ومثلَ 

                                                 
 184( http://gestadei.bb-fr.com/crise-de-l-eglise-f2/propheties-de-st-nilus-sur-le-xxieme-siecle-t1281.htm. أو  

      www.traditioninaction.org/Questions/B249_StNilus.html. أو 
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  يِّينَ ثِ بَ عَ  حونَ صبِ سيُ ) كهنة( نيَ مسيحيِّ  ُرعاةً  أنَّ ، كما فيختَ سيَ  بُّ حُ الْ  .ينمِ لن يكونوا ُمحتَـرَ  نِّ السِ  وكبارُ  األهلُ "
 والعاداتُ  ةُ األخالقيَّ  الِقَيمُ حديد، بالتَ  يف هذا الوقتِ :  ساراليَ  من طريقِ  مينِ اليَ  طريقِ  مييزِ على تَ  قادرينَ  يًّا، غيرَ لِّ كُ 

 عُ شَ جَ أو الْ  عُ مَ والطَ  بُ ذِ الكَ ! صيانوالعِ  اعُ يَ الضَ  مُّ عُ وسيَـ واضع، بالتَ  وا بعد ذلكَ لَّ تحَ لن يَ  ، الناسُ رتغيَّ ستَ  ةُ سيَّ نَ والكَ  ةُ المسيحيَّ 
 الجنسيُّ  ذوذُ ى والشُ نَ والزِ  عارةُ الدَ . رواتِ م الثَ هِ سِ ألنفُ  ونَ زُ كنِ سيَ  ذينَ َوويٌل للَّ من الناس،  كبريةٍ   على شرحيةٍ  ذانِ وِ حْ ستَ سيَ 
  ..."عمَ المجتَ  قاعدةَ  ستكونُ  غتياالتُ واال فاقُ والنِ 

  الُجحوُد عِن اإليمان

 سُيحَرمُ ، )قاليدوالتَ  راف عن العاداتِ حنْ إ( ورِ جُ فُ وهذا ال رائمِ اهلائلِة ِهلَِذِه اجلَْ  درةِ قُ ال ، وبسببِ املستقبليِّ  يف هذا الوقتِ "
 األتقياءِ ) الكهنة( عاةِ من الرُ  ائسُ نَ الكَ  سُتحَرمُ . توبواة، وأيًضا، لن يَ في المعموديَّ  ةِ بَ ُمكَتسَ الْ  سِ دُ القُ  وحِ الرُ  من نعمةِ  الناسُ 

َ متَ  فقدونَ سيَ : الوقت يف ذاكَ  على األرضِ  نَ وْ بقَ سيَ  ذينَ الَّ  ينَ للمسيحيِّ  والويلُ اهللا،  نَ افو خيَ  ذينَ والَّ   لن يُوَجدَ  هُ م، ألنَّ اًما إميا
م هِ عاناتِ مُ  خفيفِ تَ  هدفِ بِ  آمنةٍ  خابئَ إلى مَ  هينَ وجِّ تَ مُ  مِ عن العالَ  دونَ عِ بتَ سيَ . الحقيقة نورِ  إلىم هُ شخٌص واحٌد لُيرشدَ 

 أن يكونَ  ريدُ ذي يُ الَّ  الِ جَّ الدَ  المسيحِ  عملِ  نتيجةَ  هذا سيكونُ  كلُّ  .والعنف املشاكلَ  واجهونَ أينما كان، سيُ  ؛ لكنْ ةوحيَّ الرُ 
 حكمةً  أيًضا املساكنيَ  لبشرَ ا) املسيُح الَدجَّالُ ( عطيسيُ . خارقةً  وعالماتٍ  عجائبَ  سَيصنعُ . الكون كلِّ   دَ وسيِّ  شيءٍ  كلِّ   إلهَ 

يف . إىل أخرى من األرض ، وذلك من جهةٍ مع إنساٍن آخر) رخابُ التَ ( لِ واصُ من التَ  اإلنسانَ  نُ كِّ مَ تُ  طريقةٍ  الكتشافِ  فاسدةً 
  ."كاألسماك  المحيطاتِ  في عمقِ  وصونَ غُ يور، وسيَـ الطُ  ثلَ مِ  وِّ جَ في الْ  البشرُ  سُيَحلِّقُ عينه،  هذا الوقتِ 

هذه  فَ عرِ ، من دون أن تَ ةفاهيهم بالرَ حياتَ  ساءُ عَ التُـ  مضي البشرُ سيُ ، )رطوُّ من التَ ( إىل هذا احلدِّ  ونَ لُ صِ وعندما يَ "
 لمَ العِ  أنَّ  ، لدرجةِ واألباطيل بالكبرياءِ  العلمَ  مألُ سيَ  وهذا الكافرُ . يطانمن الشَ  ةٌ دعَ هي خِ  ةَ فاهيهذه الرَ  أنَّ  املسكينةُ  األرواحُ 

  ...."أقانيم يف ثالثةِ  الواحدِ  اهللا، اإللهِ  بوجودِ  اإلميانِ  نِ قداإىل فُ  العاملََ  قودُ وسيَ  حيحِ الصَ  ريقِ عن الطَ  فُ نحرِ سيَ 

  نتصاُر اهللاٱُمخرِِّب و الِعقاُب وهزيمُة الْ 

 ُمختارينَ من الْ  القليلِ  بًّا بالعددِ حُ  امَ األيَّ  تلكَ  رُ سيُـَقصِّ و ةِ البشريَّ  حنطاطَ ٱى ، سريَ طفاللُ  يُّ لِّ الكُ  ها، اهللاُ حينَ "
 حىتَّ  قودَ أن يَ  يدُ ر يُ  وَّ العدُ  ، ألنَّ للخالص

ُ
فجأًة،  رُ ظهَ سيَ  قابِ العِ  يفُ سَ ها، حينَ . ذلك هُ نَ مكَ إذا أَ  جربةِ يف التَ  للوقوعِ  ختارينَ  امل

  ."هِ امِ دَّ وخُ  ُمفِسدِ على الْ  رُ صِ نتَ ويَ  خرِّبَ مُ الْ  مُ هزِ وسيَ 

 

  185عشر الَسادسَ  الَتأمُُّل الَنبويُّ للبابا بنديكُتسَ  - 3
  

، وِلَما وديٍَّة للمسيحيِّ ولغِري املسيحيِّ ُل من حقيقٍة ُوجُ للبابا بنديكُتَس الَسادَس عشَر ِلَما َحيمِ ُقمُت برتمجِة هذا التأمُِّل 
برَجاٍء، املؤمَن  ،رِها اخلالصيِّ لإلنساِن ولتاريِخ شعِب اهللا، وألنَُّه يـَُبشِّرُ وْ فيه من تفسٍري ُملَهٍم ِلَمكانِة أُمِّ اِهللا يف حياِة الكنيسِة ودَ 

  .ُمَوشََّحِة بالَشمِس على احليَِّة القدميةنتصاِر املرأِة الْ ٱبأنَّ االنتصاَر هو للمسيِح امللِك ب ،انِِه املسيحيِّ إميَْ  يف الثابتَ 
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تشرين  11اإلثنني يف يوَم ، )اُأسقفً  170 حبضورِ ( األوسطِ  رقِ الشَ  سِ األوىل لسينودُ  ةِ العامَّ  ةِ اجلمعيَّ  أعمالِ  مع ٱفتتاحِ 
 التايل لِ بالتأمُّ  عشرَ  ادسَ السَ  بنديكتسُ  األقَدسُ  األبُ دىل ، أَ باحيِّ الصَ  الفرضِ  لصالةِ  القصريةِ  القراءةِ  وبعدَ  ،2010ل األوَّ 

ايِة األزمنِة األخريِة وبُشرى خالِص املسيِح الَّذي نَعرِ    :اِهللا احليِّ  بنِ ٱُض منه فقط القسَم الَّذي يَتناَسُب مع موضوِع ِ

. ُمقدَّسةالْ  هِ وكنيستِ  يِّ السِّرِّ  هِ دِ جسَ  إلى بناءِ  عوةِ الدَ  حظةُ ولَ  ُمصاَلحةِ الْ  ت حركةُ بدأَ  يحُ ُوِلَد المس حيثُ  ...
  .من الموت القائمِ  هِ دِ سَ نا كلَّنا في جَ حِّدَ ذي أتى ليُـوَ ها ُأمُّ الَّ ، ألنَّ "ُأمُّ الكنيسة"ها هي نفسُ  اإللهِ  فواِلَدةُ 

 لِ األوَّ  في الفصلِ  مَ على مريَ  ُدسِ القُ  وحِ الرُ  ولِ لُ َدَثي حُ حَ  هِ رِ كْ ازى بذِ عندما وَ  لوقا هذه الحقيقةَ  يسُ القدِّ  لقد َفِهمَ 
في . ُسلالرُ  أعمالِ  من كتابِ  لِ األوَّ  في الفصلِ  ،مفي وسطهِ  مُ ومريَ  ،ُسلِ على الرُ  ُدسِ القُ  وحِ الرُ  ولِ لُ ه، وحُ من إنجيلِ 

 وحَ الرُ  مًعا وُيسبِّحونَ  ونَ لُّ كانوا ُيصَ   حيثُ  ُسلِ الرُ  عندما كانت وسطَ  الثاني لِ اهللا، وفي الحلو  ٱبنَ  مُ َوَلَدت مريَ  لِ األوَّ  الحلولِ 
 ةُ نائيَّ الثُ  هذه الوالدةُ . املؤمنة الكنيسةَ  ونَ لُ ُميثـِّ  ،هميف وسطِ  ومرميَُ  ،ُسلفالرُ . المسيح ، جسدُ الكنيسةُ  ُوِلَدتِ يف الغمامة،  ُدسَ القُ 

 فلِ الطِ  والدةُ . يِّ رِّ السِ  العشاءِ  ةِ يَّ يف علِّ  حلم هي الوالدةُ  يف بيتَ  الوالدةُ . هاكلَّ   ةَ والبشريَّ  العاملََ  نُ ضِ تَ ذي حيَ الَّ  املسيحِ  والدةَ  ُمتثِّلُ 
. والقيامةُ  ليبُ فعليًّا الصَ  دُ وجَ يُ  ثَننيِ ولكن، بني اال. ثان ال بل حدٌث واحدما حدَ هُ إنـَّ . أي الكنيسة هِ دِ سَ جَ  هي والدةُ  يسوعَ 
 يف وحدةِ  ككائنٍ   املسيحِ  ةِ وليَّ ، حنو مشُُ )من املوت القائمِ ( جَّدِ ُممَ الْ  هِ دِ املسيح، حنو جسَ  ةِ يَّ لِّ حنو كُ  ريقُ الطَ  بدأُ فقط ت ليبِ بالصَ 

 لوبِ املص بِّ من الرَ  نَرى أنَّهُ  حصاًدا كثريًا، كذلك رُ وتُثمِ  وتُ ومتَُ  يف األرضِ  يت تقعُ الَّ  القمحِ  ةَ حبَّ  عتبارِ نا باالذْ فإذا أخَ . الكنيسة
  .جَّدِ ُممَ والْ  املائتِ  هِ دِ سَ من جَ  املسيحِ  ُرُسلِ  ةُ وليَّ مشُ  نبثقُ تَ  ليبِ على الصَ 

ا رؤيا يوحنَّ اجلديد، أي  من العهدِ  األخريِ  رِ فْ السِ  نحو هُ نتَّجِ فوُأمِّ الكنيسة،  اإللهِ  بين والدةِ  ابطِ بالرَ  تعلَّقُ ما يَ  ا فيأمَّ 
وعلى  ها القمرُ يْ مَ قدَ  مس، وتحتَ بالشَ  شَّحةُ وَ مُ الْ  ها المرأةُ إنَّ . معن مريَ  تيجةِ النَ  ِصدقَ  ها الثاني عشرَ فصلُ  تي يُظِهرُ الَّ 

 نُ كمُ هنا يَ . ٍم كبيرم، َوَلَدت بألَ من األلَ  خُ صرُ لقد َوَلَدت وهي تَ . تي َوَلَدتالَّ هي كوكًبا،   رَ ها إكليٌل من ٱثَني عشَ رأسِ 
ها عُ مَ جيَ  ومن َمثَّ  األجيالِ  يف كلِّ  دائًما من جديدٍ  يُوَلدُ  املسيحُ . ِينِّ وْ الكَ  رِّ على السِ  ُمِشعُّ الْ  مَ حل رُّ بيتَ ذي هو سِ الَّ  يُّ مريَ مَ الْ  الِسرُّ 
 مُ نتمي دَ يَ  ليبِ الصَ  لة، وإىل صرخةِ لجُ اجلُْ  ويف آالمِ  ليبِ الصَ  يف صرخةِ  تتحقَّقُ  ةُ الكونيَّ  هذه الوالدةُ . هبذاتِ  ةَ البشريَّ  ستقبلُ فيه ويَ 

  .داءِ هَ الشُ 

 اهللاُ . املوضوعُ  رُ وَّ طَ تَ يَـ  ذا اليوم، حيثُ هلَِ  هرِ الظُ  يف صالةِ  املذكورِ  )81( 82 المزمورِ نا إىل رِ ظَ بنَ  هُ جَّ ، نتوَ يف هذا الوقتِ  
 ، هؤالءِ هةآللِ ا ةِ قوَّ  قدانَ فُ  ةٍ ويَّ بَ ونَـ  ةٍ مركزيَّ  ظرةٍ نِ يف  هذا املزمورُ  ُيظِهرُ . 186في إسرائيلَ  هةً آلِ  عَتبَـرُ تُ  تما زال - ةِ هَ بين اآللِ 

َ بتَ  ذينَ الَّ  َّ  نيَّ  ةٌ هأنُتم آلِ : قد قُلتُ )  "7- 6): 81( 82( مزمور: م إىل األرضهِ وطِ قُ بسُ  ةَ يَّ هم اإلهلَ تَ فَ وا صِ َقدُ قد فَـ  هةٍ وا بآلِ ليسُ م أ
 ةِ القوَّ  قدانِ فُ على  دلُّ يَ  هذا الكالمُ  ".ونطُ سقُ ، تَ ؤساءُ ُجٍل واحٍد، أيُّها الرُ وكرَ  ونَ موتُ تَ  بل كالبشرِ ! كالَّ . ميِّ كلُّكُ لِ و العَ وبـَنُ 

واحدة، هو  ظرةٍ هنا يف نِ  ذي ُخيَتَصرُ والَّ  سرائيليِّ اال لإليمانِ  ويلِ الطَ  عبر التاريخِ  قَ حقَّ ذي تَ الَّ  رُ وُّ هذا التطَ . هةاآللِ  وسقوطِ 
) الطنيالسَ ( اتِ وَّ القُ  قدرةِ  قدانَ وفُ  احلقيقيِّ  اإللهِ  عرفةَ وم العاملَِ  َحتَوُّلَ  فإنَّ  هكذا،. هةاآللِ  سقوطُ : ينالدِ  يف تاريخِ  حقيقيٌّ  رٌ تطوُّ 

 باإللهِ  عترافُ اال ثَ دَ كيف حَ   ُيظِهرُ  سرائيليِّ اال في التاريخِ  لَ وُّ حَ التَ  إنَّ . ًماؤلِ وُّرًا مُ تطَ  ُتشكُِّل كلُّهاعلى األرض،  يت ُتسيطرُ الَّ 
 يِ بْ إلى السَ  إبراهيمَ  لوكِ ٱبتداًء من سُ  آالٍم كثيرةٍ  وسطَ  حقَّقَ تَ  وُّلُ حَ هذا التَ . ةهاآللِ  دُّدِ عَ تَـ  ةُ يَّ حرِّ  بعد أن كانت ُتوَجدُ  الواحدِ 

  .والً إلى المسيحصُ وُ  ينَ ابيِّ كَّ مَ الْ  وإلى حركةِ 
                                                 

  .إشارة إىل أنَّ اآلِهلَة املقصودة هنا هي آِهلَة الوثن)  186
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هذا  يتكلَّمُ : ةلدى اآلهلِ  القدرةِ  خسارةِ  طوُّرِ عن تَ  رؤيا يوحنا من سفرِ  الثاني عشرَ  الفصلُ  دَّثَ كذلك يف التاريخ، حتََ 
- 7: 12رؤ" (واِدرُ وا فما قَ بُ حارَ  هُ ومالئكتُ  الِتنِّنيُ " ، هةٍ وا بآلِ وليسُ  مالئكةٍ وا بِ وهم ليسُ  على األرضِ  مالئكةٍ  سقوطِ عن  صلُ الف

ذي الَّ  مبراطورِ ًءا باالدْ بَ ، ةِ لآلهلِ  قوطُ  هذا السُ رى كيف َمتَّ نَ  حيثُ  ةِ المولود الكنيسةِ  فعليًّا في زمنِ  حقَّقَ تَ  وطُ قُ وهذا السُ ). 8
 يه الكنيسةِ  األُمِّ  خةَ رْ م وصَ هُ وآالمَ  داءِ هَ َدَم الشُ  إنَّ نعم، . هداءبدِم الشُ  ةَ وَّ وا القُ دُ قَ هة، لقد فَـ ًها على اآللِ إلَ  هُ نفسَ  رُ بِ عتَ يَ 

  .مالعالَ  وَتَحوُّلِ  هةِ اآللِ  في سقوطِ  ببُ السَ 
ذي  الَّ  ، هذا التطوُّرِ ملَِ العا يف َحتَوُّلِ  وُّرِ طَ التَ  ةَ فَ رِ عْ مَ  أيًضا يعين، بل وا اهللاَ ليسُ  ةَ اآلهلِ  أنَّ  ال يعين فقط معرفةَ  قوطُ هذا السُ 

 عبر العصورِ  تحقَّقُ يَ  ما زالَ  هُ ، إنَّ م ينتِه بعدلَ  طوُّرَ هذا التَ  أنَّ  جدُ ، نَ راهُ ا نَ وتِبًعا ِلمَ . املسيح ها شهودُ دماًء وآالًما قدَّمَ  كلَّفَ 
  العاملَِ  من أجلِ  أن يُوَلدَ  بُ الوحيد، جيَ  اهللاِ  ٱبنُ  ، املسيحُ أيًضا، وفي هذه اللحظةِ  اليومَ . ودائًما بطُُرٍق جديدة ،اريخِ في التَ 
عاصر، من مُ نا الْ في تاريخِ  راتِ دُ القُ  ةِ مَ ظَ في عَ  لْ لنتأمَّ . ِهموٱستشهادِ  هِ هودِ شُ  مع آالمِ  نِ زامُ بالتَ  احلاِيلِّ  العصرِ  ةُ آهلِ  طَ سقُ كي تَ 
 تُهدِّدُ  ةٍ تدميريَّ  ةٍ بقوَّ  تعلَّقُ يَ  األمرُ . ويُقَتل اآلالمِ  دَّ شَ أَ  تألَّمُ ها يَ بِ ها وبسبَ خدمُ ذي يَ الَّ  اإلنسانَ  عبدُ ستتَ  جهولةٍ مَ  أموالٍ  رؤوسِ 

 ةٌ ُمَزيَّف هةٌ آلِ  اهإنَّ : ليس هذا هو اهللا ، ولكنْ اهللا سمِ ٱب يُقتَـَرفُ  فالُعنفُ . ةاإلرهابيَّ  اتِ باإليديولوجيَّ أيًضا  أمَّلْ تَ نَ ولْ . مالعالَ 
، ُمفَتِرسَ والْ  رِهَ الشَ  الحيوانَ  هُ تي ُتشبِ الَّ  ةِ ، هذه القوَّ راتدِّ خَ مُ الْ كذلك في   لْ لنتأمَّ . اهللا تليس اه، ألنَّ عنها القناعِ  نزعُ  جبُ يَ 

 ةِ ُمنتِشرَ الْ  العيشِ  بطريقةِ  لَ ، لنتأمَّ مَّ من ثَ . طَ سقُ أن يَ  جبُ يَ  ٌه ُمَزيَّفٌ ها إلَ ٌه، ولكنَّ ها إلَ إنَّ : هارُ مِّ وُتدَ  األرضِ  و كلَّ ها تغزُ فإنَّ 
  .رًّاُلمَّ جَ ، وهَ فضيلةً  ُعد تُعَتبَـرُ م تَـ لَ  ةَ فَّ ، والعِ له حسابٌ  ُعدْ م يَـ لَ  واجَ الزَ  أنَّ هو  اليومَ  هُ لُ ما نفعَ ف: أي العامِّ وفًقا للر 

 والمؤمنينَ  يسينَ القدِّ  َأَلمِ  أمامَ  كنْ ول. ةً هَ آلِ  ة، تُعَتبَـرُ ها بالقوَّ نفسَ  ضُ فرِ تي تَ والَّ  ةُ يِطرَ ُمسَ الْ  اتُ هذه اإليديولوجيَّ 
: يوُلسِّ وقُ  سَ سُ ا وَرَد يف رسالَيت أفَ قيًقا ِلمَ ، وذلك حتَ هةُ هذه اآللِ  أن تسُقطَ  زٌء منها، يجبُ تي نحن جُ الَّ  الكنيسةِ  ُأمِّ  مَ ومريَ 
  .المسيح يسوعَ  الوحيدِ  يِّدِ للسَ  خضعُ وتَ  سُقطُ تَ  روشُ والعُ  ياداتُ والسِ  الطينُ والسَ  ئاساتُ الر 

 هةِ لآللِ  وطِ قُ السُ اهللا، وهذا  أمامَ ) الطينللسَ ( ةِ وَّ للقُ  الخسارةِ ، وهذه مِّهاتي نحن في ِخضَ الَّ  هذه المعركةِ  أمامَ 
رؤيا  من سفرِ  الثاني عشرَ  ا الفصلُ ستدعينيَ ، مالعالَ  يُدمِّرونَ  سالطينُ هي بل  ةٍ هَ بآلِ  تليس اهسقط ألنَّ تي تَ الَّ  ةِ ُمَزيَّفالْ 

 ، إبليس)نينِّ التِ ( القديمةَ  ةَ الحيَّ  ؤيا إنَّ الرُ  تقولُ . ورائعةً  تلفةً خمُ  فيها تأويالتٍ ) الباباالقوُل لقداسِة ( دُ جِ أ ةٍ يَّ سرِّ  عبر صورةٍ  ايوحنَّ 
). 15: 12رؤ(" هرُ ها النَ فَ جرِ الكبير، ليَ  هرِ ماًء كالنَ ) مسُمَوشَّحة بالشَ العذراء الْ ( المرأةِ  قَذَفت من َفِمها وراءَ "يطان، الشَ  - 

 )األرضُ ( ، ففَتَحتِ المرأةَ  األرضُ  َأَعاَنتِ "، ولكنْ . هاوَغَرقَ  الكبيرِ  هرِ في هذا النَ  المرأةِ  سقوطُ  ُمَحتَّمِ من الْ  هو أنَّ يبدُ وهنا 
 هرُ النَ  يُمثِّلُ : تفسريًا سهالً  هرِ للنَ  أنَّ ) الباباقداسُة ( أعَتِقدُ ). 16: 12رؤ" (من َفِمه ينُ نِّ التِ  هُ ذي قَذفَ الَّ  الَنهرَ  تَلَعتِ ٱبَفَمها و 

في  للكنيسةِ  ال مكانَ  ، ويبدو أنْ الكنيسة إيمانِ  َسْحقَ  ريدُ وتُ  شيءٍ  على كلِّ  تي ُتسيِطرُ الَّ ) أي الِبدَع( ةَ الفكريَّ  اراتِ يَّ التَـ 
تي الَّ  األرضُ ا أمَّ . للحياة الوحيدُ  سلوبُ واأل الوحيدةُ  ةُ أو العقليَّ  رُ كْ ها الفِ ها كأنَّ نفسَ  ضُ فرِ تي تَ الَّ  هذه الِبدَعِ  ةِ وَّ قُـ  مواجهةِ 

 ماهُ حفظُ ، ال بل يَ هابنَ ٱو ) العذراء( األُمَّ  جرفَ أن تَ ب ُهرِ نْـ لألَ  حُ سمَ ذي ال يَ الَّ  طاءِ الُبسَ  مانُ فهي إيْ ، هذه الِبدَعَ  تبتِلعُ 
 الحكمةُ هذه . ةالحقَّ  هو الِحكمةُ  الُبسطاءِ  مانُ إيْ  –هر الظُ  لصالةِ  لُ األوَّ  املزمورُ  –) 130: 119( املزمورُ  لذلك يقولُ . َمنيسالِ 
 ا نعودُ ِ  وحننُ . الكنيسة ةُ هي قوَّ ) ها الِبدَعُ سَ رِ فتَ أي أن تَ (ها مَ هِ لتَ أن تَ ب للمياهِ  حُ سمَ تي ال تَ والَّ  البسيطِ  مانِ في اإليْ  ةُ قَّ حَ الْ 

 ُأُسسُ  سريون، فتُـزَلَزلُ يَ  لمةِ ظُ ويف ال ونَ مُ فهَ وال يَ  ونَ مُ علَ ال يَ  : ")5: 82(يف املزمور  كلمةً   رُ ، نذكُ ساويوبالتَ . يِّ املرميَِ  رِّ إىل السِ 
، دَّدةٌ هي ُمهَ  األرضِ  ُأُسسُ  درجةٍ  إلى أيِّ  فُندِركُ ، ةبيعيَّ الطَ  مع االضطراباتِ  حُدثُ رى ذلك يَ نَ  اليومَ  ونحنُ ". كلُّها  األرضِ 
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 ةِ األخالقيَّ  ، أي اُألُسسِ ةاخليَّ الدَ  اُألُسسِ  تـََزلُزلِ  بسببِ  لُ لزَ زَ تَـ تَـ  ةُ يَّ الخارج واُألُسسُ . نا كبشرتصرُّفاتِ  بسببِ  ةٌ ُمهدَّدَ  اهولكنَّ 
 حازمةٍ  وبكلمةٍ هو األساس،  مانَ اإليْ  أنَّ  نعلمُ  ونحنُ . للحياة المستقيمةُ  ُرقُ جري الطُ تَ  حيثُ  مانِ اإليْ  ة، ُأُسسِ ينيَّ والدِ 

  .ةُ الحقَّ  ذي هو الحكمةُ الَّ  ثـَُبَت اإليمانُ إذا  تزعزعَ أن تَ  األرضِ  ُألُسسِ  ة، ال يُمكنُ هائيَّ ونِ 

 حننُ  وبذلك نقولُ ". ميًعاجَ  مِ َك أنَت وارٌث لألُمَ ، وِدِن األرض، فإنَّ هللاُ أُقْم، يا : ")8: 82(املزمور  ولُ ، يقُ ومن َمثَّ 
". ِم األرضَ حْ ٱ، ةَ ِم البشريَّ حْ ٱَك، ِم كنيستَ حْ ٱ، َديكَ بين يَ  األرضَ  لِ مِ حْ ٱ، ةِ حظ، في هذه الليا ربُّ  اآلنَ  ُقمِ : "بِّ أيًضا للرَ 

 ؛يناماء، ساعدِ إلى السَ  األرضَ  لتِ مَ تي حَ ، أنِت الَّ العظيمةُ  ها المؤمنةُ تُ أنِت أيـَّ : "وُنصلِّي مرميََ " اهللا أُمِّ "إىل  من جديدٍ  ونعودُ 
 المُ والس مُ األعظَ  ذي هو الخيرُ الَّ  اهللاِ  إرادةِ  تصارِ ٱنو  الحقيقةِ  تصارِ ٱن من أجلِ  ماءِ السَ  أبوابَ  من جديدٍ  إفتحي اليومَ 

  .آمني". مِ للعالَ  الحقيقيُّ 

 

  1846فرنسا  -187َم في الساليتنبوءُة العذراِء مريَ  - 4
 أغنامٍ  ، لرَاعيةِ 1846أيلول عام  19 ، يومَ "فرنسا -   La Saletteال ساليت"يف  العذراءُ  مرميَُ  سيَِّدتُنات رَ هَ ظَ 

 .األخت ماري دو الكرواها الحًقا مسُْ ٱ، أصبَح "ميالني كالفا" هامسُْ ٱو ا، عامً  سَة عشرَ مخَْ  عمرِ من ال غُ بلُ ، وتَ تواضعةٍ ، مُ ةٍ فرنسيَّ 
. اعامً َر عشَ  ثَناٱ هُ مرُ وعُ " ماكسيمان جيرو"ى ، ويُدعَ واشٍ ، وهو راعي مَ ميالني لزميلِ العذراُء  تِ رَ هَ ظَ  نفِسهِ  ويف الوقتِ 

 غرونوبل  فرنسا، قربَ  يَّ شرق -  جنوِيبَّ  ةِ الفرنسيَّ  األلبِ  يف جبالِ  مرتٍ  1800 على ٱرتفاعِ  تقعُ  صغريةٌ  ، هي قريةٌ "الساليت"
(Grenoble).  

 األحداثِ  رِ وُ لْ بَـ تَـ مع  إالَّ  ها بالكاملِ همُ فَ  اعُ طَ ها، إذ ال ُيستَ مِ عظَ مبُِ  ةٌ رمزيَّ  هي رسالةٌ  العذراءُ  سيَِّدتُناتها يت أعطَ الَّ  سالةُ الرِ 
ا مهُ كرُ ذِ  الواردِ " الوحشِ "و" الجَّ الدَ  املسيحِ " عن ظهورِ  مرميَُ  العذراءُ  تِ ثَ دَّ حتََ . نايف عصرِ فعليًّا ري جتَ  حداثُ األهذه . اِ  إِ نبَّ ُمتَ الْ 

  .اجلديد يف العهدِ  آِخر كتابٍ  وذلك يف ،للَرسوِل يوحنَّا احلبيب ؤياالرُ  فرِ يف سِ 

ذي الَّ ) 17و 13رؤ" (الوحشَ " ذُكرُ فهي تَ . ايوحنَّ  سولِ ؤيا للرَ الرُ  فرِ سِ  إىل ستمرارٍ ٱب سالةِ يف هذه الرِ  العذراءُ  نا مرميَُ أمُّ  شريُ تُ 
ت رَ لذلك عبـَّ . نياملسيحيِّ  ريَ  وغنيَ ًال املسيحيِّ لِّ ُمضَ ولكنَُّه سيكوُن  صٍ خلِّ كمُ   رُ ظهَ ذي سيَ والَّ ) 22: 2يو1" (الجَّ الدَ  املسيحُ "هو 
م هِ تطاعتِ سٱ مِ دَ عَ م لِ هِ صائرِ بَ على  يطانُ أغشى الشَ  ذينَ الَّ  مسؤويل الكنيسةِ  بعضِ  اهَ ها جتُ لِ مَ أَ  ، عن خيبةِ ةٍ العذراء، وبشدَّ  مرميَُ 
ها أبنائِ  و مجيعَ تدعُ  مرميََ  العذراءَ  لذا، فإنَّ  .اسالنَ  عُ دَ خيَ  س، فراحَ املقدَّ  عنه يف الكتابِ  ُمعَلنِ الْ " الجَّ الدَ  املسيحِ " إىل فَ عرُّ التَ 

  .واملؤمنني املسيحِ  وِّ دُ ال، عَ جَّ ذا الدَ ي هلِ دِّ صَ للتَ  يهم،مِّ سَ ، كما تُ "األزمنة رِ آخِ  ُسلَ رُ " ادقنيَ الصَ  نيَ احلقيقيِّ 

ومن . يف إيطاليا" ليتشي" مدينةِ  ، مطرانِ "زوال" وافقةِ مبُِ  ةً لَ صَّ فَ مُ  رسالَة العذراءِ " ميالين" الرَاعيةُ  تِ رَ شَ نَ  1879 يف سنةِ 
ا زً كَ ْر مَ  الفرنسيَّةُ  "الساليت" ت قريةُ حَ ضْ ، فأَ يِّ رميَِ مَ الْ  هورِ هذا الظُ  قيقةِ ِحب  1922يران حز  6ا بتاريخ يًّ مسْ رَ  الفاتيكانُ  ٱعرتفَ  َمثَّ 

                                                 
187 ( Castellamare, le 21 Novembre 1979  

Marie de la Croix, victime de Jésus, née Mélanie Calvat, Bergère de la Salette.  
Nihil Obstat : Imprimatur.  

Datum Lyccii ex Curia Ep. Die 15 Nov. 1879 
Vicarius Generalis – Carmelus Archus Cosma ، ُهذا الكتابمؤلِّف  بإشراف من األشخاصِ  عددٍ  ترمجة.  
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ذا الظُهُ  عرتََفتْ ٱ، أنَّ حاضرَة الفاتيكاِن ِفِت لالنتباهِ من الال .وما زاَلت اجِ جَّ للحُ  ويًّايَ حَ  وِر ورسالِتِه بعد ظهوراِت العذراء يف ِ
  .1917الربتغال سنة  –فاتيما 

َــ ــال تِ أَ دَ ب  عنــدما كــان كــلٌّ مــن مــيالين ومكســيمان يف احلقــولِ ، 1846 أيلــول ســنة 19 يــومَ " الســاليت"يف قريــِة  ةُ قصَّ
ـ. القطيع رعيانِ يَ   ةً َجـجِّ ًة ُمتأَ رَ منهمـا، ُكـ أمتـارٍ  ضـعةِ بِ  دِ ْعـ، وعلـى بُـ همـا فجـأةً ؤيتِ لـدى رُ  عـبِ مـن الرُ  غريَين حالـةٌ لَصـ ااِعَينيِ ت الـرَ رَ إعتـَ

ت مــن بَــرَ تَـ قٱو  الَســيِّدُة العــذراءُ  تِ َفــقَـ وَ  ُمثَّ . هايْ دَ هــا بــني يَــهُ جْ ووَ  ،ةٍ دَّ تبكــي بِشــ ةٌ عَّ ِشــومُ  قــةٌ متألِّ  دةٌ ها ســيِّ وســطِ يف ت َســلَ ور، جَ مـن النُــ
  :نغريَيْ ها، وقالت للصَ يْ خدَّ  على قطرةً  قطرةً ها من عينَـيْ  نهمرُ تَ  موعُ والدُ  ا،ها حزينً كان وجهُ و . يندَ لَ الوَ 

ٱبين  راعَ ذِ  كَ ترُ أن أَ إىل  رُّ ضطَ شعيب فسوف أُ  مْ سلِ ستَ  يَ ملَ  إنْ . اعظيمً  ارً ما خبَـ إليكُ  لَ نقُ ، فأنا هنا ألَ َديَّ لَ ا، يا وَ بَ إقرتَِ  "
َّ . عليه ى ٱبين لَّ خَ تَ يَـ   أالَّ متُ دْ رَ فإن أَ . ها البشرُ م أيُّ كُ ا من أجلِ كثريً   تُ مْ لقد تألَّ . هاستطاعيت َمنعُ ٱد بعُ  يَـ يث ملَ ة، ِحب وقويَّ  ا ثقيلةٌ إ

 من متُ وْ لَ كم، مهما تَـ إنَّ . ونبالُ ون وال تُ رُ دِّ قَ تُـ  كم النَّ إومع ذلك، ف. ستمرارٍ ٱم بكُ من أجلِ  هُ فَ أن أستعطِ  يَّ لَ عَ  بْ توجَّ عنكم، يَ 
  ".مكُ بِ بسبَ  إالَّ  عِ رْ الزَ  ولُ صُ حمَْ  دَ سُ ما فَ . من أجلكم هُ لُ مَّ حتََ ذي أَ الَّ  العذابَ  واوفُ أن تُ  وا مننُ كَّ مَ تَ لن تَـ ف، م من أعمالٍ تُ مْ دَّ ، وقَ صلواتٍ 

. الحًقاها نَ علِ منها أن تُ  ، طالبةً ةً يَّ سرِّ  رسالةً  ت ميالينها، أعطَ لِ مَ أَ  عن خيبةِ  ختصارٍ ٱب مرميَُ  العذراءُ  تِ بَ عرَ أن أَ  عدَ بَ 
ا أمَّ . هاية النِ حىتَّ " الِ جَّ الدَ  املسيحِ " دَّ ضِ  ونَ دُ جاهِ مُ الْ  األوفياءُ  يسوعَ  تالميذُ  ا اليومَ ِ  حَ ليتسلَّ  سالةَ الرِ  هذه العذراءُ  ت مرميَُ أعطَ 

 الفاتيكان في حاضرةِ  وظِ حفُ مَ الْ  يِّ األصلِ  صِّ عن النَ  بالكاملِ  أخوذِ مَ والْ ، "ميالني" لـى ُمعطَ الساليت الْ  عن سرِّ  الكشفُ 
  :تي، وهو كاآلثَ دَ فقد حَ ، )1846أيلول عام  19بتاريخ (

  :ُم العذراُء تقولمريَ 

  .1858 ه سنةَ إعالنُ  كِ إىل األبد، بإمكانِ ا ه لِك اآلن، لن يبقى سرًّ ذي سأقولُ الَّ  ، إنَّ يميالن"

 ِخدمةِ م يف اهُ وَ قْ تَـ  ةِ لَّ م وقِ هِ ارِ قَ وَ  مِ دَ وعَ  ئةِ يِّ السَ  مهِ حياتِ  ، بسببِ )"الكهنة كلُّ "ُقل  تَـ ملَ و ( ٱبني ةَ مَ دَ خَ ، الكهنةَ  إنَّ 
 أرُ والثَ  ،أرَ الثَ  طلبونَ يَ  الكهنةَ  إنَّ  أجل،. جاسةا للنَ رً ؤَ وا بُـ حَ ضْ ات، قد أَ ذَّ لَ مَ والْ  اهِ واجلَ  لمالِ م لهِ بِّ حُ  بسببِ و ة، سَ املقدَّ األسراِر 

ِِ م وحلَِ هِ تِ مانَ أَ  مِ دَ عَ م، لِ هُ ، فإنـَّ بِّ م للرَ هُ سَ وا أنفُ سُ كرَّ  ذينَ وللَّ  للكهنةِ  الويلُ . مهِ وسِ رؤُ  فوقَ  طٌ سلَّ مُ  . ادً دَّ ٱبين جمَُ  بونَ صلُ ديئة، يَ م الرَ يا
د عُ  يَـ ملَ  هُ م ألنَّ هِ دارِ  رِ قْ قائٌم يف عُ  أرُ ، وها هو الثَ أرَ الثَ  بِّ من الرَ  طالبةً  ماءِ حنو السَ  خُ صرُ تَ  بِّ م للرَ هُ سَ وا أنفُ سُ رَّ كَ   ذينَ الَّ  آثامَ  إنَّ 

من  رمديِّ السَ  لإللهِ  بيحةِ الذَ  تقدميِ ل لٌ هَّ ؤَ مُ  دَ حَ فوٍس كرمية، وال أَ من نُ  هنالكَ  دْ عُ  يَـ ملَ . عبللشَ  افرانً وغُ ًة محَْ رَ  لُ سَّ وَ تَـ أحٌد يَـ  هناكَ 
  .العاملَ  أجلِ 

 كائنٍ   أيُّ  ، ولن يستطيعَ هِ بِ ضَ غَ  امَ جَ  بُّ صُ سيَ  فاهللاُ  !األرض انِ كَّ لسُ  الويلُ . ثيلله من مَ  وليسَ  اهللاِ  ابُ قَ عِ  يحلُّ سَ 
 مهُ ولَ قُ قد أعمى عُ  يطانُ وبة، والشَ والتَ  الةَ الصَ  ُؤهُ ماعَ وزُ  اهللاِ  شعبِ  قادةُ  لَ مَ لقد أهْ . تاليةتَ مُ الْ  صائبِ مَ الْ  ةِ رَ ثْـ من كَ  اإلفالتَ 

: 12رؤ(ها كَ لُيهلِ  هِ لِ بَذيْ  يطانُ ها الشَ فُ رِ يت جيَ الَّ  ةَ ائهَ التَ  جومَ النُ  ، فأصبحوا تلكَ )الجَّ الدَ  املسيحِ  ةِ ويَّ هُ  عن كشفِ  زِِهمجْ عَ  بسببِ (

من  ونَ سوف يُعانُ ولَ . ويف العائالت اجملتمعاتِ  ةِ يف كافَّ  امِ كَّ بني احلُْ  ٱنقساماتٍ  ثَ بأن ُحتدِ  لألفعى القدميةِ  حُ سمَ سيَ  اهللاَ  إنَّ ). 4
  ).11: 11رؤ( سنة 35من  ألكثرَ  تاليةً تَ مُ  قوباتٍ عليهم عُ  لُ زِ ويـُنْ عن البشر،  ى اهللاُ سوف يتخلَّ ولَ . ةبيَّ دَ وأَ  ةٍ آالٍم جسديَّ 

ا كمً حُ  واعُ قـَّ وَ تَـ أن يَـ  وعلى الناسِ . األحداث مِ ظَ عْ وأَ ) 18: 16رؤ/  19: 13مر( الً وْ هَ  األوبئةِ  دِّ شَ أَ  على عتبةِ  مَ العالَ  إنَّ 
َرْحهاال و  يف روما ،التاسعُ  وسُ لبابا بيُّ ا ،بينٱنائُب  فـَْلَيبقَ )... 10- 9: 14رؤ(اهللا  بِ ضَ غَ  وا كأسَ بُ شرَ وأن يَ  ا كاحلديدِ قاسيً   بعدَ  يـَبـْ
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 يذِ ليون و من ناب ذِّرْ لُيحَ . سوف أكوُن معهو . ةحبَّ مَ والْ  انِ واإلميْ  الةِ ًقا بالصَ نطِ مَ تَ مُ و  اوكرميًْ  ثابًتا هناكَ  قَ بْ يَ ل، بل 1859سنة 
الُعقاِب يَرفُع نفَسُه دائًما،  ائرِ ، إنَُّه كطقريًبا سَيرتُُكه اهللاُ . هِ نفسِ  مرباطورًا وبابا يف الوقتِ إ كونَ أن يَ  ريدُ ذي يُ الَّ  املنقسمِ  القلبِ 

  .خدمِتِه وتعظيِمهعلى عٍة بسبِب إجبارِِه الَشعَب لكنَُّه َسيَـَقُع بسر 

، اهٍ ٱجتِّ  لِّ ُء يف كماري الدِ وجتَ  احلروبُ  فيها لُّ ، فسوف حتَ عنها األربابِ  َربِّ  نيرِ  ها رفعَ تِ حاولَ مُ إيطاليا لِ  سُتعاَقبُ 
  .ا شنيعً قتالً  ونَ ويُقتَـلُ  والرهبانُ  الكهنةُ  َردُ اوسوف يُط. سَدنَّ أو تُ  الكنائسُ  وتُقَفلُ 

 عن طريقِ  لونَ صِ نفَ يَ س ذينَ الَّ  والَراهباتِ  والرهبانِ  الكهنةِ  عددُ و ، )الجَّ الدَ  املسيحَ  تِّباِعِهمٱب( اإلميانَ  ونَ سيفقدُ  كثريونَ 
  .اأيضً  أساقفةٌ  الَضالِّنيَ  ومن بني هؤالءِ  سيكوُن كبريًا، احلقِّ 

 والغشِّ  مِ لْ على الظُ  ةِ بنيَّ مَ الْ  الكاذبةِ  الِ جَّ الدَ  املسيحِ  بِ عجائ( فةِ ُمزيَّ الْ  العجائبِ  من صانعي رَ ذِّ على البابا أن حيَُ 
- 10: 6أفال، جَّ الدَ  ةُ قوَّ ( وفي الجوِّ  دهشًة على األرضِ  العجائبِ  أكثرِ  دوثِ حُ  أوانُ  آنَ  ألنَّهُ ، )والِسالح والعنفِ واِخلداِع 

 إميانُ اصٍَّة وِخب  إلميانِ ل بإبطاٍل تدرجييٍّ  نَ و ومُ ، ويقُ مَ من جهنَّ  ياطينِ من الشَ  وعدٌد كبيرٌ  إبليسُ  تُ فلَ ، سيُ 1854في سنة ). 20
على  رُ طِ يْ سَ تُ  الشرِّيرةِ  الشياطنيِ  تلكَ  انت أرواحُ لكة، اخلاصَّ  ةُ يَّ اإلهلَ  ةُ عمَ ه، لوال النِ أنَّ  يثُ ِحب صائُرهم بَ  ىسُتعمَ  ، إذْ هللاِ  سنيَ كرَّ مُ الْ 
  .إىل اهلالك فوسِ من النُ  الكثريَ  قودُ وتَ  ايًّ لِّ كُ   نَ امَ اإليْ  دُ فقِ ستَ  كثيرةٌ   أديرةٌ . األشخاصِ  ؤالءِ هَ 

. هللاَة ادمخِ  صُّ ما خيَُ  ا يف كلِّ ٱحنطاطًا عامًّ  يرةُ رِّ الشِ  األرواحُ  رُ نشُ ، وسوف تَ األرض كلَّ   ُمفِسدةُ الْ  بُ تُ الكُ  ستعمُّ 
يف  كنائسُ   قومُ ، وسوف تَ )ُمفتَـَعَلِة بواسطِة الِعلمالْ زَّاِت األرضيَِّة كاهلَْ ( بيعةعلى الطَ  كبيرٌ   لطانٌ هذه سُ  المِ الظَ  ألرواحِ  وسيكونُ 

  ).…يطانالشَ  ككنيسةِ (ة سَ جِ النَ  هذه األرواحِ  خدمةِ 

ِِ حلِ  ةِ قَّ احلَْ  اإلجنيلِ  روحِ  وا قيادةَ دُ قَ فَـ  فيهم كهنةٌ  ا، مبِ رَ اىل آخَ  ا من مكانٍ أشخاصً  لُ نقُ ستَ  يرةُ رِّ الشِ  األرواحُ هذه  م يا
 شكلَ  األمواتُ  هؤالءِ  لُ حِ نتَ سيَ  .من الموت قينَ يوصدِّ  أمواتٍ  ثَ عْ بَـ  ونَ عُ دَّ سيَ . اهللا مجدِ لِ ٍس اومحَ  ةٍ بَّ وحمَ  عٍ تواضُ  يت هي روحُ والَّ 

 عونَ دَّ يَ َن ذي، الَّ األمواتَ  هؤالءِ  إنَّ . البشرِ  ضليلِ وا من تَ نُ كَّ مَ تَ القدمي، وذلك لكي يَـ  يف العهدِ  رضِ وا على األعاشُ  ذينَ الَّ  األبرارِ 
 َّ م هِ عِ من ُصنْ  آَخرَ  إنجيلٍ َن برو بشِّ سوف يُ ، نو كُ هالِ  أمواتٌ أو  ةَ البشريَّ  وهَ جُ البًسا هذه الوُ  نُ يطاالشَ  إالَّ ما ُهم وا، و ثُ بُعِ م أ

ًة سَ بِّ لَ تَـ مُ  رُ ظهَ ستَ  ُكلُّها  )ةُ يطانيَّ الشَ ( األرواحُ  هذهِ . ماءالسَ  جودَ وُ  ، ناكرينَ الحقيقيَّ  المسيحِ  يسوعَ  ا إنجيلَ يًّ لِّ كُ   ضُ يُناقِ 
. العاملََ  مُّ عُ يَـ  ُمزيَّفَ الْ  اللِ الضَ  ونورَ  ،قد أُطِفئَ  احلقيقيَّ  اإلميانَ  ، ألنَّ مكانٍ  في كلِّ  خارقةٌ  أعاجيبُ  ثُ حدُ تَ  وسوفَ . هابأجسادِ 

  .مهِ طِ لُّ سَ م وتَ هِ على سلطانِ  ،كبريائهم  بسببِ  ،وبالمحافظة رواتِ الثَ  تِْلوَ  رواتِ الثَ  بتكنيزِ  كينَ مِ نهَ مُ الْ  الكنيسةِ  راءِ مَ ألُ  ويلٌ 

َّ  :العظيمة ضطهاداتِ من اال بزمنٍ  الكنيسةِ  مرورِ  بسببِ  كثيًرا  مُ لَّ أَ تَ سيَ ) البابا(ٱبني  نائبُ   يت ُختِضعُ الَّ  لمةِ الظُ  ا أزمنةُ إ
. هِ من أمثالِ  أعلى هُ ذاتَ  لُ عَ جيَ و  هِ بنفسِ  هُ نفسَ  نسانٍ كلُّ إ ودُ قُ باهللا، وسيَـ  احلقيقيَّ  اإلميانَ  نَ وْ نسَ سيَ  فالناسُ . فظيعةٍ  ألزمةٍ  الكنيسةَ 

لن يرى ). املاسوِينُّ  - هيوِينُّ الصِ  طُ طَّ خَ مُ الْ ( عدالةٍ  لَّ وكُ  ظامٍ نِ  لَّ كُ   الناسُ  رُ قِ حتَ ، وسيَ ةُ سيَّ والكنَ  ةُ نيَّ المدَ  لطاتُ ى السُ سوف تُلغَ 
 للوطنِ  الُحبِّ  قدانِ فُ فِة إلى باإلضاقاق، والشِ  بِ ذِ والكَ  والحسدِ  غضِ والبُ  سوى اإلجرامِ  الوقتِ  في ذلكَ  اإلنسانُ 
  .وللعائلة
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 .هُ ضحيتَ تَ تسلََّم أل هايةِ  النِ حىتَّ  هُ معَ ) العذراء( سأكونُ . )يف األيَّاِم األخريِة للِشرِّير( كثريًا  األقدسُ  األبُ  مُ لَّ أَ تَ سوف يَـ 
 كنيسةِ   تصارَ ٱن انِ شهدَ سيَ ُه ، ال هو وال خليَفتُ كنْ لو . ، ولكنـَُّهم لن َيستطيعوا أَذيـََّتهُ غتياَلُه مرَّاٍت كثريةً ٱاألشراُر سُيحاولوَن 

   .188اهللا

 ةِ يَّ ادِّ مَ الْ  وحِ رُ  الِ الستبدَ  ، وذلكَ اؤهُ غَ وإلْ  دينيٍّ  إٍ مبد لِّ كُ   طًا واحًدا، وهو إبطالُ ُمخطَّ  حملونَ يَ  ونَ نيُّ دَ مَ الْ  امُ كَّ الحُ 
  .189اتِ رَ نكَ مُ الْ  أنواعِ  ميعِ وجَ  الِشرِّيرةِ  األرواحِ  حضيرِ تَ بِه، باإلضافة إلى  رِ فْ والكُ 

 الكنيسةِ  زهورُ  ضمحلُّ يف األديرة، ستَ ). 15: 24مىتَّ ( ةِ سالمقدَّ  األماكنِ  في جاسةُ الرَ  رُ ظهَ ستَ  1865سنة  وخاللَ 
هم، وفِ فُ م يف صُ هُ ونَـ لُ يُدخِ  ذينَ الَّ  اهَ م جتُ هُ رَ ذَ أن يأخذوا حَ  ةِ ينيَّ الدِ  اتِ اجلمعيَّ  رؤساءِ  لذا، على. ا للقلوبَمِلكً  يطانُ و الشَ وسيغدُ 

الكنيسة،  أعداءُ  عُ دَ البِ ( رِّ والشَ  للخطيئةِ  منيَ سلِ ستَ ا مُ أفرادً  اتِ هبانيَّ الرَ  وفِ فُ في صُ  لَ لُيدخِ  هِ رِ كْ مَ  كلَّ   ِملُ عستَ سيَ  يطانَ الشَ  نَّ أل
  .هاكلَّ   األرضَ  سيَـُعمَّانِ  ةِ الجسديَّ  هواتِ الشَ  بَّ الفوضى وحُ  ، ألنَّ )4- 3: 2تس2أنظر 

 حاربُ سيُ  الفرنسيُّ . وارعالشَ  يف ماءُ ري الدِ وسوف جتَ  بِ وإنجلترا في الحر  من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كلٌّ   عُ قَ وستَـ 
ٍ  نٍ مَ زَ لِ  ى اهللاُ خلَّ تَ سوف يَـ . يفةخمُ  ةٌ ميَّ عالَ  حربٌ  ذلكَ  تبعُ ، ويَ اإليطايلَّ  حاربُ سيُ  واإليطايلُّ  الفرنسيَّ   من فرنسا عن كلٍّ  ُمَعنيَّ

 البشرُ سيتقاَتُل ، و بثِ اخلُْ  وسائلِ  من لكونَ ما ميَ  كلَّ   األشرارُ  سُ مارِ سيُ . املسيح الَربِّ يسوعَ  جنيلِ الكامِل إلما هِ لِ اهُ جَ تَ وإيطاليا لِ 
  ).1945 - 1939 الثانيةُ  ُمثَّ  1917- 1914األوىل  ةُ ميَّ العالَ  احلربُ . (همدارِ  رِ قْ  يف عُ حىتَّ  ونَ تذاحبَ ويَ 

 ةِ البشريَّ  صخبَ  ها، ألنَّ عِ بأمجَْ  بيعةُ الطَ  فُ رجتَِ وتَ  اجلبالُ  عُ عزَ زَ تَـ األوىل، ستَ  هُ تَ ربَـ ضَ  ألِّقِ ُمتالْ  هِ فِ يْ بسَ  بُّ الرَ  بُ ضرِ عندما سيَ 
 ةالكبيرِ  كثيًرا من المدنِ   عُ سُتزعزِ  الزلَ الزَ  مارسيليا، كما أنَّ  قُ غرَ وستَ  باريسُ  قُ رِ حتَ ستَ . ماءِت السَ سَ مَ ها لَ مَ وجرائِ  روَرهاوشُ 
 احلروبُ ( هناك سوى القتلِ  لن يكونَ  ،قد ٱنتهى يءٍ ش كلَّ   أنَّ  آنذاك الناسُ  ظنُّ سيَ  :)19- 18: 16رؤ( ها من الوجودو محوتَ 

م يُقاومونَ ( من اآلالم الكثيرَ  عاني األبرارُ سيُ . جديفوالتَ  الحِ السِ  أصواتُ  إالَّ  ولن ُيسمعَ ) 13- 3: 24مىتَّ مكان،  يف كلِّ   ألَّ
 ا املغفرةَ طالبً  لُ توسَّ سيَ  اهللاِ  شعبِ  ، وكلُّ )10- 9: 6رؤ( ماءِ إىل السَ  عُ فِ تَ سرتَ فم هُ م ودموعُ هُ وبتُـ م وتهُ صلواتُـ أمَّا ، )الكنيسة أعداءَ 

 هُ مالئكتَ  المسيحُ  يسوعُ  الربُّ  رُ أمُ العظمى لألبرار، سيَ  هِ تِ مَ حْ ورَ  هِ لِ دْ عندها، وبفعٍل من عَ  .عونيت وشفاعيتا مَ ملتمسً  محةَ والرَ 
م  هُ ومعَ  المسيحِ يسوَع  دي كنيسةِ هِ ضطَ مُ  ةُ كافَّ   يُبادُ  وفجأةً ). 20- 17: 19رؤ/  27: 19لو( هِ أعدائِ  عِ جميبِ  وا الموتَ لُ زِ بأن يـُنْ 

  ).احملنُة الُكربى وأيَّاُم الظُلمِة الثالثة( .قاحلةٌ  ها صحراءُ وكأنَّ  و األرضُ غدُ والخطيئة، وتَ  مِ ثْ باال الغارقينَ  أولئكَ  ةُ كافَّ 

 وسوف تزدهرُ  :دُ جَّ ويُمَ  ويُعَبدُ  المسيحُ  يسوعُ  الَربُّ  والبشر، فُيخَدمُ  بين اهللاِ  اقُ فوالوِ  المُ السَ  حلُّ حينئٍذ يَ 
ة، عَ تواضِ ة، مُ قويَّ  كونُ تي ستَ الَّ  سةِ المقدَّ  للكنيسةِ  نِ مَ يْ األَ  راعِ إلى الذِ  دُ الجدُ  الملوكُ  لُ تحوَّ ويَ . مكان في كلِّ  عمُّ وتَ  ةُ المحبَّ 

 امً قدُّ تَ  البشرُ  زُ حرِ وسيُ  األرضِ  أرجاءِ  في كلِّ  اإلنجيلِ ب سُيَبشَّرُ . المسيح يسوعَ  فضائلِ  مزاولةِ لِ  ةً سَ تحمِّ ومُ  ة، فقيرةً دَ بِّ عَ تَـ مُ 
). 14: 24ى متَّ . (وتَقواهُ  اهللاِ  ةِ افَ خَ في مَ  الناسُ  عيشُ وسيَ  المسيحِ  يسوعَ  امِ دَّ بين خُ  ودُ سُ ستَ  الوحدةَ  ا في اإليمان، ألنَّ عظيمً 

                                                 
وفًقا للِسرِّ الَّذي  ،البابا يوحنَّا بولس الثاين والبابا بنديكتس الَسادس عشر: هنا مها انواملقصود. نتصاَر الكنيسةٱإنَّه لن َيشَهَد : ُق احملنَة الكربىسبكَتَبت ميالين عن البابا الَّذي يَ   188)

  :راجع ،1851َمتُّوز سنة  03اسع يف رسله للبابا بيُّوس التء مرَمي وأمن العذرا ،زميل ميالين ،ه مكسيمان جريومسلَّ ت
Corteville et Laurentin, Découverte du secret de la Salette (Maximin Gero), 03 Juillet 1851).(  

 وحِ برُ  املبدأ الديينِّ والتمسُّكَ التخلِّي عن نعين فإنَّنا  ،ادِّيَّة باملبدأ الديينِّ ستبدال روح املٱ :عندما نقول، ف"ستبدلٱ"ستخدام الفعل ٱعند  اإلشارة إىل اخلطأ اللغويِّ الشائع درُ جتَ هنا )  189
  .ت َحملَّهاواملقصود يف هذه اجلملة أنَّ احلكَّام املدنيِّني يريدون سحق املبادئ الدينيَّة وإحالل الكفر وحتضري األرواح ومجيع أنواع املنَكرا. إقتضى التوضيح. املادِّيَّة
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م هُ وبَـ نُ ذُ  أنَّ  نَ وْ نسَ يَ  اسَ النَ  جعلُ ستَ  الوفيرِ  سنًة من الخيرِ  ًسا وعشرينَ مْ خَ  نَّ إإذ  :لن يطول البَشرِ بين  المَ هذا السَ بِيَد أنَّ 
  .190والويالتِ  صائبَ مَ الْ  مِ ت للعالَ بَ تي سبَّ طاياهم هي الَّ وخَ 

 ا على املسيحِ حربً  نُّ شُ فيَ  ،ٍم كثريةٍ مَ من أُ  القادمةَ  هُ جيوشَ  معُ وجيَ  الِ جَّ الدَ  املسيحَ  سبقُ َمن يَ  يف هذه اآلونةِ  رُ ظهَ سيَ 
سوف  ).4- 3: 2تس2( كاهللاِ   هُ نفسَ  جعلَ ليَ  اهللاِ  عبادةَ  وَ حُ أن ميَ  اولُ ماء، وحيُ من الد الكثريَ  هرقُ ، ويَ للعاملَ  الوحيدِ  صِ ، املخلِّ احلقيقيِّ 

  احلربِ حىتَّ  دومُ حروٌب تَ  حصلُ وستَ ). ةً عامَّ  يت ستكونُ الَّ  جاعاتِ مَ والْ  ونِ عدا الطاعُ ( املصائبِ  أنواعِ  خمتلفُ  باألرضِ  لُّ حتَ 
 ذينَ الَّ  نَ يهم الوحيد وسيكونونَ  واحدٌ  قصدٌ مَ  امللوكِ  الءِ ؤُ هلَِ  ، وسيكونُ ةُ العشر " الِ جَّ الدَ  املسيحِ " ها ملوكُ شنُّ يت سيَ الَّ  األخريةِ 

حينئٍذ سوى  الناسُ  رَ فكِّ لن يُ . يف العاملَ " فِ يَّ زَ مُ الْ  مِ لْ السِ "من  نوعٌ  هنالكَ  كونُ هذا، سيَ  قبل حدوثِ لكن،  .العاملَ  حيكمونَ 
ِِ ذَّ لَ مبَِ   مهُ ون، فإنـَّ صُ خلِ مُ اإلميان، أتباعي الْ  املقدَّسة، أبناءُ  الكنيسةِ  ا أبناءُ أمَّ . اخلطايا أنواعِ  ةِ لكافَّ  األشرارُ  مُ لِ سْ ستَ م، وسيَ ا

 حُ كافِ وف أُ سَ فلَ ! سدُ القُ  وحِ بالرُ  وَدةِ َمقُ الْ  الوديعةِ  لألرواحِ  ىطوب. يَّ دَ لَ  فضائلِ ال زِّ عَ أَ  ةِ بَّ وحمَ  اهللاِ  ةِ بَّ يف حمَ  ونَ رُ هِ زدَ ويَ  ونَ مَ نْ سيَـ 
  .)الُروحيَّ  الُنضجَ ( رِ مْ العُ  كمالَ   غَ بلُ ى تَ ها حتَّ معَ 

الثة الثَ  ةُ ميَّ العالَ  احلربُ ( باجلرائمِ  ثةِ وَّ لَ مُ الْ  لألرضِ  ثُ حدُ ما سيَ  نتظارِ ٱا بعً زَ فَـ  فُ رجتَِ للبشر، وهي تَ  أرَ الثَ  بُ طلُ تَ  بيعةَ الطَ  إنَّ 
وا، فُ إرجتَِ . كمواتِ ذَ  ونَ دُ عبُ م باطنيًّا تَ كُ يسوع، لكنَّ  دمةِ ِخب  ونَ رُ تظاهِ مُ الْ  أيُّها وا أنتمفُ رجتَِ ٱ، و ها األرضُ تُ أيـَّ  فيإرجتَِ ). 26- 25: 22لو/ 

 دْ عُ  تَـ ملَ  كثريةً   أديرةً  ، كما أنَّ )9: 20رؤ/  2: 11رؤ(ت ُسدَ قد فَ  سةَ املقدَّ  األماكنَ  ، ألنَّ )الجَّ املسيح الدَ ( هِ وِّ دُ عَ م لِ كُ مُ لِّ سَ سيُ  اهللاَ  ألنَّ 
والَتدنيُس بدأ باملناولِة بالَيِد لفقداِن ( ،)والَدَنس جاسةِ النَ  نُ اشيطهو ( هِ وأتباعِ " ه إمشودَ " لـ  يَ ت مراعبل أصبحَ  ،ا هللايوتً بُ 

  ....)كثريًا إليقاِف هذا الَتدنيسِ قدِّيُس بيُّو  الُه األمُّ ترييزا، وتأملََّ االحرتاِم ليسوع، كما وصَفتْ 

 من راهبةٍ ) 22: 2يو 1، "هو المسيح يسوعَ  أنَّ  نكرُ ذي يُ الَّ "هو ( ةِ نَ في هذه اآلوِ  دُ ولَ سيُ  الَ جَّ الدَ  المسيحَ  إنَّ 
و  9: 2( ؤيايف سفر الرُ  هي رمزٌ  ةُ فَ يـَّ زَ مُ الْ  اهبةُ هذه الرَ (جاسة النَ  دِ سيِّ  ، إبليسَ باألفعى القديمة ها صلةٌ لَ  كاذبةٍ   ة، من عذراءَ عبريَّ 

 هُ والدُ  سيكونُ  ؛))44: 8وي(م يسوع عنهُ  كما يقولُ   م هو إبليسُ هُ و وأب يطانِ الشَ  دُ عبَ مَ  األفعى هذه هم يف احلقيقةِ  أتباعُ . )9: 3
 هو املسيحَ  ، سيكونُ ختصارٍ ٱب). ةاألخالقيَّ  لَنجاسةِ ا لرمزً ( له أسنانٌ  وتكونُ ) 25: 13رؤ( جاديفَ بتَ  أُ يَّ قَ تَـ سيَ  هِ تِ عند والدَ . ًفاسقُ أُ 

ال  ،، ولكنْ )ةٍ يَّ مهِْ وَ  إنتصاراتٍ ( عجزاتٍ ، ويأيت مبُِ )ديداتَ ( رهيبةً  صيحاتٍ  قُ طلِ سوف يُ . سِّدَ جَ ُمتَ الْ  يطانَ أي الشَ  الَ جَّ الدَ 
عند  .رِّ الشَ  أبناءَ  م يكونونَ هُ ، لكنـَّ هُ لَ ثْـ مِ  يطانَ لشَ ا دونَ سِّ ال جيَُ ) امللوك العشرةُ ( خوةٌ إله  سيكونُ  .جاسةمن النَ  إالَّ  هُ طعامُ  يكونُ 

يف  العذراءِ  هم رسالةَ تمِ كَ كَ ( هاقونَ حقِّ تي سيُ الَّ  العظيمةِ  نتصاراتِ باال هُ أتباعُ  زُ يـَّ مَ تَ من العمر، سيَ  ةَ عشر  انيةَ الثَ  الِ جَّ الدَ  لوغِ بُ 
  .مَ هنَّ من جَ  خرَجتْ  لَ حافِ من جَ  جيوًشا مدعومةً  منهم كلٌّ   سُ أَّ رَ تَـ سيَ  مَّ ومن ثَ ، )...1960 ا سنةإعالُ  بُ يت كان جيَ الَّ  تيمافا

 وقادةُ  لِ وَ الدُ  رؤساءُ ( جومُ النُ  فقدُ ، وتَ فاسدةً  امارً ثِ  إالَّ  األرضُ  جَ نتِ ولن تُ  ،بيعةِ الطَ  فصولُ  لُ حينها، سوف تتبدَّ 
 ،)29: 24مىتَّ /  فُ ضعُ يَ  وحيُّ الرُ  النورُ (ا خافتً  ا أمحرَ نورً  إالَّ  رُ مَ القَ  عكسَ ولن يَ ). الَصحيحَ  مَ كْ احلُْ ( مَ ظِ نتَ مُ ها الْ سارَ مَ ) األديانِ 

 القنابلِ إىل جانِب ( ...ا عديدةً نً دُ جباًال ومُ  تَبَتِلعُ  هائلةٌ  ةٌ أرضيَّ  اتٌ زَّ وهَ ة، األرضيَّ  رةِ للكُ  ةً جيَّ نُّ شَ تَ  حركاتٍ  ريانُ والنِ  املياهُ  بُ سبِّ وتُ 
  ).ةيَّ وِ وَ النَـ 

                                                 
  .54 - 46ص، 1958كانون الثاين لبنان،   - بريوت  ،431، املَسرَّة، عدد بالغات وإنذارات رهيبة، .ش. ي: ذا املقطع والَّذي سبَقُه ُنِشَرا أيًضا يف جملَّة املسرَّةه  190)
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 مع المسيحِ  شتراكِ باال ،الفضاءِ  شياطينُ  نُ تمكَّ ستَ ). 4: 2تس2( لِ اجَّ الدَ  المسيحِ  رَّ قَ غدو مَ وتَ  نَ روما اإليما دُ فقِ ستَ 
، والظُهوراُت الِشرِّيرُة ويف اجلوِّ  األرضِ  على ةُ احلربيَّ  ةُ القوَّ ( وفي الفضاءِ  على األرضِ  عظيمةٍ  معجزاتٍ  حقيقِ من تَ  ،الِ جَّ الدَ 
ِِ  البشرِ  ونُ يَنغمُس بَـ ، فيما )زيَّفةمُ الْ   .حةِ الِ الصَ  وي اإلرادةِ ذَ وبِ  صينَ ُمخلِ الْ  هِ بادِ بعِ  ينِ عتَ سيَ  ما اهللاُ إنَّ . شيًئا فشيًئا ميف ٱحنرافا

  !ةهيَّ اإللَ  بالحقيقةِ  مُ علَ ستَ  مِ مَ األُ  وكلُّ  عوبِ لشُ ا األرض، وكلُّ  أنحاءِ  في جميعِ  باإلنجيلِ  شَّرُ سُيبَ 

 دِ سِّ املتج املسيحِ  أتباعَ  ، أدعوماءِ يف السَ  كِ الِ مَ والْ  احليِّ  لإللهِ  نيَ احلقيقيِّ  الميذَ دعو التَ أَ . ملَ للعا انداًء ُمِلحًّ  هُ جِّ وَ ي أُ إنِّ 
ِِ و وا يل ذَ مُ دَّ قَ  ذينَ ، الَّ احلقيقيِّني صنيَ خلِ مُ الْ  ،دعو أبنائيللبشر، أَ  واحلقيقيُّ  الوحيدُ  ذي هو املخلِّصُ ، الَّ نياحلقيقيِّ  م هُ قودَ أَ  م كيا
، )31: 24مىتَّ ( األخيرةِ  األزمنةِ  لَ سُ أدعو رُ ا وا من روحي؛ أخريً عاشُ  ذينَ ، الَّ يَّ اعَ رَ م بني ذِ هُ نُـ ضِ حتَ أَ  ذينَ الَّ  ، أولئكَ يِّ  اإلهلَ إىل ٱبين
 كرانِ وبنُ  لِ مُّ أَ بالتَ  نيَ وصامت نَ ير تَـقَ حمُ و واضع، والتَ  م بالفقرِ هُ سَ نفُ وأَ  العاملََ  ينَ رِ قِ تَ حمُ  واعاشُ  ذينَ ، الَّ األوفياءَ  املسيحِ يسوَع  تالميذَ 

 َأالَ  .وا األرضَ وا ويُنيرُ جُ خرُ لكي يَ  الوقتُ  لقد حانَ . من العاملَ  نيَ هولوجمَ  ،باملعاناةو باهللا،  ادِ حتِّ وباال ،والعفَّةِ  هارةِ ات، بالطَ الذَ 
. هذه لمةِ الظُ  امِ م يف أيَّ هديكُ ذي يَ لَّ ا ورَ م هو النُ كُ انُ مَ إيْ  كونَ أن يَ  م وفيكم، شرطَ أنا معكُ  ،اءوا كأبنائي األحبَّ جُ خرُ ٱا، هيَّ 
 هذا هُ ألنَّ ن، يرِ ُمبصِ الْ  العددِ  ، أنتم، يا قليليورنُ ال وا يا أبناءَ دُ جاهِ . وكراَمِته املسيحِ  يسوعَ  دِ جمَْ إىل  شنيَ تعطِّ مُ  مكُ اسُ محَ  مكُ لْ جعَ ليَ 

  .هاياتالنِ  ايةُ ، وِ األزمنةِ  هو زمنُ 

 ذانِ ؤيا اللَ ا الرُ دَ شاهِ " (اوإيليَّ  أخنوخُ "ذا وَ هُ  ،ولكنْ . العاملَ  عرُ الذُ  مُّ عُ ، ويَـ )وبةٌ جُ حمَ  اآلنَ  هي( الكنيسةُ  سُتحَجبُ 
 باهللاِ  ؤمنُ اهللا، فيُ  ةِ وَّ بقُ  رانِ شِّ بَ وسيُ  ،اهللاِ  روحِ من  نِ يئَ لِ متَ مُ  سيأتيانِ ) 11- 9: 6و 10- 3: 11رؤ/ ال جَّ الدَ  املسيحِ  ضدَّ  ما اهللاُ هُ قيمُ يُ 
 المسيحِ  على أكاذيبِ  مونَ حكُ ويَ  سِ دُ القُ  وحِ الرُ  ا بنعمةِ كثيرً   مونَ تقدَّ ويَ  ،كثيرةٌ   فوسٌ ى نُ زَّ عَ تَـ حة، وتَـ الالصَ  و اإلرادةِ وُ ذَ 

  .ةيطانيَّ الشَ  الِ جَّ الدَ 

الً واب ماءُ السَ  رُ مطِ وستُ . ةيَ ُمعدِ الْ  واألمراضُ  ةُ ئَ وبِ واألَ  جاعاتُ مَ والْ  اميةُ الدَ  احلروبُ  رُ شِ نتَ سوف تَ ! األرض انِ كَّ ويٌل لسُ 
 أصواٌت يف الفضاءِ  ا، وسوف ُتسَمعُ لدانً بُ  لُ الزِ الزَ  ا، وتُبيدُ نً ُمدُ  عودُ الرُ  عزِعُ ، وتـُزَ )11 -  3: 9/  21: 16ؤر (من احليوانات  ارهيبً 

 لِّ من كُ  ماءُ جري الدِ وستَ . ام عذابً هلَُ  سيكونُ  املوتَ  لكنَّ و  ،املوتَ  بونَ سَيطلُ  اجلدران،م على هُ ؤوسَ رُ  اسُ النَ  بُ ضرِ سيَ ). طائرات(
  ؟الكبريِ  متحانِ اال زمنَ  اهللاُ  صِّرِ  يـُقَ ملَ  إنْ  رُ صِ نتَ فَمن سيَ . ناحيةٍ 

من  كلٌّ   لُ سُيقتَ ). 22: 24ىمتَّ ( هِ بِ ضَ عن غَ  ودُ ويعُ  اسَ النَ  اهللاُ  مُ رحَ سيَ  ِهم،واتِ وصلَ  ِهمموعِ ودُ  حينَ الِ الصَ  األبرارِ  اءِ مَ بدِ 
 ،هِ بأسرِ  العاملََ  واخلوفُ  عرُ الذُ  مُّ عُ ، ويَـ نٍ دُ مُ  ثالثَ  مُ هِ لتَ وتَ  ماءِ السَ  ناٌر من طُ سقُ ستَ  ،يفِ ختَ ستَ  ةُ نيَّ ثَ وروما الوَ  ،"او إيليَّ  أخنوخَ "
 إنَّ  ؛الوقتُ  لقد حانَ . بينهم احليَّ ) اهللا ٱبنَ  يسوعَ ( احلقيقيَّ  املسيحَ  ُدوايَعبُ  ألنـَُّهم ملَ ) الِ جَّ الدَ  وراءَ ( عونَ دِ نخَ سيَ  كثريونَ و 

  .َسَيحيا هُ وحدَ  إلميانَ ، وامُ سُتظلِ  مسَ الشَ 

ه، أتباعِ  عَ مَ  )8 :17 و 1: 13رؤ( ذا الوحشُ وَ هُ . المالظَ  لوكِ مُ  كُ لِ ها هو مَ ). 2 -  1: 9رؤ( نفتحُ تَ  اهلاويةَ  ؛ إنَّ منُ ذا الزَ وَ هُ 
 ميخائيلَ  املالئكةِ  رئيسَ  لكنَّ . ماءإىل السَ  لَ صِ  يَ حىتَّ ) مزعومة إنتصاراتٌ ( بكربياءٍ  يف اجلوِّ  عُ فِ تَ سريَ . العاملَ  صُ لِّ خمُ  هُ ا أنَّ يً عِ ُمدَّ 
ها وفَ جَ  حُ فتَ ستَ ) 11 -  9: 11رؤ( امٍ أيَّ  منذ ثالثةِ  تواصلةٍ مُ  ضاتٍ خُّ يت كانت يف متََ الَّ  ، واألرضُ نهارُ سوف يَ ). 16: 4ست1( هُ قُ خنُـ سيَ 

 األرضُ  رُ هَّ طَ تَ تَـ عندئٍذ ). 10- 9: 20 و 21- 19: 19 و 16: 12رؤ( ائمةِ الدَ  َجَهنَّمَ  ةِ امَ وَّ يف دَ  هِ أتباعِ َع مَ  إىل األبدِ  وصُ غُ ار، فيَـ بالنَ اململوَء 
  .")13: 11 و 1: 21رؤ( دوُميجَّ  اهللاُ  ويُعَبدُ : شيءٍ  كلُّ   دُ تجدَّ ويَ  ،الناسِ  عن كربياءِ  ةِ اِجت النَ  األعمالِ  كلُّ   زولُ وتَ  ارِ والنَ  بالماءِ 
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 1917البرتغال  -191الجزُء األخيُر من أسراِر فاتيما - 5
 Stuttgartة ملانيَّ يف شتوتغارت األ ادرةُ الصَ " ( Neues Europaا الجديدةأوروبَّ " ةُ جريد شَرتْ نَ 

Germany ( َوكانَ . 1963ل من سنة تشرين األوَّ  15 يومَ  ادرِ ها الصَ دِ يف عدَ  فاتيما، وذلكَ  أسرارِ من  اآلِيتَ  صَّ الن 
ِذَن بعد أن أَ  ةِ بلوماسيَّ الدِ  واتِ القنَ  عربَ  هِ رِ شْ على نَ  قَ الفاتيكان، قد صدَّ  دولةِ  سرِّ  ، أمنيُ  Ottovanniأوتوفاين الكاردينالُ 
) بريطانيا العظمى( وماكميالن) ةدة األمريكيَّ حِ الواليات املتَّ (دي نِ كِ   ؤساءِ إىل الرُ  صُّ هذا النَ  أُرِسلَ . بذلك ادسُ السَ  البابا بولسُ 

  ).صِّ هذا النَ  ةَ ينفي صحَّ  شيءٍ  أيُّ   يصدر بتاتًا عن الفاتيكانملَ (، )وفيايتّ اد السُ حتِّ اال(وكروسكيف 

  :األخير الجزءِ نصُّ 

  :هي ليريا في فاتيما -  كوفادا  ا في منطقةِ إلى لوسيَّ  ةٍ خاصَّ  برسالةٍ  اهللاِ  ُأمُّ  وَحتْ أَ 

  :التالية سالةَ ، الرِ العاملَ  كلِّ لي مسْ ٱ بِين أن تُعلِ منِك  ُأكلُِّمِك وأرجو اهللاِ  ضطريب يا طفليت، أنا أمُّ ال تَ "

ِك  ومِ صُ على خُ  نَ صرينتَ وستَ  اإلميانِ  ةِ ي بقوَّ لَّ ، حتَ لكنْ و . سالةَ ِك هذه الرِ إعالنِ  بسببِ  الكبريِ  لالضطهادِ  تعرَّضنيَ ستَ 
هم لَ  غفرَ ليَ  وا اهللاَ لُ توسَّ عليهم أن يَ . خيًرا صيروا أكثرَ عليهم أن يَ  ونَ يـِّرُ خَ الْ  الناسُ : لكِ  هُ ري ما أقولُ ذكَّ عي جيًِّدا وتَ إمسَْ . همكلِّ 

إىل  جَّهَ ُموَ كالمي الْ   اجلميعُ  مَ فهَ كي يَ   ين عن عالمةٍ تسألينَ . ها في المستقبلونَ فُ قترِ تي سيَ الَّ  وها وتلكَ فُ تي ٱقترَ م الَّ خطاياهُ 
  :يمسْ ٱب ينعلِ أَ واآلن . مؤمنني وغريِ  نيَ مؤمنمن  –اجلميُع ها دَ شاهَ . مسالشَ  عجوبةَ أُ  قليلٍ  منذُ  تِ دْ لقد شاهَ ! كِ تِ بواسطَ  ةِ البشريَّ 

  َخاللَ ، بل دٍ غَ  وال يومَ  اتِ بالذَّ  ال اليومَ  ذلكَ  ، لن يكونَ قاٌب شديدٌ ها عِ رِ سْ بأَ  ةِ على البشريَّ  لُّ حِ سي 
ى عل هُ ، أُعيدُ "فرنسا -  الساليت"يف  انفَليَّ ميالين وماكسيملطِ  ُتهُ عَلنْ وأَ  ما سبقَ . العشرين الثاني من القرنِ  صفِ النِ 

  :اآلنَ َمسامِعِك 

  َنَِعَم اهللا هِ أقدامِ  حتتَ  وداسَ  ساتِ دَّ قَ مُ الْ  البشريُّ  الجنسُ  لقد دنَّسَ . اهللا وفًقا لرغبةِ  عملُ تَ  ةُ البشريَّ  دِ  تـَعُ مل. 

  سارِ مَ بِ  كَّمُ ويتحَ  زِ راكِ مَ على الْ على أَ  مِلكُ ذي يَ هو الَّ  يطانُ الشَ . ظامالنِ  النعدامِ  مكانٍ  كلَّ   مُّ عُ الفوضى تَـ 
 ذينَ الَّ  ماءِ الُعلَ  ولِ قُ يف عُ  االرتباكِ  يف َبثِّ  نجحُ سيَ  يطانُ الشَ . في الكنيسة راِكزِ مَ على الْ إلى أَ  لُّلِ سَ بالتَ  حُ نجَ األحداث، وسيَ 

ما  ،هامُ كُ وحيَ  البلدانَ  سُ سريأَ  يطانُ شَ ال. عديدةٍ  في دقائقَ  مِ من العالَ  رٍ كبي  مٍ سْ قِ  على تدميرِ  قادرةً  اكةً أسلحًة فتَّ  ونَ عُ صنَـ سيَ 
 .بشكٍل واسعٍ  مِّرةِ ُمدَ الْ  هذه األسلحةِ  إنتاجَ  هُ ُخيوِّلُ 

 بدءُ ( ِك َيِد ٱبين تسُقطُ رْ ُجمَربًة على تَـ  سأكونُ فرور، هذه الشُ  على ُمقاومةِ العَمَل  البشريُّ  اجلنسُ  يبدأ ملَ  إن 
رور، سوف هذه الشُ  قاومةِ مُ لِ  والكنيسةِ  مِ العالَ  امِ ُحكَّ  من ِقَبلِ  إجراءٍ  يِّ أ خاذِ ٱتِّ  مِ دَ عَ  وفي حالِ ). األرض وتطهريُ  قابِ العِ 
 ةِ البشريَّ  على ُمعاقبةِ  اهللاُ  لُ عمَ سيَ ذلك،  بعدَ . البشريِّ  نحو الجنسِ  هُ تَ عدالَ  وِّبَ أن ُيصَ  ،ماويِّ أبي السَ  ،من اهللاِ  طُلبُ أَ 

 .فاءِ عَ والضُ  عنيَ ُمتواضِ وازي مع الْ بالتَ  سيموتونَ  واألقوياءُ  الُعظماءُ . العظيم وفانِ الً وقساوًة من الطُ وْ هَ  أكثرَ  عقابًا سيكونُ 

                                                 
(191  15 October 1963 Fatima last Secret, Stuttgart Germany, Neues Europa,.  
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  َأساقفة ضدَّ  وأساقفةٌ  كرادلةٍ   ضدَّ  لةٌ رادِ كَ   قومُ سيَ . الكربى القاسية ةِ حنَ مِ الْ  يف زمنِ  الكنيسةُ  لُ دخُ سوف ت .
، وكم من ودُ سُ ذي سيَ الَّ  الفسادِ  لِ وْ هَ يا لَ . في روما عظيمةٌ  راتٌ غيُّ تَ  لُ حصُ تَ س. ِطهمسْ وَ  إىل ُعمقِ  لُ دخُ سوف يَ  يطانُ الشَ 

 .ى في الفوضى الكبرىسُيرمَ ُكلُُّه  مُ والعالَ  ،المِ في الظَ  الكنيسةُ  لُ دخُ ستَ . زولَ أن تَ  جيبُ  ٱحنرافاتٍ 

  َمن  نُ اخوالدُ  النارُ  تساَقطُ سيَ . العشرين الثاين من القرنِ  يف القسمِ  هي األفظعُ  ةٌ ميَّ حرٌب عالَ  ندلعُ سوف ت
 من البشرِ  ماليينُ . عشيٍء ُمرتفِ  كلُّ   يهو عالًيا، فيَ ) هاتَ وَ غْ رَ (ها دَ بَ زَ  عُ دفَ تَ  ةٍ وَّ قُـ و  خارٍ إلى بُ  حيطِ مُ الْ  مياهُ  وَّلُ تحَ وتَ ماء، السَ 

 .كبريٌ   ضيٌق وجوٌع وخرابٌ  هُ لَّ كُ   العاملََ  عمُّ سيَ . املوت ونَ نَّ مَ تَ يَـ  ونَ مُ الِ والسَ . موتونيَ 

  ُمع  اِلحُ الصَ  موتُ سيَ : ٍد الهروبُ حَ أَ  ورِ قدُ مَ بِ  لن يكونَ . ُعمًقا زدادُ وتَ  ِسعُ تَّ تَـ  اويةُ هَ والْ  ،ٱقتَربَ  الكارثةِ  زمن
، أُ تَ مُ مع الْ  تواِضعُ مُ ير، الْ رِّ الشِ   مكانٍ  كلَّ   لُ شمَ سيَ  الموتُ . معوِِ مع شُ  األوطانِ  امُ ناء، ُحكَّ مَ مع األُ  نةُ وَ اخلَْ  الكنيسةِ  راءُ مَ كربِّ

يف وقٍت  رورُ هذه الشُ  حُدثُ ستَ . األرض أسيادَ  ونَ حُ صبِ سيُ  ذينَ الَّ  يطانِ الشَ  أتباعِ ) اللالضَ  رونَ نشُ يَ  ذينَ الَّ ( ينَ لِّلِ ضَ مُ الْ  بسببِ 
 .اخلالصيِّ  اهللاِ  ُخمطَّطِ  معَ  وافقانِ تَ قاٍب وٱنتقاٍم يَـ كعِ   الكارثةُ  لُّ حِ من ذلك، ستَ  مِ غْ بالرَ : أحدٌ  هُ عَ توقـَّ لن يَ 

  ُويف حالِ الخير ها لفعلِ لِ وُّ حَ تَ  وعدمِ  ةِ البشريَّ  توبةِ  عدمِ  في حالِ  آتيةٌ  هاياتِ النِ  هايةُ ونِ  آتٍ  األزمنةِ  زمن ، 
 .وبةَ التَ  إذا رفَضتِ  ةِ للبشريَّ  ورُ بُ والثُ  الويلُ . والكنيسة العاملَِ  امِ من ُحكَّ  املطلوبُ  لُ حوُّ هذا التَ  غابَ 

  ِ  ألتباعِ وا من اوأصبحُ  هِ مشيئتِ لِ  خاضعينَ  وا اهللاَ سُ مَ تَ لْ ٱو  من الكارثةِ  ونَ مُ الِ السَ  إذا تابَ طاف، مَ الْ  ايةِ يف 
 .اخلري لِ مَ لعَ  وُّلَ حَ والتَ  وبةَ وا التَ ضُ إذا رفَ  الويلُ  ُمثَّ  ا الويلُ إمنَّ . مهُ شفيعتَـ  م وأكونُ هُ عُ مَ سأجْ فالمسيح، ٱبني،  ليسوعَ  ناءِ مَ األُ 

  َذلكَ  قيقِ حتَ ى لعُدِك سوف ُأساعِ و ، سالةَ ين هذه الرِ علِ إذهيب يا طفليت وأ." 

 

 )1226( 192نبوءُة القدِّيِس فرنسيَس األسِّيزيِّ  - 6
هذه  أنَّ  من الواضحِ  ، ولكنْ بِ رْ للغَ  الكبريِ  نقسامِ اال ها على فرتةِ تطبيقُ  نُ كِ ميُ  بوءةَ النُ  هذهِ  على أنَّ  البعضُ  ضُ عرتِ يَ 

عن  عالنِ اإلو  انِ مَ اإليْ  قدانِ فُ ك، قْ  تتحقَّ ملَ  عديدةٌ  عالماتٌ  تْ دِّمَ ، قُ الغربِ  ٱنقسامِ  عندَ  هُ ألنَّ  ،نا احلاِيلِّ نِ مَ زَ هي لِ  بوءةَ النُ 
  .نا احلاِيلِّ نِ ًما على زمَ تْ حَ  ُتطَبَّقُ  بوءةَ النُ  هِ هذِ  إذاً، إنَّ . الَشنيع رِّبِ خَ اْلمُ 

  .ستقبلمُ برى في الْ كُ   ةٌ حنَ ومِ  في الكنيسةِ  كبيرٌ   إنقسامٌ 

الكربى يف املستقبل،  ةِ نَ حْ مِ الْ  ولِ لُ ، ِحبُ )1226( هِ من وفاتِ  وقٍت قليلٍ  بلَ ه، قَ إخوتَ  يزيُّ األسِّ  فرنسيسُ  يسُ القدِّ  رَ نذَ أَ 
  :قائالً 

                                                 
(192  Opera Omnia S. FRANCISCI ASSISIATIS, col.430 Paris Imp. Bibliothèque écclésiastique 1880،  بالُروح،  بنةٍ ٱترمجُة

  .بإشراف مؤلِّف هذا الكتاب
  



  2012 ان رعيديالخوري غسَّ   105   .الكنيسةِ  جلجلةُ و  نهايُة األزمنة -إنتصار قلب مريم الطاهر 

ا خالهلَ  لُ هطُ الكبري، ستَ  واحلزنِ  َحنِ مِ من الْ  كبريةٌ   ةٌ نيَّ زمَ  فرتةٌ . بَّ وا الرَ رُ ظِ وٱنتَ  وا حازمنيَ ونُ ، كُ ةٍ وَّ وا بقُ فُ صرَّ يا إخويت، تَ "
لدى  ةُ احملبَّ  رَ فتُـ ستَ ). يٍّ لِّ كُ   هُ بْ شِ  رودٌ وشُ  عملٍ  دونَ  لٌ وْ قَـ ( يُّ وحِ والرُ ) يُّ األرضِ ( َمِينُّ الزَ  ياعُ الضَ  رُ طِ يْ وُيسَ  ،رِ طَ مَ كالْ   الكبريةُ  األخطارُ 

  .فأكثرَ  أكثرَ  زيدُ سيَ  األشرارِ  مُ لْ من الناس، وظُ  كبريٍ   عددٍ 

 نَّ أ ، لدرجةِ فُ ضعُ األخرى ستَ  ناتِ هبَ نا ويف الرَ تِ نَ بَـ هْ يف رَ  َنسِ من الدَ  الربيئةُ  هارةُ الطَ و ، بيعةَ الطَ  وقُ فُ ستَـ  ياطنيِ الشَ  قدرةُ 
  .كاملة  ةٍ حبَّ ومبَِ  بقلٍب صادقٍ  ةِ ومانيَّ الرُ  وللكنيسةِ  للبابا احلقيقيِّ  اعةَ الطَ  ونَ دُّ ؤَ يُـ سَ  نيَ من املسيحيِّ  القليلَ 

 شرِ على نَ  هُ جهدَ  عملُ ، سيَ ةويَّ البابَ  بِ نصِ مَ إلى  يًّا، يُرَفعُ سِ نَ كَ   بٍ خَ نتَ مُ  شخًصا غيرَ  ، إنَّ األزمةِ  هِ ذِ هلَِ  مِ اسِ احلَْ  يف الوقتِ 
  خرى سُتَدمَّرُ األُ  هبناتِ من بني الرَ  ، ُكثـُرٌ مُ سِ نقَ نا ستَ تُ رهبنَ  ؛الفضائحُ  رُ كثُـ ها ستَ حينَ . هِ اللِ ضَ  اءِ من جرَّ  ميتِ مُ الْ  مِّ من السُ  الكثريِ 

  .اللِ الضَ  وراءَ  ونَ رُّ نجَ بل سيَ  ةَ حنَ مِ وا الْ هُ واجِ لن يُ  هبناتِ الرَ  هذهِ  أعضاءَ  يًّا، ألنَّ ُكلِّ 

 إذا ملَ  هُ أنَّ  اإلكلريوس، حلَِدِّ  الِ جَ ورِ  اهباتِ والرَ  هبانِ دى الرُ ، ولَ بِ عْ بني الشَ  نقسامُ اال زيدُ ويَ  ختلفةُ مُ الْ  اآلراءُ  رُ كثُـ ستَ 
 الكبريةُ  اهللاِ  رمحةُ َحتِْمِهْم  إْن ملَْ  اللِ يف الضَ  ونَ عُ قَ يَـ  نَ و كادُ أيًضا يَ  املختارينَ  ، فإنَّ سُ املقدَّ  الكتابُ  ، كما يقولُ األيامُ  تلكَ  تـَُقصَّرْ 

  .فٍ نْ عُ بِ  البعضُ  هانا سُيهاِمجُ شِ يْ عَ  نا وطريقةَ ئَ بادِ مَ  ، إنَّ اإذً . َكهذا  من إعصارٍ 

 ي اإلميانِ ليلِ قَ لِ  يٌّ دِ بَ أَ  عذابٌ . احلياة إكليلَ  ونَ نالُ سيَ  اخلريِ  لِ مَ يف عَ  ونَ دُ هِ تَ جيَ و  ونَ لُ تحمَّ سيَ  ذينَ الَّ  ؛ةٌ بَ رعِ مُ  اربُ ستأيت جتَ 
ِِ يف  م الوحيدَ هُ ءَ اجَ رَ  ونَ عُ ضَ يَ  ذينَ الَّ  م ، إذ )ُمسَتِخفُّونالْ أو  ونَ وليُّ صُ األُ ( ةِ ينيَّ م الدِ حيا َّ  بَ جارِ تلَك التَ  وصالبةٍ  مٍ زْ وا ِحبَ مُ قاوِ لن يُ إ
  .ختارينَ مُ الْ  ةِ يَ وِ قْ تَـ لِ  وحةَ سمُ مَ الْ 

م هُ كأنـَّ   ونَ وُيشَتمُ  ونَ َهدُ للحقيقة، سُيضطَ  ادةِ هوالشَ  ةِ بَّ حَ مَ قوى مع الْ التَ  بروحِ  ونَ قُ تعلَّ وح، سيَ الرُ  اسِ مَ ذين، ِحبَ الَّ  إنَّ 
 ونَ ويُزيلُ  ونَ لُ قتُـ عندما يَ  هللاِ  كبريةً   عبادةً  ونَ دُّ ؤَ م يُـ هُ نـَّ إ ونَ ولُ قُ ، سيَـ يرةِ رِّ الشِ  باألرواحِ  ينَ ريَِّ ُمسَ يهم، الْ ُمضَطِهدِ  ألنَّ  ،ونَ َشقُّ وُمنْ  ونَ رِّدُ مَ تَ مُ 

م هُ صُ خلِّ بني، وسيُ ُمَعذَّ  والْ اىنَ زَ احلَْ  أَ جَ لْ مَ  بُّ الرَ  ونُ كُ ها، سيَ عندَ ). األشرار رِ ظَ يف نَ ( ةِ جَ رَ دَ ال هذهِ إىل  نيَ ئِ يِّ أشخاًصا سَ  عن األرضِ 
ًضا عن وَ عِ  اهللاِ  طاعةَ  ونِ ختارُ وسيَ  املسيحيِّ  انِ اإلميَْ  بِ سَ ِحبَ  ونَ فُ رَّ صَ تَ م، سيَ هِ ها، وطاعًة لقائدِ حينَ . هفيم هُ جاءَ وا رَ عُ ضَ م وَ هُ ألنـَّ 

  .أبًدا وا املوتَ افُ م لن خيََ هُ واخليانة، فإنـَّ  اللِ للضَ  وعِ ضُ اخلُْ  هكذا، بَِعَدمِ و . ةَ األبديَّ  احلياةَ  باملوتِ  نيَ راِحب ، رِ البشَ 

 عَ وضِ مَ  ونُ كُ ستَ  احلياةِ  قداسةُ . اَ و رُ نكِ ا ويُ وَ ضُ فُ سريَ  ونَ رُ ، بينما آخَ تٍ مْ صَ بِ  احلقيقةَ  ونَ لُ حمِ سيَ  شِّرينَ بَ مُ الْ  ها، بعضُ حينَ 
  ." بيًدامُ  بل سُريِسُل َهلُمراعًيا،  املسيحُ  نا يسوعُ م ربُّ هلَُ  لَ رسِ لن يُ  فقط، لذلكَ  ورِ شُ بالقُ  ونَ مُّ هتَ يَ  ذينَ عند الَّ  ةٍ خريَّ سُ 

 

 وما بعدُ  1973 ،اليابان –Akita 193اآكيتَّ  :العذراءِ  دةِ يِّ السَ  سائلِ من رَ  فاتٌ طَ قتَ مُ  - 7
  مةمقدِّ 

 سُ رُ حتَ  Sasagawa Katsukoو وكُ َسساغاوا َكْتسُ  تُ خْ األُ  تِ ، كانَ 1973ام يف الع من حزيران رَ عشَ  يف الثاِينَ 
ت رَ هَ ، ٱنبَـ تقريًبا باًحاصَ  فِ صْ والنِ  امنةِ الثَ  اعةِ السَ  عندَ املقدَّس،  للقربانِ  دَ سجُ لتَ  القربانِ  بيتَ  فتحُ تَ كانت وبينما  . هاحدَ وَ  رَ يْـ الدَ 

  .ماءِ السَ  معَ  اللقاءِ  وكانت بدايةُ ... يٍّ رِّ وٍر سِ نُ فجأًة بِ 

                                                 
 . 1987لبنان  -  جونيه ،ةاملطبعة البولسيَّ  ،ظهورات العذراء يف العاملَ   193)

َ
  .رِجع كلَّ هذا العنوان وُحمتواه ما عدا املراِجع امللحوظةيشمُل هذا امل
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مثاٌل من تِ : وهي الَ أَ  خارقةٍ  عن ظاهرةٍ  لفزيونِ اديو والتِ الرَ  بواسطةِ  مليون ياباِينٍّ  115 غَ لَّ بَـ ، تَـ 1975 العاميف 
، 1981أيلول  15إىل  1975الثاين  من كانونَ  ابعِ الرَ  منذُ  ةً مرَّ مئًة و  وقد بكى ،وًعامُ دُ  فُ ذرِ يَ  العذراءِ  دةِ يِّ للسَ  بِ الخشَ 
 القداسةِ  ةُ يَّ لِّ الكُ  العذراءُ  تِ َدًما، وقامَ  مثالُ أيًضا هذا التِ  فَ رَ كذلك، ذَ . اليابان -ا يف آكيتَّ " القربانِ  خادماتِ " يف ديرِ  وذلكَ 
  .ةً يَّ وِ بَ ونَـ  شديدةً  لَ ائِ سَ و رَ وكُ َسساغاوا َكْتسُ  اهبةِ الرَ  بتبليغِ 

 غريِ  لألحداثِ  بيعةِ الطَ  الفائقَ  ليس فقط املصدرَ  ،Niigataنِييغاتا  ةِ أبرشيَّ  مطرانُ  ،Itoتُو إِ  طرانُ مُ الْ  قَ صدَّ 
ا لِ  ةٌ مَ الئِ وهي مُ  ،الكنيسةِ  لعقيدةِ  ةٍ ضَ ناقِ مُ  َسساغاوا هي غريُ  قَّْتها اُألختُ لَ يت تَـ الَّ  سائلَ َت أنَّ الرَ بَ ثْـ ميًّا، بل أَ لْ عِ  ةِ سَّرَ ُمفَ الْ  نا رِ صْ عَ جدًّ

َطِت العذراُء ، َأعْ 1973تشرين األوَّل سنة  13الربتغال يف  -  هوراِت فاتيماويف الذِكرى الَسادسِة واخلمسَني لظ .رِ احلاضِ 
َر عن الفاتيكاِن يف شهِر حزيران سنة دَ وكاَن صَ . رِّ فاتيما الثالثِ يف سِ  يُكَشفْ  الرِسالَة التاليَة والَّيت َتكِشُف عن الَّذي ملَْ 

لََّمها هذا املطراُن ، هذه الرِسالُة كاَن قد سَ 194"ويَِّة للمطراِن إتُولِة الَرعَ لنتيجِة الرِسا عُ وانِ ُد مَ وجَ ال تُ : " بياٌن يقولُ  1988
ُمعَتربًا أنَُّه  ،بيِتِه لرسائِل العذراِء يف أكيتَّاثْ ِع العقيدِة واإلميان، وكاَن قد أعَلَن فيها عن تَـ مَ جمَْ  لكارديناِل جوزيف رايتزجنر، رئيسِ ل

ا وتستَ  ِ حِ يُوَثُق ِ َد يف اإلنذاِر رَ أمَّا ما وَ . 195"أكيتَّا هي نفُسها كرسالِة فاتيما رسالةُ  ": التايل َد يف هذه الرِسالةرَ ووَ . اقُّ اإلمياَن 
  .يُكَشفْ  ٌء من سرِّ فاتيما األخِري الَّذي ملَْ زْ فهو جُ " من الَسماء َتساُقِط الَنارِ   "عن 

  سائلالرَ 

  ديدُ الشَ  ابُ قَ العِ 

 ابُ قَ العِ  ونُ سيكُ ، كٍّ  شَ دىنَ أَ  ها، بدونِ عندَ . قابًا شديًداعِ  ةِ ُل بالبشريَّ زِ سيُـنْ  ماويُّ السَ  ، فاآلبُ رُ البشَ  بِ تُ يَـ  مْ إْن لَ "... 
 وسيموتُ . ةقسٌم كبيٌر من البشريَّ  هِلكُ وسيَ . ماءِ ناٌر من السَ  طُ ستتساقَ . أبًدا هُ لُ ثْـ مِ  ى، إذ لن يـُرَ وفانِ ًال من الطُ وْ هَ  أكثرَ 

 الوحيدُ  الحُ فالسِ وعندئٍذ، . ماتوا ذينَ الَّ  ونَ دُ سُ م حيَ هُ نـَّ إ زنًا شديًدا، حىتَّ حُ  ونَ اسُ سيـُقَ  نَ وْ بقَ سيَ  ذينَ الَّ  سُ انَ وال. واملؤمنون الكهنةُ 
  ).1973ل تشرين األوَّ  13" (يُّ هِ اإللَ  بنُ ها االكَ تي ترَ الَّ  والعالمةَ  المقدَّسةِ  ةِ الورديَّ  صالةَ  الباقي سيكونُ 

  ةالورديَّ 

  ).1973ل تشرين األوَّ  13" (والكهنة البابا واألساقفةِ  وا ألجلِ لُّ ها صَ ، ومعَ ةِ الورديَّ  وٍم صالةَ ي وا كلَّ أُتلُ   "

  عن الخطأة عويضُ التَ 

ها ذاباتِ بعَ  وسُ فُ النُـ  وِّضَ أن تـُعَ  في بُ رغَ أَ ٱبين،  معَ . ونَ زُّ له ُمعَ  يف أن يكونَ  بُ رغَ أَ . بَّ الرَ  ونَ نُ ُحيزِ  أُناٌس كثريونَ "... 
 يت تتطلَّبُ الَّ  واألعمالُ  رُ قْ والفَ  واإلماتةُ  الةُ فالصَ ... ماويِّ السَ  اآلبِ  بِ ضَ من غَ  دِّئَ ، لكي تـُهَ دينَ والجاحِ  عن الخطأةِ ها رِ قْ وفَـ 

  ).1973آب  3..." (ِيلِّ األزَ  اآلبِ  بِ ضَ من غَ  دِّئَ ها أن تـُهَ نُ كِ ميُ  وشجاعةً  تضحيةً 

  الكنيسةَ  لُ دخُ يَ  يطانِ الشَ  لُ مَ عَ 
                                                 

(194  Teiji Yasuda, O.S.V., 30 Days: In the Church and in the World, "Editors, The Vatican: Reports of the Weeping  
Virgin (Reliable)", Oct. 1988, p.190-199أو ،   

www.theworkofgod.orgأو ،  

www.franciscan-sfo.org  
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 ةُ نَ هَ الكَ . ةٍ فَ ساقِ على أَ  ةٌ فَ ساقِ ، وأَ ةٍ لَ ادِ رَ على كَ  ةٌ لَ ادِ رَ كَ   سيقومُ . ى إلى الكنيسةحتَّ  لُ دخُ سيَ  يطانِ الشَ  لَ عمَ  إنَّ  "
 يسةُ الكن ئُ لِ متَ وستَ ، حُ ذابِ مَ والْ  سُ نائِ الكَ  مَّرُ سُتدَ . همتِ وَ إخْ  من ِقَبلِ  ارَبينَ وُمحَ  ولينَ رذُ ومَ  ينَ َقرِ ُمحتَـ  ونَ ونُ كُ ني سيَ ونَ مُ ُيكرِّ  ذينَ الَّ 

 وسِ فُ نُـ دَّ الٍة ضِ اصَّ ِخب  يطانُ الشَ  هتاجُ وسيَ . مَ وَ عْ دَ  رَّسنيِ كَ مُ والْ  ةِ نَ هَ كثٌري من الكَ   كُ رُ تْـ سيَ  ،يطانِ الشَ  لِ عْ وبفِ  .وهينَ شبُ من أُناٍس مَ 
  ).1973ل تشرين األوَّ  13..." (ديدِ ي الشَ َلمِ أَ  بُ بَ هو سَ  وسِ فُ من النُـ  الكثريِ  الكَ هَ  إنَّ . هللا ةِ رَّسَ كَ مُ الْ 

  ةُ الكاثوليكيَّ  العقيدةُ 

 هِ ذِ م هلِ هُ رِّمَ كَ نُ  أنْ  لِ دْ َلِمَن العَ  هُ ، وإنَّ واجملدَ  عمةَ ٍة النِ رَ فْـ بوَ  منهُ  ونَ الُ ينَ  اهللاِ  شيئةَ وا مَ لُ ثَـ ٱمتَ  ذينَ الَّ  واملالئكةَ  يسنيَ القدِّ  إنَّ  "
 ا يف الواقعِ ، ألَّ اخلاصَّ  اإلجاللَ  العذراءُ  دةُ يِّ سَ ال الُ نَ ، تَـ يسنيَ القدِّ  نيِ ومن ب .هِ سِ فْ نَـ  هللاِ  ديحِ مَ الْ  ةِ مَ قدِ إىل تَ  ودُ يعُ  ذلكَ  ، ألنَّ ةِ فَ الصِ 
 ةِ يَّ اإلهلَ  ةِ عمَ ُة من النِ ئَ متلِ مُ ا هي الْ فينا ألَّ  عُ فَّ شَ تَ نا، تَـ ها أُمَّ تِ فَ صِ وبِ . يًعانا مجَ أيًضا أُمُّ هي ا ، وإمنَّ ذي هو اهللاُ نا الَّ ُخملِّصِ  فقط أُمَّ  تْ ليسَ 

  ).72ة املادَّ  ،ةِ الكاثوليكيَّ  العقيدةِ  ُمَلخَّصُ " (واملالئكةِ  يسنيَ القدِّ  يعِ ن مجَ م أكثرَ 

 حُ ُيصبِ  لُ عْ وهذا الفِ . يسنيَ القدِّ  كرميِ وتَ  املسيحِ  بادةِ وعِ  انِ اإلميْ  مِ عْ دَ  ألجلِ  ُهمرُ وَ وصُ  يسنيَ والقدِّ  املسيحِ  اثيلُ متَ  ُتكرَّمُ  "
  ).72ة املادَّ  ،ةِ اثوليكيَّ الك العقيدةِ  ُمَلخَّصُ " (ا هللادحيًْ مَ 

 

 196برناديت سوبيرو –) بيرينيه(ُة الخامسُة لسيِّدِة لورد وءَ الُنبُ  - 8
) Léon XIII( رَ عشَ  ون الثالثَ يُ ها برناديت سوبريو للبابا لِ َلتْ رسَ يت أَ الَّ  سالةِ يف الرِ  ةُ وءَ بُ النُ  هِ ذِ هَ  أُعِلَنتْ : المصدر

 Antoine La(أنطوان الغراند  يِّ سِ نْ رَ الفَ  األبِ  الفاتيكان بواسطةِ  يف أرشيفِ  ًراخَّ ؤَ مُ  سالةُ الرِ  هِ ُوِجَدت هذِ .  1879سنة 
Grande ( َلورد  دةِ سيِّ  عاجيبَ أَ  صُّ يت ختَُ الَّ  داتِ نَ ستَـ مُ يف الْ  ثُ بحَ بينما كان ي) ِجريالد ديكسرتاز  نُِقَل بواسطةGérald 

Dextraze.(  

ِ  هُ نَّ إقالت يل  ،يسةَ القدِّ  ها، العذراءَ تُ اسَ دَ قَ  " :وءةُ بُ النُ  عصٌر . أيًضا ومِ لُ العُ  عصرِ  ايةُ ِ  أُ ستبدَ  العشرينَ  القرنِ  ايةِ مع 
 بدايةَ  ذلكَ  سيكونُ . واإلنسان العاملََ  قَ لَ ذي خَ هو الَّ  اهللاَ  أنَّ على  هانَ الربُ  كونُ سيَ و  ،هالِّ كُ   على األرضِ  أُ سيبدَ  انِ من اإلميْ  جديدٌ 

من  أكربَ  ونُ كُ ستَ  الكنيسةِ  ةُ درَ ًدا إىل املسيح، وقُ دَّ جمَُ  ونَ دُّ تَ سريَ  من البشرِ  املالينيُ . بعدئذٍ  اإلنسانُ  بهِ  نَ ؤمِ ذي لن يُ الَّ  العلمِ  ايةِ ِ 
 ةٌ عالق هُ رُ دَ صْ وٍق مَ لُ خمَ  عِ نْ على صُ  ونَ لُ عمَ يَ  ذينَ الَّ  اءِ بَّ طِ األَ  ماء، هو كربياءُ لَ العُ  عنِ  من البشرِ  الكثريِ  ولِ دُ عُ  سببُ . مضى تٍ قْ وَ  أيِّ 

 نُ كِ ذي ال ميُ الَّ  الوحيدُ  يءُ هذا هو الشَ  أنَّ  ِربُ عتَ سيَ  أنَّهُ  ، لدرجةِ هِ قلبِ  يف أعماقِ  باإلهانةِ  اإلنسانُ  رُ شعُ سيَ . واحليوان بني اإلنسانِ 
 ةُ مرَ زُ  كما ُتطاَردُ   هايةِ يف النِ  ونَ اَردُ سُيطَ  العلماءَ  ، ولكنَّ هذا املسخِ  صناعةِ  ةِ ليَّ مَ ي لعَ دِّ صَ التَ  ةَ كيفيَّ   فَ عرِ ، لن نَ يف البدايةِ . هُ تربيرُ 
 ستقعُ  كبريةٌ   معركةٌ . ةً مسيحيَّ  اةِ مَّ ُمسَ الْ  مِ مَ واألُ  دٍ مَّ حَ مُ لِ  ابعةِ التَ  مِ مَ بني األُ  اِصدامً  ، سنشهدُ 2000 عامِ ال ٱنتهاءِ فـَْوَر . ئابِ الذ

ا سُرتمَ  رةٌ مِّ دَ مُ  ةٌ لَ نبُـ وقُ  تقريًبا، يٍّ دِ نْ جُ ونصِف مليوِن  ِة مالينيَ سَ من مخَْ  أكثرُ  سيموتُ  حيثُ  . سَ فارِ  يف بالدِ  ى على مدينةٍ جدًّ
ِ  لكنْ و    ألنَّ  عادةِ والسَ  المِ َقرٌن من السَ  لكيلي ذ. ةَ املسيحيَّ  ونَ قُ نِ عتَ سيَ  منيَ سلِ مُ الْ  وكلُّ  رُ نتصِ ستَ  ليبِ الصَ  ، عالمةُ األزمنةِ  ايةِ يف 
 عائلةٌ  ى، لن تبقَ األرضِ  يف كلِّ . على املؤمننيَ  هِ تِ كَ َر  بَـ ِغَىن  رُ نشُ سيَ  الربَّ  ، ألنَّ مُّ عُ سيَـ  كبريٌ   ِغًىن . الحِ ى عن السِ لَّ ستتخَ  مِ مَ األُ  لَّ كُ 

                                                 
 (196 http://egoblog.net/2008/08/15/lourdes-la-5eme-prophetie-de-la-vierge/  

    www.pdtsigns.com/lourdesprophecy.html ، ُمؤلِّف هذا الكتاب ، بإشرافبنة بالُروحٱ ترمجة.  
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 بونَ طلُ يَ  ذينَ ى الَّ رضَ مَ الْ  على شفاءِ  لَرُجٍل القدرةَ  ي اهللاُ ، سُيعطِ رِجالٍ  ةِ ر شْ عَ  لِّ كُ   من بنيِ . وعِ  من اجلُْ عاِين وتُ  رَ قْ الفَ  تعيشُ  واحدةٌ 
ى سُيَسمَّ  احلادي والعشرونَ  القرنُ .  البشرِين من بَ  كبريٍ   دٍ دَ لعَ  بتهاجِ اال حاتِ يْ صَ  عُ سمَ ، سنَ ألعاجيبِ هذه ا بعدَ . ةَ دَ ساعَ مُ الْ 
  ".’ةللبشريَّ  الثاِينَ  ِيبَّ الذهَ  العصرَ ’

 

 )1220( 197رسالُة القدِّيِس فرنسيَس األسِّيزيِّ إلى قادِة الُشعوب - 9
 يقولُ . 1587و 1579بني  ،هبنةِ للرَ  العامِّ  رنسيسكو غونزاغا، اخلادمِ ف وادِّينغ يف كتاباتِ  األخُ  سالةَ هذه الرِ  إكتَشفَ 

انيا نسخًة إىل إسب هُ َل معَ هبنة، محََ للرَ  العامَّ  انيا، والحًقا، اخلاِدمَ إلسب لَ األوَّ  اإلقليميَّ  ا بارنيت، اخلاِدمَ يوحنَّ  فرنسيسكو إنَّ  األخُ 
  .َمشرِقِ إىل الْ  هِ تِ من رحلَ  تِهِ دَ وْ عَ  رِ ثَ على أوكَتَبها ... َصَلت إلينايت وَ الَّ  الوحيدةُ  سخةُ سالة، وهي النَ عن هذه الرِ 

  :سالةلر َنصُّ ا

إليهم هذه  ِصلُ ستَ  ذينَ اآلَخرين، الَّ  يعِ ها، وإىل مجَ لِّ كُ   ، على األرضِ ةِ ادَ ، والقَ ضاةِ ، والقُ ناِصلِ والقَ  امِ كَّ احلُْ  يعِ إىل مجَ  - 1
  .المَ والسَ  ةَ حَّ الصِ  مُ كُ  لَ ىنَّ مَ تَ ، يَـ حتَـَقرُ مُ ، والْ هِ اإللَ  بِّ ، يف الرَ ريُ غم الصَ كُ ، خادمُ فرنسيسُ  األخُ : سالةُ الرِ 

 .قِرتبُ يَ  يوَم املوتِ  وا أنَّ لُ وا وتأمَّ عتربُِ إ - 2

هذا  ومِ من مهُُ  ونَ هُ ما تُواجِ  ، بسببِ صاياهُ وا عن وَ يدُ ، وأالَّ حتَ بَّ وا الرَ نسَ ، أالَّ تَ ، كما أستطيعُ حرتامٍ ٱوكم، إًذا، برجُ أَ  - 3
 .م هو أيًضااهُ نسَ ، وسيَ ونَ ونُ م َملعُ ، هُ صاياهُ عن وَ  ونَ يدُ ، وحيَ نَهُ وْ نسَ يَ  ذينَ الَّ  يعَ مجَ  ، فإنَّ هِ شاِغلِ ومَ  رِ هْ دَ ال

 .مهلَُ  هُ أنَّ  ونَ نُّ ظُ وا يَ منهم ما كانُ  ، سُيسَلبُ يوُم املوتِ  حلُّ وعندما سيَ  - 4

 .نَّمَ هَ ا يف جَ وَ يت سُيقاسُ الَّ  كبريًة العذاباتُ   ونُ ، ستكرِ هْ يف هذا الدَ  اءَ يَ وِ قْ ، وأَ ماءَ ما كانوا ُحكَ  رِ دْ وبقَ  - 5

 املسيحِ  نا يسوعَ ربِّ  َسدَ وا جيًِّدا جَ لُ تناوَ ، وبأن تَ مٍّ وٱنشغالٍ هَ  لَّ وا جانًبا كُ عُ ضَ تَ  نْ ي، بأَ سيادِ ، يا أَ مٍ زْ م، ِحبَ ُحكُ لذا، أنصَ  - 6
 .دَّسِ قَ مُ الْ  رِهِ كْ ذِ ، لِ القداسةِ  ييَّ لِّ ، الكُ َمهُ ودَ 

إشارٍة  ةِ ُمناٍد، أو بأيَّ  ، بواسطةِ مساءٍ  لَّ كُ   يُعَلنُ  يثُ ، ِحب بِّ موا إكراًما كثريًا للرَ دِّ ذي أُوِكَل إليكم، قَ عب، الَّ الشَ  ووسطَ  - 7
 .كرَ والشُ  سبيحَ ، التَ القدرةِ  يِّ ، الُكلِّ اإللهِ  بِّ للرَ  ، أْن عليه أن يُقدِّمَ عبِ الشَ  لِّ ى، لكُ خرَ أُ 

 .املسيحِ  م، يسوعَ كُ إهلَِ  ، للربِّ ينونةِ الدَ  دُّوا ِحسابًا عسريًا يومَ م أن تـُؤَ نَّ عليكُ وا أمُ علَ ٱلوا ذلك، ففعَ  تَ وإن ملَ  - 8

 .يُبارُِكهم اإللهَ  بَّ الرَ  ا، أنَّ وَ ظُ فَ وحيَ  َدوَّنةَ مُ َمن يُبُقوَن هذه الْ  َيعَلمْ ولْ  - 9

  

 198ةُ إرساُل الُروِح الُقُدِس واالضطهاداُت الخمس -10

                                                 
  .42 - 41، ص2005، بريوت، لبنان، 1، سلسلة املصادر يسة كالرايس فرنسيس والقدِّ كتابات القدِّ ، )ترمجة( وشيُّ اد الكبُّ حدَّ طوين األب   197)
  .)20- 15: 14يو(عنصرة  ،1 العنصرة أ – 23/05/2010أنطونيوس أدونيس، األحد ار مو  شربلار م ،25/2010 رقم العظةاخلوري غسَّان رعيدي،   198)
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  ).17: 14يو" (هلَ قبَـ أن يَ  املَُ الع ذي ال يقدرُ الَّ  احلقِّ  روحُ "

  .ةِ يَّ دِ األبَ  م للحياةِ هُ رُ نصُ م وتَ ميهِ وحتَ  املؤمننيَ  يِّدُ ؤَ يت تُـ الَّ  اهللاِ  ةُ وَّ هو قُـ  القُدسُ  وحُ ، الرُ ِيت إخوَ 

 احلقِّ  وحِ رُ  ورِ ضُ ِحبُ  ىيتجلَّ  يُّ هِ اإللَ  طفُ هذا اللُ . اآلبدين وإىل أبدِ  هِ كوينِ تَ  منذُ  هُ رَ غمُ أن تَ  إالَّ  َبتْ ، أَ لإلنسان اهللاِ  ةُ محبَّ 
وال  ةَ ال قيامَ  إىل حيثُ  نَ و رُ دِ نحَ م مُ هُ ، ألنـَّ وهُ لُ قبَـ أو أن يَ  وهُ فُ عرِ أو أن يَ  هُ وْ رَ أن يَـ  إبليسَ  وأتباعُ  لمةِ الظُ  أبناءُ  ال يستطيعُ ذي الَّ 

م هُ ه، ألنـَّ بولَ وقُ  هُ تَ فَـ عرِ ومَ  ُدسِ القُ  وحِ الرُ  ةَ رؤي ونَ طيعُ م يستَ هُ ، فإنـَّ املخلِّصِ  املسيحِ  ، أتباعُ ورِ النُ  بينما أبناءُ . وال حياة سعادةَ 
  .ًحا وحياةً رَ فَـ  َمملوؤونَ ، وهم واحلقِّ  وحِ بالرُ  اهللاَ  ونَ عبدُ ويَ  القيامةَ  عيشونَ يَ  ، حيثُ )الكمال( الكرمل إىل جبلِ  ونَ دُ صاعِ 

، 199باخليانة هُ مَ لُيسلِ  ذا اإلسخريوطيِّ يهو  روجِ خُ  وبعدَ  ،صهيونَ  ةِ يَّ يف علِّ  األطهارِ  هِ مع تالميذِ  األخيرِ  العشاءِ  بعدَ 
م يكن هذا لَ . مؤمٍن بيوتًا لدى اآلب م ولكلِّ هلَُ  دَّ عَ أَ  هُ وبه، ألنَّ  باآلبِ  وانُ ؤمِ يُ ولِ  حنو اآلبِ  هِ يف طريقِ  ليسيروا م يسوعُ عاهُ دَ 

م وفيهم؛ هُ معَ  احلاضرَ  مؤيِّدَ الْ  سَ القدُ  وحَ م الرُ هيلإ لُ سُيرسِ  هُ اٍت، بأنَّ مرَّ  مسِ خَ ولِ ذلك،  بعدَ  مهُ دَ عَ وَ  يسوعَ  ، ألنَّ يتيًما الوعدُ 
 ذي سُيوبُِّخ العاملََ الَّ  يَ زِّ عَ مُ الْ له؛  دُ شهَ ذي يَ الَّ  رقليطَ االب؛ م يسوعُ هلَُ  هُ ما قالَ  هم بكلِّ ويُذكِّرُ  شيءٍ  هم كلَّ ذي يُعلِّمُ الَّ  الحقِّ  روحَ 

ذي الَّ  الحقِّ  روحَ ظُلًما؛  وا عليه باملوتِ مُ كَ وحَ  وهُ دانُ  ذينَ الَّ  دينُ ذي سيَ الَّ  انُ يَّ الدَ  هُ أنَّ و  ،هُ جيدَ ومتَ  يسوعَ  براءةَ  ويُعِلنُ  هِ على خطيئتِ 
 ، يُنِبئُ الخمسةِ  ودِ عُ الوُ  وبين هذهِ . اآلب عن سرِّ يسوُع  إيَّاهُ  مهُ بَـ هَ ذي وَ الَّ  يِ حْ الوَ  م بكمالِ هُ ويُنبئُـ  هِ كلِّ   م يف احلقِّ طاهُ خُ  ودُ سيقُ 

 هُ ولكنَّ . ةِ اخلالصيَّ  هِ برسالتِ  واملؤمنونَ  ونَ له املسيحيُّ  رَّضُ عَ تَـ ذي سيَ الَّ  ضطهادِ ى االدَ وعن مَ  هِ له ولتالميذِ  مِ العالَ  ضِ غْ عن بُـ  يسوعُ 
 أن هُ دَ عْ أحٌد بَـ  ذي لن يقدرَ الَّ  م إىل الفرحِ ِ  والنؤُ سيَـ  يقَ وهذا الضِ  والبكاءَ  هذا احلزنَ  أنَّ ، أي اارًّ سَ  ارً بَـ هذا خَ  هُ المَ كَ   عُ بِ تْ يُـ 
أنا : واقُ ثِ  نْ كِ ، ولَ قٌ يْ ضِ  مِ لكم في العالَ  ونُ سيكُ : "لِ وْ بالقَ  يَ ولُينهِ فيهم،  هُ المَ واضًعا سَ  ذلكَ  كلَّ   يسوعُ  قالَ . منهم هُ عَ زِ نْ يَـ 

  .)33: 16يو( "مَ العالَ  تُ غَلبْ 

 شُ تعي، امِ األيَّ  يف هذهِ  نافكنيستُ . َمنالزَ  معَ  قُ تحقَّ تَ  وكجماعاتٍ  وكعائالتٍ  لنا كأفرادٍ  يسوعَ  ودَ عُ وُ  أنَّ  دُ ائي، جنَِ أحبَّ 
يها بفادِ  هُ تتشبَّ ، وهي لبنانَ  وجبلِ  يتونِ الزَ  ي وجبلِ جلِّ التَ  وجبلِ  الكرملِ  وجبلِ  صهيونَ  جبلِ  عربَ  إىل اآلبِ  دِ و عُ الصُ  مسيرةَ 
 بعةَ السَ  ةَ ونيَّ سكُ مَ الْ  عَ جامِ مَ والْ  أورشليمَ  عَ مَ جمَ  دَ ذي أيَّ نا وفينا وهو الَّ معَ  حاضرٌ  دُ يِّ ؤَ مُ فالْ . ُدسالقُ  وحِ الرُ  ةِ وَّ على قُـ  لُ كِ وتتَّ  املسيحِ 

ا كلمٍة قاهلَ   بكلِّ  البتولِ  مرميََ  نا بواسطةِ ذكِّرُ ، ويُ يسوعُ  هُ ريدُ ما يُ  لَّ كُ   هِ اماتِ بإهلَْ  نايُعلِّمُ  الحقِّ  وروحُ . اينالثَ  الفاتيكاينِّ  إىل اجملمعِ 
. هانِ وَ عْ وأَ  إبليسَ  دِ يِ كاومن مَ  ورِ رُ واخلطايا والشُ  بِ جارِ  التَ من شىتَّ  حميناحامي يَ مُ الْ  قليطُ رَ اوالب. ةِ يَّ اإلهلَ  صاياهُ وَ وبِ  يسوعُ 

م هُ ، ألنـَّ القريبِ  نِ مَ يف الزَ  اويةِ اهلَْ  م يف أسفلِ هُ دُ م دينونًة تُقعِ هُ دينُـ عليه، وسيَ  طنيَ واملتسلِّ  هذا العاملَِ  الطنيَ سَ  ي يوبِّخُ زِّ عَ مُ والْ 
 خِ الِ سَ م ومَ ِِ عارَ م ودَ ناهُ زِ  ارِ كَ ْو وأَ  ةِ ويَّ وَ م النَـ هِ فاعيلِ مَ  حِ ذبَ على مَ  وا علينا باملوتِ مُ كَ ، وحَ بٍ بَ سَ  دونِ  ونا مندُ هَ ونا وٱضطَ مُ لَ ظَ 
ِِ رَ امَ قَ مُ  لماتِ م وظُ هِ اضِ هَ إجْ  ِِ هِ م وسكرِ ا  آلبِ با دَ حِ نا لتتَّ نا وإراداتِ وبَ لُ نا وقُـ واسَّ نا وحَ أفكارَ  قودُ أيًضا يَ  الحقِّ  وروحُ . مم وسرقا
الساليت يف فرنسا وفاتيما  سائلُ ها رَ َمهُّ الم، وأَ والسَ  ورِ النُ  نِ مَ زَ  ولِ لُ وحُ  رِّ الشَ  نِ مَ زَ  هايةِ نِ بِ  ةِ يَّ رميَ مَ الْ  سائلِ الرَ  نا عربَ ئُ بن، وهو يُنبِ واال

  .اهوغريُ يف الربتغال 

 اتِ وءبُ نُ ها لِ ضِ فْ رَ بِ  احلقِّ  روحَ  ضُ رفُ ها تَ فإنَّ بة، و التَ  من أجلِ  الجديدةِ  للعنصرةِ  رَ ضَّ تحَ أن تَ  ا عنضً وَ عِ  اليومَ  ةُ والبشريَّ 
 ةَ يَّ العلِّ  ألَ ومَ  يُّ ريٍح عاصفةٍ وِ دَ  ماءِ وَّى من السَ دَ  إذْ  القيامةِ  بعدَ  اخلمسنيَ  يف اليومِ  لِ سُ مع الرُ  ثَ فكما حدَ . العذراء نا مرميََ مِّ أُ 

                                                 
  .من اإلجنيل نفِسه 16و 15و 14أمَّا ما تـَبَـقَّى من هذا املقطع فيعوُد إىل الفصول . امن إجنيل يوحنَّ  13الفصل هذا الكالُم يعوُد إىل   199)
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 روحَ  ألنَّ  وذلكَ  ،على الكنيسة الخامسِ  ضطهادِ اال هايةِ نِ  لَ بْ قَـ  يْ ، أَ الجديدة العنصرةِ  في يومِ  ثُ دُ حْ سيَ  كذلكَ وَمن فيها، 
 معه زمنَ  ثَ ها لرتَِ رأسِ  باملسيحِ  ادِ حتِّ على اخلطايا واال املغفرةِ  لِ يْ لنَـ  وبةِ للتَ  وها من جديدٍ دعُ ويَ  ةٍ نفٍس بشريَّ  لِّ على كُ  حلُّ سيَ  اهللاِ 
الكنيسة،  آباءِ  وتعاليمِ  داءِ هَ الشُ  مِ بدَ  ُسِحقَ  ةِ ومانيَّ الرُ  ةِ مرباطوريَّ من اال لُ األوَّ  ضطهادُ فاال. ةَ األبديَّ  اآليت واحلياةَ  المِ والسَ  ورِ النُ 
 منَ  الثُ الثَ  ضطهادُ واالالكنيسة،  آباءِ  آِخرِ  وتعاليمُ  املقدَّسةُ  وناتُ األيقُ  هُ تْ لَ بـَّ كَ   ةِ قَ راطِ اهلَْ  من اجلاحدينَ  انيالثَ  ضطهادُ واال
 عُ جامِ مَ الْ  هُ َدتْ حدَّ  ةِ ضَ ُمعرتَِ الْ  من احلركاتِ  بعُ االرَ  ضطهادُ واالهداء، الشُ  ماءُ ودِ  الكنيسةِ  ومُ لِّ عَ مُ  هُ فَ قَـ وْ أَ  ةِ اإلسالميَّ  ودِ هُ العُ 

 والِبدَعِ  حندارِ واال رِ وُّ طَ التَ األنواِر و  من ُمبِدعي عصرِ  سُ الخام ضطهادُ وأخيًرا، االاجلديد،  يف العاملَِ  الكنيسةِ  وٱنتشارُ  ةُ الكاثوليكيَّ 
  .نا احلاضرنِ يف زمَ  اهرُ الطَ  مرميََ  قلبُ  هُ مِّرُ سُيدَ  يرةِ رِّ الشِ 

 ةَ ويَّ بَ لنَ فاتيما ا رسالةَ " أنَّ  ،الفائتَ  عودِ الصُ  مخيسِ  يومَ  ،الَسادَس عشرَ  سُ بنديكتُ  البابا لقد أعلنَ ، ها اإلخوةُ أيُّ  مْ عَ نَـ 
 وءاتِ بُ بنُ  كينَ كِّ شَ مُ البابا الْ  رَ حذَّ ، احلقِّ  روحَ  قبلَ أن يَ  رُ ال يقدِ  العاملََ  ا أنَّ ومبَِ . رِ نا الحاضِ نِ مَ زَ هي لِ ، ال بل "بعدُ  لْ تكتمِ  مْ لَ 

علَّ  " : البابا وتابع". عدَ وٱخنَْ  يف اخلطأِ  عَ وقَ  قد ، سيكونُ تْ قد َمتَّ  ةَ بويَّ فاتيما النَ  رسالةَ  أنَّ ب عتقدُ ذي يَ الَّ  إنَّ  : "فاتيما قائالً 
 دِ جْ مَ لِ  اهرِ الطَ  مرميََ  قلبِ  ُبشرى ٱنتصارِ  فَّ زَ  فاتيما ُتسرِّعُ  لظهوراتِ  ةِ ويَّ ئَ مِ كرى الْ نا عن الذِ لُ فصِ يت تَ والَّ  اآلتيةَ  عَ بْ السَ  نواتِ السَ 
  ".سِ األقدَ  الوثِ الثَ 

حامي مُ والْ  املؤيِّدِ  احلقِّ  ، روحِ وسِ دُّ القُ  هِ وحِ رُ  عربَ  اهللاِ  معَ  ائمِ الدَ  لِ واصُ وا بالتَ تُفرِّطُ  الَّ إلى أ ها اإلخوةُ م أيُّ وكُ ندعُ 
 روحي على كلِّ   سأُفيضُ إينِّ ... مكُ إهلَِ  بِّ وا بالرَ حُ وا وٱفرَ جُ هِ ٱبتَ  : "اهللا قالَ . يقوِّ مُ والْ  ُممانعِ والْ  لِّمِ عَ مُ ي والْ زِّ عَ مُ واحلامي والْ 

 لعبادةِ  والذا، هُلمُّ ). 32- 23 :2يوئيل( "ائلُ اهلَْ  العظيمُ  بِّ الرَ  يومُ  أن يأِيتَ  بلَ قَ ... وعلى األرض ماءِ يف السَ  عجائبَ  لُ جعَ وأَ ... رٍ شَ بَ 
  .إىل األبد، آمني له اجملدَ  وس، ورافعنيَ دُّ القُ  هِ وحِ لرُ  لَ امِ الشَ  احللولَ  منتظرينَ  واإلميانِ  ةِ واحملبَّ  وبةِ بالتَ  بِّ الرَ 

 

 200ميِع الُشعوبسيَِّدُة جَ  -11
ذار سنة آ 25هولَّندا يف  -  يف أمسرتدام نپـيردماإيدا ى مرأٍة ُتدعَ ٱ العذراُء سيَِّدُة مجيِع الُشعوِب على ظَهَرت مرميَُ 

ا على إيدا حىتَّ هُ وتواَلت ظُ . 1945 ُ سائَل كثريًة تـََلقَّت إيدا رَ . ظهورًا 56، وكان عدُد الظُهوراِت 1959أيَّار سنة  31ورا
ا َحتتوي على نبوءاٍت لعاملَِ اليومِ أَمهِّ  ذاتَ  الِص البشريَِّة ِمن ظُلَمِتها ُخمطَِّط اِهللا خلَِ  وكَشَفت عن. ِع الكنيسةضْ وَ ولِ  يٍَّة ُكربى ألَّ

يِع الُشعوِب دُة مجَ وأعَطت سيِّ ". ٌض جديٌد للُروِح القُدسِ يْ فَـ "طَِّط هو ُمخَ ٍد يف هذا الْ نْ مُّ بَـ هَ وأَ . ذا اخلالصوطَلَبِت الَتحضَري هلِ 
، َأسِكِن الُروَح ، َأِفِض اآلَن روَحَك على األرضِ بَن اآلبِ ٱ، يا بُّ يسوعُ ها الرَ أيُّ : " اعيًّايًّا ومجَ دِ رْ ى يوميًّا، فَـ الَصالَة الَتاليَة لُتتلَ 

                                                 
(200  Ida Peerdeman, The Messages of the Lady of All Nations, Edited by  Josef Kunzli, Queenship Pub Co., April 1997  

  www.ladyofallnations.orgأو 

  http://www.circleofprayer.com/theladyofallnations.html أو
  Virgo Vincit Veritate, L.L.C., Copyright 1999-2001  أو
  /http://www.motherofallpeoples.com أو
  http://forum.iraqchurch.com/showthreat.php?t=16693 أو
  .http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=442578.0 أو
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، ميِع الُشعوبِ َتُكن سيَِّدُة جَ ولْ . ساِد وِمَن اآلفاِت وِمَن الحروبِ وا ِمَن الفَ ميِع الُشعوب، لُيحَفظُ الُقُدَس في قلوِب جَ 
  ".، آمين، ُمحامَيًة لنا من الِشرِّيرِ ُم العذراءُ الُطوباويَُّة مريَ 

ميَِّة الثالِث األخيرِة إعالَن العقائِد المريَ  15/08/1951هورِها يف أمسرتدام يف يف ظُ  طَلَبتالَسيِّدُة العذراُء 
شريكًة ، أُمِّ الَربِّ يسوَع املسيحِ  ،تكليِل مرميََ بليهَتمَّ  04/04/1953هورِها بتاريخ وتوجََّهت إىل قداسِة البابا يف ظُ . واألعَظم
ِة رسائلَ . داِء ووسيطَة كلِّ الِنَعم وُمحاميَة الِجنِس البَشريِّ في الفِ  وحقيقَة  يََّة هذه العقائدِ هوتيَِّني أَمهِّ شَرَحت لالَّ  ،ويف عدَّ

). 04/04/1954(ي شيًئا جديًدا ، وهي ال تُعطِ ُمَقدَّسةِ قَُّق منها يف الُكُتِب الْ ، وأنـَُّهم َيستطيعوَن الَتحَ اإلمياِن الَّذي تَتَضمَُّنهُ 
يِع دُة مجَ سيِّ  وَوَعَدتْ ". ِد الجديدةِ قائِ العَ  عاِرَك ألجِل هذهِ الكنيسُة سُتواِجُه مَ : " ما يلي 15/08/1951وكاَنت أعَلَنت يف 

 الزََمتِ  لقد: " ريِدمانپ، وقالت الرَائيُة إيدا الُشعوبِ  لكلِّ يٍض جديٍد للُروِح القُدِس الَّذي سُيثِمُر سالًما حقيقيًّا فَ الُشعوِب بِ 
ُم العذراُء أن ُتالزَِم ُرُسَل وبالَطريقِة ذاتِها، ُأعِطَيت مريَ . الَسيَِّدُة العذراُء ُرُسَل المسيِح حتَّى أُفيَض الُروُح الُقُدُس عليهم

، العقيدُة دةُ وعندما تُعَلُن العقي... المسيِح وشعوبَُه في العاَلِم في األزمنِة األخيرِة حتَّى يَفيَض عليِهم الُروُح الُقُدس
" الَسالَم، الَسالَم الحقيقيَّ للعاَلم ،ميِع الُشعوبِ سيَِّدُة جَ  ،مُ ، سوف َتمَنُح مريَ ميِّ ريَ مَ األخيرُة للَتاريِخ الْ 

)31/05/1954.(  

وِب القياَم الُشعُ  يعِ سيَِّدُة مجَ  لذلك، طَلَبتْ . ُق رأِس احليَِّة القدميةيَِّة األخرية، هي َسحْ نِعَمُة إعالِن هذه العقائِد املرميَ 
بِنها يسوَع املسيِح وصليِبِه ٱُل اجلبَّاُر َجيُب أن يكوَن ُجتاَه وهذا العمَ . يـًِّقا، ألنَّ الَزَمَن أصبَح ضَ تٍ قْ َمٍل جبَّاٍر يف أسرَِع وَ بعَ 
ُم ا، وذلك للحصوِل على احلمايِة ِمَن األُمِّ سيَِّدِة مجَ الصيِّ اخلَْ  وتتحقَُّق هذه احلمايُة . لَسالَم على العاملَ يِع الُشعوِب الَّيت ستُـَعمِّ

لِّ سيطُة كُ وَ "، "داءِ شريكُة الفِ  مرميَُ ": يَِّة األخريةِ ميَ رْ مَ الْ  دِ قائِ ُمقدَّسِة والعَ صالِة الورديَِّة الْ  ، أيْ  اخلالصيَّةِ ِة مرميََ ورَ ِر صُ شْ ِمن خالِل نَ 
  ).01/04/1951( "اميُة اجلِنِس البشريِّ حمُ "و، "الِنَعمِ 

  :201ميِع الُشعوبَم سيَِّدِة جَ طفاٌت ِمن رسائِل العذراِء مريَ ُمقتَ 

الَصالُح : "قاَلتو  پيرِدمان إيداأماَم  السيَِّدُة العذراءُ  َفتِ ، وقَـ 1946حزيران  09 بتاريخِ  ،يف الرِسالِة العاشرةِ + 
ُكلَّما فُِقَدت هذه الفضائُل : رَِّة الثانيةللمَ  وُهلا لكِ قُ أَ ! خرىكارثٌة تِلَو األُ . يف حياِة اإلنسان ا مكانٌ يـَُعد هلَ  بُّ ملَْ واحلقيقُة واحلُْ 

ورأت عدًدا كبريًا من . وشاهَدت إيدا احلرَب ِضدَّ البابا يف روما". ميٍَّة جديدةٍ ُئُكم بكارثٍة عالَ أُنبِ ... بتَعَد الَسالُم احلقيقيُّ ٱ
  .حدٌث كارثيٌّ :  مسََِعت صوتًا يقولاألساقفِة ُمثَّ 

. اِهلامَ عْ يف أَ  سوف ُحتاوُل روسيَّا أن ُتَضلَِّل اجلميعَ : "، قاَلت العذراء1949أيَّار  07بتاريخ  16رسالِة يف ال+ 
  ".الطبيعُة أيًضا ستتَـَغيـَّرُ . سَتحُدُث ثورٌة شاملةٌ 

َ للرائيِة أنَُّه قـُبَُّة  )أي إطاًرا( اًزاوَ رْ دُة العذراُء بِ ، َرَمسَِت السيِّ 1949ون األوَّل كان  16بتاريخ  20يف الرِسالِة +  تـَبَـنيَّ
. زِ كَ ْر مَ هذا الْ  تدمريِ إىل ِر َمييُل شَ ُل البَ قْ عَ . طُ سَ هذا هو املركُز الوَ : "، وقاَلتدَ وَ سْ ٍط أَ يْ بازيليك القدِّيِس بطرَس وهي ُحماطٌة ِخبَ 

                                                 
(201  http://prophetesetmystiques.blogspot.com/2010/01/propheties-damesterdam-notre-dame-de_08.html،  باإلضافة إىل

  :اِجِع املذكورة أعاله ومنهااملر 
www.ladyofallnations.org  

  .Virgo Vincit Veritate, L.L.C., Copyright 1999-2001أو 
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روُح : "العذراَء تقولُ  َعتِ وًما فوق أملانيا ومسَِ رسُ م) رمز املاسونيَّة(شاهَدت إيدا ُمثـَلَّثًا !". ري يا أملانياإحذَ ... ُدكِ سوف ُأساعِ 
  !".ًذافَ نْـ الَشعُب طيٌِّب، ولكنَُّه ُجيَذُب إىل هنا وهناَك وال جيَُِد مَ . ُل الُدخوَل بأشكاٍل شىتَّ ُمثـَلَِّث ُحتاوِ الْ 

اٍت كثريٍة بُِلغَ  ِح القُدسِ فيِض الُرو  صالةُ أن تُنَشَر يف ، رِغَبِت العذراُء 1951آذار  28بتاريخ  29يف الرِسالِة + 
ا، وقاَلت  لَتُكنْ ؟ )يسوع املسيح( وِر اآلتيِة من االبنِ مُ من األُ  فُ وْ اذا اخلَْ مَ لِ ! واال َختافُ : "لتستطيَع ُمساعَدَة الَناِس الَّذيَن ُيَصلُّوَ

َرها يف وْ دَ  يَ على روما أن تَعِ . وتَنتهي بالَدمار ،رىخالواحدُة تِلَو األُ  ،روبٌ  حُ ، سَتأِيت تُعَرفْ  ويف حاِل ملَْ . وفةً العبادُة معرُ  هِ هذِ 
ذا الكالِم ؟ يف العاملَِ  ةً سَ لْ خُ وُّها الَّذي َيرتصَُّدها ِمثَل األفعى الَّيت َتُشقُّ طريَقها دُ هل تعرُف روما َمن هو عَ . هذه األيَّامِ  ال ُأشُري ِ

  !".ةِ بَ ذَ وعيَِّة فقط، بل إىل األنبياِء الكَ يُ إىل الشُ 

العذراَء واقفًة أماَم  پيرِدمان إيدا ، رَأتْ 01/04/1951 اِة بتاريخِ ُمعطَ الْ  30ِض الُروِح الُقُدِس يف الرِسالِة يْ عن فَـ + 
ا واقفًة على الكُ ُمثَّ . الَصليبِ  ْ  ".رَُّب إلى األرضِ سَ ِة األرضيَِّة ويتَ ِمُر على الُكرَ ُج ينهَ الثـَلْ : "ما يلي ِة األرضيَِّة وشاهَدتْ رَ  رَأ

ِشُر تَ نْ ، هكذا ستَـ ةٍ يكَ ٍة مسَ قَ بَـ ًة إيَّاها بطَ طِّيَ َق العاَمل وتَقُع على األرِض ُمغَ وْ ِج فَـ ُق الثـَلْ قائِ طايـَُر رَ كما تـَتَ " ؤيا أنَّهُ الرُ  ى هذهِ عنَ مَ 
ستَـْنزُِل هكذا ... الثُلوُج يف األرضِ وِب كلِّ الناس، وكما َتذوُب لُ ُل يف قُـ زِ وتـَنْ ) وِر العذراءضُ ِج ِحبُ َتَساُقُط الثـَلْ (ُة الَصالُة والُصورَ 

وِل الُروِح الُقُدِس على لُ لُّوَن حلُِ وذلَك ألنـَُّهم ُيصَ  ،ِر الَّذيَن ُيَصلُّوَن يوميًّا هذه الَصالةَ شَ وِب البَ لُ يف قُـ  ،ُة، أي الُروُح الُقُدسُ مرَ الثَ 
  ".األرض

. يَدمِ لقد َسَحْقُت األفعى بقَ : "قائلةً  1951آب  15بتاريِخ  35  الرَائيَة إيدا يف الرِسالةِ نا مرميَُ مُّ أُ   َبشََّرتْ ُمثَّ + 
، ها قد ، واآلنَ ًال منذ تاريِخ الكنيسةِ ها هي العقيدُة الَّيت ُوِجَدت قـَبْ . ُت دائًما ُمتَِّحدًة بهنْ يِّ كما كُ بين اإلهلَِ ٱًة بدَ ُت ُمتَّحِ حْ وأصبَ 
كان . اميِة اجلنِس البشريِّ حمُ ، كشريكٍة يف سرِّ الِفداِء ووسيطِة كلِّ الِنَعِم و 202ٱبين الَّذي ُهو زَمين وَزَمنُ ، ُت يف هذا الَزَمنِ َوقـَفْ 
قََّق الِفداُء على النقطِة املركزيَِّة يف العاملَِ لقد حتََ . َسَتِلي عقيدَة االنتقالِ وأعَظُمها قيدٍة َقها عقيدُة االنتقال، وآِخُر عَ ُب أن َتسبِ جيَِ 
. ا كامالً دَ شيٍء بَ   يا روما أنَّ تقويَض كلِّ هل تعرفني)... الكنيسة جلجلة(ُق أيًضا يف هذا العصِر ، وسيتحقَّ )جبل اجللجلة(

يَعيُش احملبََّة  كلُّ َمنْ . هي احملبَّةُ اُألوىل واألخريُة  الوصيَّةُ ... قاتُ طَ رْ َر اإلميان وزاَدِت اهلَْ دَ حنَْ ٱ تِ رْ نتظَ ٱ، وكلَّما رُّ بسرعةٍ الِسنُني متَُ 
ولكنَّها بذلَك ... إعالِن هذِه العقيدِة األخرية رِ ثَ على أسُتضَطَهُد الكنيسُة بشكٍل فظيٍع ... ِتهِ لَِّمُه يف خليقَ ُه وُمعَ ُم إهلََ ُيكرِّ 
  ".اليوَم بذلكَ أَِعُد . ونَ بُ ُل على الِنعمِة واخلالِص والَسالِم للَّذيَن يطلُ حصُ وسأَ . وَِّة واجلهادِصُر بالقُ سَتنتَ 

اُن طعَ وقُ  ،ِة األرضيَّةِ رَ ِط الكُ سَ  وَقَدَماها على وَ ، وقَفِت العذراُء مرميَُ 1951تشرين الثاين  15بتاريخ  37الِة يف الرِس+ 
، اميِة اجلنِس البشريِّ حمُ إينِّ آتيٌة يف هذا الَزَمِن كشريكٍة يف الِفداِء ووسيطِة كلِّ الِنَعِم و : "پيرِدمان إليداَهلا وقاَلت وْ املسيِح حَ 
 ا ملَ ماليٌة تَ ُل حروٌب ُمتَ حصُ ستَ . قتصاديًّا ومادِّيًّاٱماِر وهو يتدمَُّر قَرتَب العاملَُ من الدَ ٱلقد ... الِبشارةكما كنُت منُذ   وهكذا
ا احمل: واحدةً  وِب أن َمتَتِلَك وصيَّةً على الُشعُ ... ي العاملََ إىل الَصليبِ أَرِجعِ . ُة من الُروِح احلقِّ دَ اعَ سَ مُ تأِت الْ  َّ إذا عاَدِت ... بَّةإ

َرها املسيحيَّ وْ دَ  يَ لَتعِ  بريطاناوِب يِع الُشعُ َدُة مجَ سيِّ  َعتْ  دَ ُمثَّ ". سوَف ُحيَفُظ العاملَُ من الكارِثةفوُب وعاَشِت احملبََّة الُشعُ 
يِع َدَة مجَ أعيدي إليِك سيِّ . نتِ أ رِّي كمامِ أن تستَ  ال تستطيعني: "وقاَلت لربيطانيا. َتخُدَم الكنيسَة الرومانيَّةَ الكاثوليكيَّ ولِ 

عٌة وهي واضِ  ، قاَلتُمثَّ ". ؟ُمثابَرةِ على الْ  ةُ ِك الَشجاعَ َلَديْ ؟ أَ أمريكا، أيَن أنِت باقيةٌ : "أميركايَِّدُة العذراُء َلِت السوسأَ ". وبِ الُشعُ 
 إىل الَصليبِ  عْ ٱرجِ َب أملانيا عْ ؟ يا شَ ولةِ مثُ أملانيا من األُ  مْ أَمل تَتعلَّ . يُّ انِ مَ لْ األَ فقٌري هو الُشعُب : "... ها على أملانيا وهولندايْ َقَدمَ 
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. ، وها أنِت اآلَن ُمَدمِّرٌة اإلْميَاَن فيكِ رينَ مَّ سُتدَ فرنسا، : "قاَلت ولفرنسا...". َدكَ يِع الُشعوِب كي ُتساعِ مجَ  وَصلِّ لسيَِّدةِ 
". يِع الُشعوبِ ِبِك إىل الَصليِب وإىل سيِّدِة مجَ عْ ِك إالَّ بإعادِة شَ سَ فْ ظي نَـ فَ لن حتَ ). َدت إيدا نارًا ُمتأجِّجًة َمتُرُّ على فرنساشاهَ (

واآلَن . ِبِك الفقريعْ كِّري يف شَ روما، فَ !  جاهزةً وِين كُ . كِ ِك ُصلبانُ يْ دَ إيطاليا، لَ : "تْ ذيريٍَّة وقالَ َعها بطريقٍة حتَ دَّت إصبَـ مَ  وإليطاليا
. خاصَّتيمن بيِن ) اآلالم والَصلب(سُترَفُع . هذا العاَلمِ ُمخلُِّص لِ ُمحاِرُب، أنَت الْ أنَت الْ : وُل لهقُ جَُّه أيًضا إلى البابا وأَ وَ تَـ أَ 

  ".هذا البابا سوف ُيَكرَُّم من الُشعوِب قاطبةً 

اِهللا يِع الُشعوِب العاملََ للعودِة إىل ، وبعدما دَعت سيَِّدُة مجَ 1951كانون األوَِّل   31بتاريِخ  38يف الرِسالِة + 
: ، قاَلتْ اميُة اجلنِس البشريِّ حمُ لِّ الِنَعِم و ُة كُ زِّعَ  شريكُة الِفداِء وُموَ األخريِة، مرميَُ  يَِّة الَثالثِ ميَ رْ مَ ِد الْ ائِ قَ واالعرتاِف بالعَ  ،الثالوثِ 

إىل  دُّ الصينُ سَترتَ عَد صراعاٍت كثريٍة وب. ٌة كبيرٌة في روسيَّارَ وْ ُدُث ثَـ حْ ٍع ستَ فاٍح نافِ بعد كِ ... صيرٌ ُت قَ قْ طيٌر والوَ ُع خَ ضْ الوَ "
صِّ خَ باألَ و ساَء، وا التُـعَ دُ وبَّا أن ُيساعِ ورُ وِب أُ عُ على شُ . وِبكِ عُ ي عن الَسالِم بَني شُ ثِ ، َجيُب أن تَبحَ وبَّاورُ أُ ... الكنيسِة األُمِّ 

ُد كلَّ سُأساعِ . الرِسالةَ  وا هذهِ رُ أن تَنشُ من والدي وا يا أَ ال َختافُ ... ِة الُروحيَّةِ كَ َر عْ ، للمَ ةِ كَ َر عْ ضِّري ذاَتِك للمَ حَ . بالُروح ساءُ التـُعَ 
ُرها يف شْ جيَُِب نَ . ِة العاملَِ بَ وْ تَـ لِ  لقد أُعِطَيتْ . الِص العاَلمِ خَ ستدعاِء الروِح الُقُدِس هي لِ ٱصالُة ... رِهاشْ نَ  علىوَن نُ عاوَ تَ الَّذيَن يَـ 

يِع الُشعوِب  ِر كيف يتضرَُّعوَن إىل سيَِّدِة مجَ صْ ُر يف هذا العَ شَ جيَُِب أن يتعلََّم البَ . ديثةِل احلسائِ لِّ الوَ ِس وبواسطِة كُ نائِ الكَ 
  ".ا طلباِِم من أجِل إنقاِذ العاملَِ من الفساِد والكواِرِث واحلروبوا هلَ ، لُيقدِّمُ هي مرميَُ و م، هلَُ  يةٍ محامُ ك

الَربُّ يسوُع املسيُح آٍت وقد أعطى الكنيسَة : "راُء اآلِيتَ ، أنبأِت العذ1952شباط  17بتاريِخ  39يف الرِسالِة 
اخلاِلُق َحَكَم بضرورِة إعطاِء و الَربُّ . هذا الَزَمُن هو زمنُنا... الكنيسُة موجودٌة وسَتبقى. اخلاِلقو سِم الربِّ ٱوالَصليَب هديًَّة ب

َأعِلِمي البابا . م مسؤولوَن أماَم األجياِل اآلتيةي هذا العصِر هُ كلُّ مسيحيِّ ... يِع الُشُعوبِ بواسطِة سيَِّدِة مجَ  إنذاٍر للكنيسةِ 
واألُب األقَدُس  ُمحاِربُ هذا البابا هو الْ . لَّ ما أطلُبهُ كُ البابا   يـُنَـفِّذُ سوف . ُألساِعَدهُ  بِِّه وُمعلِِّمهِ إينِّ آتيٌة بإرادِة رَ . بذلك

وأنتم يا ... وَّاُت الِشرِّيرُة سُتسَحُق بالكاِملالقُ ... سُيرَفُع من بيِننا. لُشعوبوسُيَكرَُّم من ا. للمسيحيِّي احلاِضِر واملسَتقَبلِ 
وا قيمُ أيُّها األساقفُة، أَ ... بالَصليِب تَنتصروَن على أعداِئُكم... وا الملكوتَ وا الَصليَب بأيديُكم لَتنالُ ُخذُ : تالميَذ املسيح

ِجُئوا إىل عيِش الَتضحيِة واإلماتاِت ولن تَ إلْ . وا حتَت لواِء الَصليبمُ حتَ ٱاملسيحيُّوَن أيُّها ... القداديَس أكثَر فأكثَر بني الُشعوبِ 
  "...، وسَتفَعلُ سيَِّدُة مجيِع الُشعوِب سُتخلُِّص العاَملَ وتُعطي الِنعمَة والَسالمَ . نيُّونثَ َحيُكَمُكم الوَ 

لي يف سائِ ري رَ أُنشُ : "... على مركِز األرِض وقالت، وقـََفِت العذراُء 1952حزيران  15بتاريِخ  42يف الرِسالِة + 
ذي جيَُِب أن يُعَلَن لقد أتى الوقُت الَّ ... ُط يف هذه املعركةِ رِ لَّ َمن يَنخَ ُدِك وسُتساِعُد كُ سيَِّدُة مجيِع الُشعوِب سُتساعِ . ُكلِّهِ   العاملَِ 

وَن إالَّ من وَن عن الُسلطة، وال يـَُفكِّرُ ثُ اُر العاملَِ يبحَ بَ كِ . وُد العاملَ اُد يسُ الفس... وتيِّنيَ هُ  هذا الكالَم لالَّ وِيل قُ . فيه َلَقِيب األخريُ 
اِه السيِّئوَن وُمنقادُ الناُس ُحمَبطُ . منظاٍر مادِّيٍّ  َدٌة وسالٌم حْ َجيُب أن يكوَن هنا وَ ! ه البلدانري إىل كلِّ هذأُنظُ . وَن يف االجتِّ
ٌن مَ سَيأتي زَ . زمُن املسيِح آتٍ . تعاَل أيُّها الَربُّ يسوُع املسيح. ُق واخلوفُ لَ وَجُد سوى القَ ال يُ  ،نْ كِ لَ و . األوطانِ  ذهِ وطمأنينٌة هلَِ 

... هذه الُشروُر سُتحاوُل الَسيطرَة على العاملَ . نيَِّة ونُكراُن اِهللا واألفاعيثَ ُة األَنَسَنِة والوَ ُبُه بدعَ بَ سَ  –ِم الَراحة دَ ٌل من عَ فاصِ 
  ".ِة كلِّ هذا الَشرِّ سَيبدأُ ضَ ُمناهَ لِ  احلَدُث الكبريُ 

أيقونُة سيَِّدُة مجيِع الُشعوِب هي الَّيت ُحتَضُِّر : "العذراءُ  ، قاَلتِ 1952كانون األوَّل   08بتاريِخ  44يف الرِسالِة + 
ا ُمتَثُِّل رَ . هذه الُصورُة جيَُِب أن تُنَشَر يف كلِّ العاملَ . الَطريقَ  َّ ِض الروِح الُقُدِس سَتبقى يْ صالُة فَـ . لعقيدِة اجلديدةوضيحيًّا لا تَ مسًْ إ
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َحتضرياتُُه على ). تأهَّبَ (َعُه واقِ َذ مَ خَ لقد أَ . قَّةٍ بدِ  ٍء ولكنْ طْ ُل ببُ وُّ املسيِح يسوَع يعمَ دُ عَ . ِربُ وا أنَّ الَزَمُن يقتَ مُ إعلَ ... للِنهاية
ٍد كبٍري من على عدَ  َىل وْ ستَـ ٱروُح الَتجديِف والَكِذِب واِخلداِع . سالِح اهللاوا بوا وتسلَّحُ أيُّها الُشعوُب تأهَّبُ . نتهاءِ ِك االشَ وَ 

... وقٍت مضى سوُف تكثـُُر األلغاُم يف الكنائِس أكثَر من أيِّ . أخطاٌر ضخمٌة تَثُقُل على العاملَ . ونَ زُ جهَّ تقريًبا يَ . األشخاص
  ".يف هذا الَزَمنِ  ُخصوًصادَُكم ُتريُد أن ُتساعِ . االً ى مجَ ألَ مَ األُمَّ الْ  وا جيًِّداعُ مسَْ ٱُة والُرهباُن والرَاهباُت نَ أيُّها الكهَ 

عتَمَدِت الُشعوُب ٱإذا  وِب ِبخالِص العاَلمِ ميِع الُشعُ َعَدت سيَِّدُة جَ وَ ، 1953ار أيَّ  10بتاريِخ  46يف الرِسالِة + 
ُة اِصرَ ُمعَ الوثنيَُّة الْ . َر على العاملَ طَ يْ روُح الَشرِّ سَ : "وِب قائلةً لَّ الُشعُ  كُ إىل حذيًراجََّهت تَ ووَ . فاَعِتهاِض الُروِح الُقُدِس بشَ يْ صالَة فَـ 

وا جيًِّدا، عُ مسَْ ٱ... وا من األنبياِء الَكَذبَةِ رُ إحذَ . على العاملَ  تْ رَ طَ يْ وعيَُّة سَ يُ ُة والشُ رَ ُمعاصِ شرتاكيَُّة الْ اُد واالُة واإلحلَْ اِدعَ ُمخَ ُة الْ نَ سَ نْ واألَ 
  ".رينَ ُمعاصِ الِء الْ ؤُ حىتَّ هَ  يَ محِْ َيُكم وأَ محِْ ُسُه الَّذي أرسَلين ألَ فْ حَّى بذاتِِه هو نَـ بُّ الَّذي ضَ الرَ 

ُة َجهنََّم سَتثُ : "اآليت 1954كانون الثاين   03بتاريِخ  48 قالِت العذراُء يف الرِسالِة ُمثَّ +  وَُّة القُ  هذهِ  ،نْ كِ ، ولَ ورُ قوَّ
اُهللا يُرِسُل إليكم أُمَُّه، سيَِّدَة ... الرِسالةَ  ُموا هذهِ فهَ ٱزَِل الُروُح الُقُدس، نْ َجيُب أن يَـ . يِع الُشعوبِ َب سيَِّدَة مجَ لِ غْ اجلهنَّميَُّة لن تَـ 

ًدامُ  َدَمها على رأِسهِ ُع قَ ، وسَتضَ َأ ذلك ِمن قَبلُ بَ نْـ ِصُر على الَشيطاِن كما أَ ، وسَتنتَ ، إنَُّه يُرِسُلها اآلنَ وبِ ميِع الُشعُ جَ    ".َجدَّ

  :وزَ نُ الكُ  وِب هذهِ ميِع الُشعُ سيَِّدُة جَ  َطتْ عْ ٍة أَ فَ ُمختلِ  لَ سائِ وفي رَ 

لي الَصليَب َيِجُب أن َتحمِ ، ِيت بنَ ٱيا : " وقاَلت. ِل احلمايةِ يْ نَـ َدِة إىل صليب املسيِح لِ وْ العَ  تكلََّمِت العذراُء كثريًا عنِ + 
 َجيُب إنقاذُ . طِ ُه في الوسَ إلى الَصليِب وَغرسُ  ةُ دَ وْ َيِجُب العَ . ولكنَّ الظُروَف ُتضيـُِّعُهم ،الَناُس طيِّبونَ ". " وأن ُتظِهريِه للَناس

على ". "ادِ سَ ِضدَّ الفَ  لُّوا أكثـَرَ لُّوا وُيصَ على اجلميِع أن ُيصَ ... اِن ِمن جديدٍ ، جيَُِب إشعاُل اإلميَْ اِن عنَد الَشبابِ ُشعَلِة اإلميَْ 
ُتُكم إيَّاها وا الَصالَة الَّيت علَّمْ ولُ قُ . ِجُدوا بهنْ ستَـ ٱلُّوا أماَم الَصليِب و صَ ... نتصاِر اخلِري على الَشرِّ ٱيف  وااملؤمنَني أن ُيساِمهُ 

  ".يَّةِ هِ لَيشَتِرِك األوالُد أكثـََر فأكثـََر بالَذبيحِة اإللَ . بينٱ جيُبُكموسَيستَ 

ُه العذراُء بكَ وتتوَ +  ، وإالَّ أُنُشري الَرسائلَ : "ِتها الَسالميَّةِ ِر رسالَ شْ نَ إىل سيا داعيًة ِق وآوِب الَشرْ عُ الِمها إىل شُ جَّ
ا ِمَن الٍة يُرثى هلَ إنَّ العاملََ ِحب ...". " احلروُب ويتواىل الَدمارُ واَىل تَ اِد، وبالتايل سُيَدمُِّر نفَسُه بنفِسِه وستَ سَ َر الفَ شْ سيُتاِبُع العاملَُ نَ ف

...". بِن اإلنساِن من جديدٍ ٱم ِحباجٍة إىل الَصليِب وإىل إنـَّهُ  ؛رِ شَ اِن البسيِط للبَ ُة اإلميَْ ادَ عَ ستِ ٱوجيَُِب  لقد أصبَح مادِّيًّا. سادِ الفَ 
الكنيسُة يف روما عليها أن . يف سرِّ الِفداءِ  للجنِس البشريِّ وشريكةٍ  يَِّدَة الَّيت َتِقُف كُمحاميةٍ وَن السَ بُ ثـٌُر سُيحارِ وَن كُ ضُ ُمناهِ "

كثَر من م أ، وأقوُل هلَُ وتيِّنيَ هُ ولُُه أيًضا لالَّ قُ هذا ما أَ . ويًَّة وأكثَر ُقدرةً املعركَة ستجَعُلها قَ  ، ألنَّ هذهِ هذا الَشرَّ بشجاعةٍ  تُواِجهَ 
ذا العمِل مَّشَني هلِ ُمهَ عَني والْ واضِ تَ مُ بُن اِهللا الْ ٱللمرَِّة الثانية، دائًما َخيتاُر . دِّيَّ هتماَمُكم اجلَْ ٱنتباَهُكم و ٱعطُوا هذه القضيََّة أَ : ذلك

اِد والكارثِة سَ ُحيَفَظ العاملَُ من الفَ  نْ جيَُِب أَ ... ِة األرضيَِّة بكاِمِلهارَ ُحتيُط بالكُ  يَ فاعِ َلِت العذراُء الرَائيَة تـََرى أَ عَ جَ ... العظيمِ 
... ، بل سَيخُلُص بالُروحِ فِ َل العاملَُ على اخلالِص بالُعنْ َحيصُ لن ... اِن البسيِط لَيِجَد العاملَُ الَسالمَ وا إىل اإلميَْ ودُ عُ ... واحلربِ 

وِب البعيدِة إىل الُشعُ  أُريُد أن آِيتَ . ى هذه اخلطورةِ ُف أحٌد مدَ عرِ وال يَ  ةٌ رَ طِ ٌة وخَ مَ الَساعَة هي حاسِ ، ألنَّ بٌ ُة الَسريعُة واجِ دَ وْ العَ 
م على َل هلَُ حصُ كُمحاميٍة وألَ  ميِع الُشعوِب ألَتَشفََّع هلَُ اآلُب واالبُن إىل مجَ َغ درجًة عاليًة، لذا، أرَسَلين الفساُد بلَ . بينٱعن 

طيُع لن َيِجَد الَسالَم إالَّ ، هذا القَ رِهِ سْ وَب العاَلِم بأَ عُ ثُِّل شُ ، يُمَ طيٌع من الغَنمِ قَ : الُصورِة يف الَذاكرةِ  هذهِ  مُ سْ جيَُِب رَ . اخلالص
  ".الَسالمُشَعاُع الِفداِء و ُشَعاُع الِنعَمِة و  ُشَعاعُ : ُل إلى الِنعاجِ صِ تَ  ِي العذراِء ثالثُة َأِشعَّةٍ دَ في يَ . عنَد أقداِم الَصليبِ 
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 ؟ يعين ذلك أنْ مرأةً ٱأََتعَلمَني ما معىن أن تكوين : أَتوجَُّه إلى نساِء هذا العاَلم: "وقاَلِت العذراُء أيًضا للرَائيِة إيدا+ 
يا . َط حياِة األطفاِل والَشبيبِة الَضائعةسْ ي الَصليَب وَ عِ أن َتضَ يف ي دِ جَتهِ إ. نِك األنانيََّة واجملَد الباِطلَ إدَفعي ع. ُتَضحِّي بذاِتكِ 

لقد . اِمهُنانَّ الوقَت يُد للعاملَِ إوِيل قُ ...  شيًئاال َختَشْنيَ . وبِ يِع الُشعُ مجَ  ، أنا سيَِّدةَ ِين مَ هذا الَزَمُن هو زَ ! يعِ  مَ ِنَساَء العاَمل، َضحِّْنيَ 
 وستأِيت . َوُر حىتَّ اإلفالسِ هْ دَ ادِّيُّ يتَ مَ هذا العاملَُ الْ . خرىالواحدُة تِلَو األُ  ،ثُ وارِ دَخَل الفساُد إىل العاملَِ الَّذي تـََقُع عليه الكَ 

وا وصيََّة عيشُ وِب الَشرِق أن يَ عُ على شُ . ي العاملََ إىل الَصليبِ يدِ عِ أَ .  يأِت ويُنِجِد العاملَ روٌب ما داَم الُروُح الُقُدُس ملَ حُ 
لقد . ، اآلُب واالبُن يُريداِن أن ُيطَلَب إرساُل الُروِح الُقُدساآلنَ ... َثلَ مَ وَنُكم الْ نيُّوَن سُيعطُ ثَ الوَ : سيحيِّي األرضيا مَ ... ةِ بَّ حَ مَ الْ 

يَِئنُّ َحتَت ِنِري الَشيطاِن وال أحَد َيدري إىل أيِّ  ُكلُّهُ   العاملَُ ... أُريُد أن تُنَشَر يف العاملَِ ُكلِّهِ . الَصالَة للُروِح الُقُدس ُتِك هذهِ يْ أعطَ 
  ".ىدً مَ 

واِرِث واحلروِب ُب يف الكَ ساِد الَّذي هو الَسبَ ايَتها وإزالَة الفَ لَتطُلَب ِمحَ  ُكلَّها  وِب البشريَّةَ يِع الُشعُ سيَِّدُة مجَ  وناَدتْ + 
 ، أيْ َكها الَربُّ يسوعُ وميَِّة الَّيت تـََر وبِة اليَ وا إىل اُألعجُ لتِجئُ ٱالفساد، فيا أيُّها الُشعوُب، يف  العاملَُ يغَرقُ : "وقاَلت. الَّيت َحتُدثُ 

 .والدَُكم إىل يسوعَ وا أَ ودُ قُ . لَّ الُشعوبِ الدي الُرُسَل وكُ وْ أَ  زِّيَ  ُألشجَِّع الُشعوَب وُألعَ إينِّ آِيت . وا منها يوميًّارتـَوُ ٱو ، ذبيحِة الُقدَّاسِ 
وا إلى رُعاِتُكم عُ مَ إسْ . وا إلى األنبياِء الكَذبةِ عُ مِ ستَ ال تَ . وا اإلماتةَ عيشُ والدَُكم إلى أن يَ وا أَ عيدُ أَ . دًَّدا الَصالةَ م ُمجَ وهُ لِّمُ عَ 

 َمجيًعاأنَُّكم  وبُ عُ وا أيُّها الشُ مُ إعلَ . م للَربِّ والدَكُ وا أَ رِّسُ كَ . موا ُرُسَلكُ دُ ساعِ . يَّ لِ زَ وا الكائَن األَ عُ مَ إسْ . حيَن وِقدِّيسيُكمالَصالِ 
وأنُتم يا ُرُسَل . بناءَُكم إىل اهللاوا أَ َقدِّمُ . وطاِنكم، أنُتم مسؤولوَن أماَم الَربِّ يسوعَ شُّوا أبناَء أَ ساُء ال تـَغُ وأنُتم أيُّها الُرؤَ . ولونسؤُ مَ 

، إنَّ أيُّها الُشعوبُ ... ىضَ ٍت مَ قْ قريٌب أكثـََر ِمن أيِّ وَ  وَت اهللاِ كُ إنَّ ملَ . َنُكموْ وُن عَ كُ وا أنَّ سيَِّدَتُكم ستَ مُ علَ ٱالَربِّ يسوَع 
يِع الُشعوِب، أُمُُّكم سيَِّدُة مجَ . احلياةِ  هِ ذِ وَن يف هَ اسُ لَّ ما ستُـقَ ، وَتعِرُف الَصليَب وتَعِرُف كُ ، وَتعِرُف األملََ أُمَُّكم تَعِرُف احلياةَ 

وَن إلى االبِن، دُ على هذا الَطريِق أنُتم أيًضا َتصعَ ! طريَق الُجلُجلةِ . الَطريَق قبَلُكم هذا تْ لقد َسَلكَ . َلُكمهذا قـَبْـ  عَرَفتْ 
وا رجاَل نـَبـِّهُ ... وا إىل اجلماعةِ ودُ عُ  ،وا إىل الكنيسةِ ودُ عُ  نْ كِ وَن، ولَ سُتسَعفُ . وا الُروَح الُقُدسإسألُ . دُُكم الُروُح الُقُدسوسُيساعِ 

". َتدَّ الَشعبُ يَـرْ َني لِ ٍة صاحلِ نَ هَ وا على كَ لُ لُّوا كثريًا لَتحصُ صَ . ما يـَتَـَعلَُّق باإلفخارستيَّا ِخباصٍَّة يفو  ،ئةِ الَتعاليِم اخلاط الِديِن على
  ".ْل على الُروِح احلقِّ ْبين يـََنِل احلياَة األبديََّة وَحيصُ رَ شْ َمن يأُكْلين ويَ : " إيدا صوَت الَربِّ يقولُ  ومسََِعتْ 

  

 203يهورِ كاترين البُ   القدِّيسةِ بوَءُة نُ و  سِ نَ الدَ  منَ  البريئةُ  ونَ دعَ جِ  ةُ زَّ جِ  مُ مريَ " -12
  

 ةِ والرِقَّ  ةِ اعَ والطَ  عِ واضُ والتَ  داعةِ بالوَ  تميـَّزُ ذي يَ الَّ  َحَملِ الْ  وفِ من صُ  ةٌ وذَ مأخُ  ونَ دعَ جِ  ةَ زَّ جِ  أنَّ  ومِ من المعلُ بَّائي، حِ أَ 
ها حُ نَ يت متَ الَّ  فاتِ الصِ  هِ ذِ هَ بِ  تتميـَّزُ  ةِ زَّ جِ إليها بالْ  تي يُرَمزُ الَّ  مُ ومريَ . اتِ الذَ  لِ ذْ وبَ  ضحيةِ والتَ  المِ والسَ  وءِ دُ واهلُْ  تِ مْ والصَ  نانِ واحلَْ 

  ؟"ونَ دعَ جِ  زَّةُ جِ " بُ قَ عليها لَ  اذا أُطِلقَ مَ لِ  ،إًذا". ةِ يَّ اإلهلَِ  ةِ كمَ احلِْ  ةُ كَ لِ مَ " بَ قَ لَ 

 اليقِ مَ العَ من و  دَينِ يف مِ  من األعداءِ ) 8: 6قض( بَ عْ الشَ  نبيًّا لُيخلِّصَ  اهللاُ  هُ ٱختارَ  ،ىسَّ نَ مَ  طِ بْ من سِ رُجٌل هو  ونُ دعَ جِ 
 فَّذَ ما نَـ هُ واٌر بينَـ حِ  ، ودارَ َنسِ من الدَ  الربيئةِ  مرميََ  لِّ يف ظِ  يْ ، أَ الُبطمة حتَ تَ  بِّ الرَ  ى له مالكُ تراءَ ). 3: 6قض(املشرق  ِين وبَ 

                                                 
ِ اخلوري غسَّان رعيدي،   203) اهرة ملكة م الطَ مريَ  ،5 أ جميء 06/12/2011الثاء وق مكايل، الثز  -  دة املعوناتسيِّ  ،101/2011رقم العظة س، ا بال دنَ رياضة عيد احلَُبل 
  .الحكمة
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: هللاِ  36" ، فقال هُ ارَ صَ ٱنتِ  كِّدُ َؤ ، تُـ ةِ احلاِمسَ  ةِ كَ عَر مَ الْ  لَ بْ قَـ  عالمةً  بِّ من الرَ  بَ طلَ  نَ وْ دعَ جِ  لكنَّ . الكِ مَ الْ  عليماتِ تَ  نُ وْ دعَ جِ  هُ اللَ خِ 
دى على الُجزاِز النَ فِإذا َسَقَط . َدرِ وٍف يف البَـيْ فهاَءَنذا واِضٌع ُجزاَز صُ  37ي، كما قُلَت، دِ  ِإسرائيَل عن يَ َت ُخمَلَِّص َبِين ُكنْ   ِإنْ ’

َر يف الَغدِ . كَ لِ ذَ فكاَن كَ  38. ’تَ ي، كما قـُلْ َك ُختلُِّص ِإسرائيَل عن َيدِ ُت أنَّ ، َعِلمْ ، وعلى سائِِر اَألرِض َجفافٌ َوحَدهُ  ، وَبكَّ
أَيًضا وُأَجرَِّب َم ثانِيًة كلَّ عَليَّ، فأَتَ  ال تَغَضبْ ’: هللاِ  ونُ فقاَل ِجدعَ  39. وِب ماءٍ ُء كُ ى ِملْ دَ نَ ِمَن ال ، فَخَرَج ِمنهُ ُجزازَ فَعَصَر الْ 
، َلةِ يْـ َك اللَ يف تِلْ  بُّ كذلكَ َفَصَنَع الرَ  40. ’ىوعلى سائِِر اَألرِض َندً  َجفافٌ  َدهُ ُجزاِز َوحْ على الْ  لَِيُكنْ : زازِ اجلُْ ى فـََقط بَمرًَّة ُأخرَ 

، مَ إلى مريَ  زُ رمُ يَ  زازَ جُ الْ  أنَّ  الكنيسةِ  آباءُ  رُ بِ عتَ يَ ). 40- 36: 6قض" (ىَجفاٌف وعلى سائِِر اَألرِض َندً  زاِز َوحَدهُ فكاَن على اجلُْ 
 فاهللاُ ، كَ لِ من ذَ  أكثرَ  ولَ قُ أن نَـ  نستطيعُ نا لكنَّ ". يناعطِ أَ  واتِ مَ ى السَ دَ ، نَ ونَ دعَ جِ  ةُ زَّ أنِت هي جِ  : "هاتِ بَ لْ ي يف طِ لِّ ُنصَ  كَ لِ لذَ 
 رًِّدا ال ُحبَّ مَ ُمتَ  عبُ فيه الشَ  ذي كانَ الَّ  الوقتِ يف ، هتِ بَّ حَ ى مَ دَ نَ بِ  ُجزازَ الْ  رَ كما َغمَ   ةِ ماويَّ السَ  هِ بِنَعمِ ة نَّ وحَ  واكيمَ يُ  ةَ ٱبنَ  مَ مريَ  رَ َغمَ 
لِّ كُ   نْ ومِ  ةِ األصليَّ  الخطيئةِ  سِ نَ من دَ  بريئةً ها نـَتْ ، كوَّ لِ األزَ  منذُ  ارةِ هَ بالطَ  العذراءَ  مَ مريَ  تْ َكوَّنَ   ةُ ماويَّ السَ  َعمُ النِ  هِ ذِ هَ . هللاِ  قـَْلِبهِ  يف
، ظيمِ العَ  اءِ دَ الفِ  رِّ ريكًة يف سِ ها شَ تْ لَ عَ ، وجَ الخطيئةَ  يطانُ الشَ  أن يُوِجدَ  بلَ قَ  قِ اخلالِ  يِّ لِ زَ األَ  اهللاِ  رِ كْ في فِ  ها ُوِجَدتْ نَّ أل ،سٍ نَ دَ 
 اليقِ مَ والعَ  دَينَ  مِ ِين ن بَ م اءِ دَ عْ على األَ  بِ ائِ التَ  اهللاِ  بِ عْ شَ  وشريًكا يف ٱنتصارِ  ماويِّ ى السَ دَ رًا نقيًّا بالنَ طاهِ  زازُ اجلُْ  ما صارَ لَ ثْـ مِ 

 ى منهُ فأسقَ  ألَ ذي ٱمتَ الَّ  المسيحِ  في كأسِ  ، وُعِصَرتْ اهرةِ الطَ  العذراءِ  مَ ها في مريَ كلُّ   ُم اهللاِ نِعَ  وهكذا، ُجِمَعتْ . هموغريِ 
ى شَ طْ العَ  فوسِ النُ  لِّ على كُ  ،هاٱبنِ  املسيحِ  مِ ن دَ م ِم،عَ نِ ال لِّ كُ   ةَ زِّعَ وَ مُ  البتولُ  مُ مريَ  ، تـُوَِّجتْ كَ لِ وبذَ . به نَ ؤمِ مُ الْ  والعاملََ  هُ تالميذَ 

وءًة لُ لِك يا ممَ  المُ السَ : " قائالً  بِّ الرَ  الكُ ها مَ جاءَ  كَ لِ لذَ ، زازِ اجلُْ  دَ عْ بَـ  اهللاِ  ةِ بَّ ى حمَ دَ نَ  قَّتْ لَ يت تَـ الَّ  األرضَ  يت ُمتثِّلُ والَّ  الصِ للخَ 
  هُ معَ  ةِ اخلالصيَّ  اآلالمِ  ةَ لَ رحَ مَ  َلتْ خَ ا دَ ألَّ  هِ دائِ فِ  رِّ وسِ  المسيحِ  شريكًة في آالمِ  تْ تـُوِّجَ  مَّ ومن ثَ ). 28: 1لو" (كِ معَ  بُّ ، الرَ نعمةً 

 على األرضِ  ُمهَرقِ الْ  املسيحِ  مِ دَ  نَِعمِ  ةَ ُعصارَ  داء، ألنَّ الفِ  أيًضا شريكةَ  وتـُوَِّجتْ . فافِ اجلَْ  مرحلةَ  ورُ عصُ مَ الْ  زازُ اجلُْ  لَ كما دخَ 
ي لِ نجَ ٌف، فتَ يْ ِك سَ سِ فْ يف نَـ  وزُ جُ سيَ : "قائالً  خُ يْ الشَ  انُ عَ ها به ِمسْ أَ بَ نْـ ا أَ ِلمَ قيًقا ، حتَ ائبنيَ على التَ  ، ُوزَِّعتْ ليبِ ى وعلى الصَ شَ طْ العَ 
  !؟" ةِ يَّ اإلهلَ  احلكمةِ  ةُ كَ لِ مَ "بـ  قَّبَ أن تـُلَ  المِ هذا الكَ  لِّ كُ   بعدَ  قُّ حِ ستَ َال تَ فَ أ). 35: 2لو" (وٍب كثريةلُ ايا قُـ فَ خَ 

  وريهقدِّيسُة كاترين البُ ال

 ،ى احلياةِ دَ من نَ  وءُ لُ مْ مَ والْ  اهرُ الطَ  زازُ جُ الْ يت هي الَّ  ًدا على العالمةِ مِ عتَ مُ  هِ ائِ عدَ على أَ  نُ وْ دعَ جِ  رَ صَ نتَ ٱكما ائي، بَّ حِ أَ 
ًة على دَ مِ عتَ مُ  ،ينَ فيِّ خَ والْ  رينَ اهِ ها الظَ ائِ عدَ قريًبا على أَ  رُ صِ نتَ ستَ  ةُ دَّسَ قَ مُ الْ  الكنيسةُ  كَ لِ ذَ كَ ، الصِ اخلَْ  ًما يف كأسِ نِعَ  ورُ عصُ مَ والْ 
، وعلى رُ مَ ها القَ َليْ جْ رِ  تَ وحتَْ  " مسِ بالشَ  ةُ حَ شَّ وَ مُ الْ  رأةُ مَ الْ يت هي الَّ  الَدَنسِ  نَ مِ  الربيئةِ  ، مرميََ ماءِ في السَ  ةِ رَ اهِ الظَ  ظيمةِ العَ  المةِ العَ 
  ها؟ألُ مْ تي تَ الَّ  اهللاِ  بنعمةِ  ةُ كيمَ حَ الْ  ةُ كَ لِ مَ الْ  هِ ذِ هَ  رُ صِ نتَ يف ستَ فك). 1: 12ؤر " (ًباكَ ْو كَ   رَ شَ  عَ َين ٱثْـ  نِ ها إكليٌل مِ سِ أْ رَ 

 "وريهكاترين البُ "، يسةِ القدِّ  اهبةِ للرَ  1830وز من سنة َمتُّ  19و 18بني  سٍ نَ بال دَ  لِ بَ حَ الْ  ةُ دَ سيِّ  تْ رَ هَ ظَ لقد 
ْعُت صَ َة والِنصْ رَ شْ الَساعِة احلاديَة عَ  عندَ : " يوَر كاآلتِ هُ القدِّيسُة الظُ  َرَوتِ ). حبَّةمَ معيَِّة الْ راهبٌة في جَ (  تًا يُناديِين وْ ِف ليًال، مسَِ
. واتٍ نَ سَ  َمخْسِ و  أربعٍ بني  هُ مرُ ، عُ داٍء أبيضَ رِ ًدا بِ لَ ُت وَ يْ ُت الِسَتاَر فرأَ حْ زَ ُت، وأَ  الَصوْ ُت من حيُث يأِيت رْ ُت وَنظَ ظْ ستيقَ إ. يمسِْ ٱب

ربى   الكُ ِيت أَ فاجَ مُ ... لَّ ُر الُنوَر حوَلُه أينما حَ ، وكاَن يَنشُ ُتهُ عْ بِ ، تَ ’!ُركِ العذراُء تنتظِ ف،  إىل الكنيسةِ سرعٍة وتعاَيل ضي بهَ نْـ ٱ’: قاَل يل
الَصيبُّ إىل  ِين فقادَ . ى العذراءَ رَ أَ  ُكنْ أَ  ولكينِّ ملَْ . ِس املالِك لهمْ نفَتَح الباُب الكبُري ِمبَُجرَِّد لَ ٱ، إذ ويل الكنيسةَ خُ كانت عند دُ 

وِل طُ ُر بِ عُ شْ ُت أَ نْ كُ . مينِّ  قربِ الًفا بَي هو واقِ قِ ُت هناَك وبَ دْ جَ فسَ ). املذبحِ  ربَ قُ ( يِّ األِب الَرئيسِ رسِ ِل بالُقرِب من كُ الَداخِ 
، من داٍء من حريرٍ فيَف رِ ُت حَ عْ مِ سَ فَ . ’!، ها هيها هي العذراُء القدِّيسةُ ’: َلَمين املالكُ عْ ، فأَ ِت الَساعةُ تَ وأخريًا، أَ ... الوقت
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ها ’: قاَل يل )املالك( ولكنَّهُ  ،أن تكوَن العذراءيف ُت كْ َشكَ ... رجاِت املذبحيٍّ على دَ رسِ ُس على كُ  وَجيلِ ، يأِيت صَّةِ نَ مِ ناحيِة الْ 
. ’ها هي العذراءُ ’: دُ دََّد الولَ رَ فَـ . ى العذراءَ رَ وكأينِّ ال أَ ... وري يف ذلَك الوقتِ عُ شُ  فُ صْ ُب عليَّ وَ َيصعُ . ’هي العذراُء القدِّيسةُ 

ُت زْ فَ ُت إىل العذراِء وما كان مينِّ إالَّ أن قَـ رْ ظَ نَ فَـ ... ُجلٍ ِة رَ رَ بْـ نَ َلِد بِ ُت الوَ وْ ال صَ ها عَ عندَ ). دٍ ى على بـُعْ بقَ وتَ  ِعبُ وْ كاترين ال تستَـ (
... ياِيت لِّ حَ ٍت يف كُ قْ َذَب وَ عْ َل وأَ مجَْ ُت أَ يْ ضَ نا قَ هُ . العذراءِ  ُت َيَديَّ على رُكَبَيتِ جاِت املذبِح وأَْتَكأْ رَ ُت على دَ عْ كَ ها وَر وَ حنَ 

. ينَ قَّاِت وسُتضَطَهدِ شَ مَ مَّلَني الْ حَ تَ ستَ ... ريُد أن ُحيَمَِّلِك رسالةً اُهللا يُ : " لكاترين العذراءُ  تِ قالَ ...". هُ فُ صْ حيُل َعَليَّ وَ يستَ 
زٍن كبيٍر َغرَِقِت العذراُء في حُ ...". ال َختاِيف . يقِ ثِ . ةٍ ساطَ ٍة وبَ قَ  كلَّ شيٍء بثِ وِيل قُ . اِيف ال ختََ . لَني على الِنعمةولكنَِّك سَتحصَ 

رِِه كلُّ أنواِع سْ لُّ على العاملَِ بأَ سَتحِ . ُط العرشُ سيسقُ . آسي على فرنسامَ لُّ الْ حِ ستَ . وُن األزمنُة سيِّئةً كُ ستَ  " :كاترينلِ  وقالت
 الملكوتِ  إلى طريقِ ، العاملَ  لَّ كاترين كُ   كاترين، ومن خاللِ   يسةَ القدِّ  ةِ ها األزليَّ تِ مَ كْ ِحبِ  رشَدتْ أ العذراءَ  ولكنَّ  ".الُشرور
 ةٍ قَ بيها بثِ طالِ  يعِ على مجَ  مُ عَ نِ ال فيضُ هنا ستَ . حِ ذبَ مَ الْ   إىل أقدامِ تعاَيل : " قائلةً  المِ والظَ  رِّ ى الشَ وَ على قِ  يِّ تمِ حَ الْ  نتصارِ واال
 ليبُ الصَ  رَّضُ عَ تَـ سيَ  ،ِيت بنَ ٱيا  " :على البشريَّة، وقالتُمقِبلِة َل الُشروِر الْ وْ الَمها حَ وتابـََعِت العذراُء كَ  ".غارًاا وصِ بارً ، كِ رارةٍ وحَ 

 عُ واِر الشَ  ئُ لِ متَ وستَ  ماءُ جري الدِ ، وستَ من جديدٍ  نا املسيحِ دِ سيِّ  قلبَ  ونَ حُ فتَ سيَ . ى على األرضوسُيرمَ  اءِ رَ زدِ واال لإلهانةِ 
 ةِ للمرَّ  سٍ نَ بال دَ  لِ بَ احلَْ  ةُ دَ سيِّ  تْ رَ هَ ، ظَ 1830تشرين الثاين من سنة  27ويف  ."زنِ ه يف احلُْ كلُّ   العاملَُ  ونُ كُ سيَ  ،ِيت بنَ ٱيا .. .مِ لدَ با

، ا متوسِّطٌ وهلُ ، طُ يضُ ها أبباسُ واقفًة، لِ  الثانيةِ  ةِ للمرَّ  رأيُت العذراءَ : " كما يلي  العذراءَ  َفت كاترينُ صَ فوَ . كاترين  اهبةِ للرَ  الثانيةِ 
 ونَ ها دُ لُ مِ كانت حتَ . وها صليبٌ يعلُ  ةً ًة ذهبيَّ رَ ها كُ يْ بين يدَ  لُ حمِ تَ  العذراءُ  كانتِ ... ااهلِ مجَ  وصفُ  َليَّ عَ  ، يستحيلُ ها رائعٌ جهُ وَ 
َّ ... ماءو السَ اها حنَ نَ يْـ وعَ  بٍ عَ تَـ  . ’هِ دِ فرَ مُ بِ  إنسانٍ  لَّ كُ   وُتمثِّلُ ... هِ رِ سْ بأَ  مَ العالَ  لُ ُتمثِّ  ةُ رَ الكُ  هذهِ ’: تُ عْ مسَِ  ُمثَّ ... ها هللاِ مُ دِّ قَ ا تُـ إ

ُت عْ مسَِ  يف ذلك الوقتِ . اقًة ساحرةً برَّ  ها تتألألُ تُ عَّ شِ ، أَ ةِ مَ الكريْ  ارةِ جَ حِ بالْ  عةِ صَّ رَ مُ الْ  مِ واتِ خَ بالْ  العذراءِ  أصابعُ  متألتْ ٱفجأًة، 
 مةِ الكريْ  الحجارةِ  ا منرأيُت بعضً أخريًا . ’هابونَ يطلُ  ذينَ للَّ  ها العذراءُ تي تنالُ الَّ  َعمِ إلى النِ  رمزُ تَ  ةُ األشعَّ  هذهِ ’: يل صوتًا يقولُ 

عليه  ُكِتبَ   أيقونةٍ  بشكلِ  ِيبٌّ إطاٌر ذهَ  وَّنَ كَ تَ  ُمثَّ . مَ من مريَ  ها الناسُ بَ طلُ ى أن يَ سَ نْ تي يَـ الَّ  َعمِ كانت رمًزا للنِ . هاتُ عَّ شِ أَ ُمنطَِفَئًة 
كاترين أن   يسةُ القدِّ  وٱستطاَعتِ ". ’كِ إلي ئينَ جِ لتَ مُ الْ  حنُ نا نَ ي ألجلِ لِّ ، صَ تي ُكوَِّنت بال خطيئةٍ الَّ  مُ يا مريَ ’ : ةٍ ذهبيَّ  فٍ بأحرُ 

 مَ ومريَ  يسوعَ  يْ قلبَ رأت ِل وفي األسفَ  ،ليبُ ُمركًَّزا عليه الصَ " M= )ميم( أم" حرفَ  ةِ من األيقون الثانيةِ  ةِ رى على اجلهَ تَ 
بشكٍل خاصٍّ ها قُ يُعلِّ و ، بثقةٍ  األيقونةَ  هذهِ  سُ لبَ يَ  َمنْ  كلُّ . ي أيقونًة ِبهذا الشكلِ عِ إطبَ : " اهلَ  صوتًا يقولُ  تْ عَ ومسَِ . نِ َسيْ األقدَ 
  .204"ًما غزيرةنِعَ و  ايًة خاصَّةً مَ حِ  نالُ يَ  ،الَصالَة القصيرةَ  هِ ى هذِ وً قْ وُيصلِّي بتَـ  ،هِ قِ نْ في عُ 

، يرِ رِّ للشِ  األخريةِ  امِ األيَّ  هِ نا، يف هذِ دُ ، تُرشِ ونَ دعَ جِ  ةُ زَّ ، جِ ةِ يَّ اإلهلَ  كمةِ احلِْ  ةُ كَ لِ ، مَ الربيئُة من الَدَنسِ  إًذا، ها هي العذراءُ 
 كتـَْنيِ ُمباَر ها الْ يْ دَ من يَ  ةِ الصيَّ اخلَْ  على الِنَعمِ  لَ ، لنحصُ الفداءِ  صليبِ  لِ يف محَْ  هُ كَ وُنشاِر  هُ دَ به ونعبُ  نَ ؤمِ كي نُ   ها الوحيدِ ٱبنِ  حِ بَ ذْ إىل مَ 
  .، آمنيدِ بَ ، إىل األَ َدسِ قْ األَ  وثِ الُ الثَ  دِ جْ مَ ، لِ "إليكِ  ئنيَ جِ ُملتَ الْ  نُ نا حنَْ لِ جْ ي ألَ لِّ ، صَ ةِ األصليَّ  من اخلطيئةِ  الربيئةُ  يا مرميَُ : "قائلنيَ 
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  .، ال تبريوت – ةاألشرفيَّ ، نية لآلباء اللعازريِّ دة األيقونة العجائبيَّ منشورات بازيليك سيِّ   204)

    René Laurentin, Petite vie de Catherine Labouré, Desclée, Paris, 1991, p.34-47  
(205  R.P. Duley, Visions d' Anne-Catherine EMMERICH, La Douloureuse Passion De N.S. Jésus-Christ, T.3, 3ième 

Ed., Librairie P. Téqui, Paris, 1951 
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وأُنِعَم عليها  ،ِدهاسَ راحاِت الَربِّ يسوَع املسيِح يف جَ جِ  رييخ هي راهبٌة َأغوسطينيٌَّة َمحََلتْ الطُوباويَُّة كاثرين إميْ 
يف أبرشيَِّة  Coesfeldَب كوسفيلد رْ قُـ  Flamscheيف فالمسكي  1774أيلول سنة  8يف  ُوِلَدتْ . طاِف الُصوِيفِّ باالخنِْ 

. يَّةٍ قِ يف عائلٍة فقريٍة وتَ  تَربَّتْ . 1824شباط سنة  9يف  دوْلِمنالَربِّ يف  بني َيَديِ  َرَقَدتْ . انيامَ لْ يف أَ  Munsterمانسرت 
ا الرَاهباِت اللَ  ، والَقتِ 1802َة اَألغوسطينيََّة سنة نَ الَرهبَـ  دَخَلتِ  َة بسبِب يَ ا الكراهِ َن هلَ َمرْ ضْ  أَ واِيت االضطهاَد ِمن بعِض شقيقاِ

ا،وُِّفها، نِعمِة َتصَ  َّ ا الَديريَِّة بصِ اَنت تَقوُم بكُ ك  ،ديِّ سَ ِضها اجلَْ رَ ِم من مَ الَرغْ على  يف حِني أ وِط قُ بسُ  َبَأتْ نْـ أَ . انٍ فَ ٍق وتَـ دْ لِّ واجباِ
كثريًا ِمن أجِل   ، كذلك تألََّمتْ ِمن أجِلها ريََّة وتتأملَُّ هَ طْ مَ وَس الْ وكاَنت َترى النـُفُ . وثِهِ دُ من حُ  َة سنةً رَ شْ ثنَيت عَ ٱقَبَل  نابوليون

كانون األوَّل   29، حصَلت على آالِم جراحاِت املسيح، وكانت يف 1813الِفراِش سنَة  طرحيةَ  َحتْ ضْ وَلمَّا أَ . خالِص اخلطأة
  .206ةِ سَ مْ من الَربِّ يسوَع مباشرًة آالَم جراحاتِِه اخلَْ  ، تـََلقَّتْ تقريًبا رِ بعَد الُظهْ  الثَالثةِ  الَساعةِ  عندَ ، 1812سنة 
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  مةدِّ مق

منطقِة راتيسبون َقِني لِ ثِّلِة باُألسُقَفِني الَسابِ مَ تَ مُ سيَِّة الْ ِة الُسلطاِت الكنَ قَ افَـ وَ َر هذا الكتاِب َمتَّ مبُِ شْ القارُئ من أنَّ نَ  َمنِ أْ يَ لِ 
Ratisbon  ُسايلر : اومهSailer  وويتمانWittman . ِحبَِّة مَ ى والْ وَ ِم والتَـقْ لْ وِح العِ رُ هذاِن اُألسُقفاِن يَتمتَّعاِن ب

برنارد أوفربرغ  األبَ  َدهاُمرشِ  ميريخ الُطوباويَُّة كاثرين إيْ  طاَعتِ أَ لقد . 207وليكيِّ الَصحيحاِن الكاثُ ظِة على اإلميْ حافَ مُ والْ 
Bernard Overberg  ِلِّطًا، بل يُماِرُس سَ تَ ُه مُ رْ بِ م تعتَ ِة ولَ ِة والَشفَّافَ قَ الَصادِ  جيهاتِهِ وْ من طاعِة تَـ  بْ َتهرُ  مْ ولَ ، ةٍ قَ ِحبُبٍّ وث

ا بالَتفصيلٱلَّ كُ   ، فَدوََّنتْ العظيمَ  يَّ هنوتِ ُسلطانَُه الكَ  ِ فاِعِه بدِ  وفِ عرُ مَ الْ " سايلر"ِف راتيسبون سقُ وكانت أيًضا ُمطيعًة ألُ . ختبارا
كما أنَّ األَب دي  . بَّ والَصالةَ ِفها احلُْ ِدها وُأسقُ رشِ من مُ  فالَقتْ . ايٍّ هلَ وحِ ِة أٍب رُ ثابَ ، والَّذي كاَن مبَِ عن اإلمياِن الَصحيحِ 

ِلِه، وهو معروٌف مَ ميِم عَ تْ لتَ " ويتمان"ِف سقُ جيَع من األُ ، ناَل الَتشْ َب هذا الكتابَ الَّذي كتَ  De Cazalèsكازاليس 
لِّ ما َتعرِفُُه فإنَّ قَ على األَ  ُشرْ ، أُنْ يءٍ لِّ شًدا يف كُ إنَّ ِهللا يَ : "سُقُف ويتمان قد قاَل لألِب دي كازاليسوكان األُ . ِقهِ دْ ِتِه وصِ داسَ بقَ 

  .208"فوٍس كثريةٍ فيِه فائدًة لنُ 
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الَكها احلاِرَس بشكِل طفٍل يلعُب معها يف الطُوباويَُّة أن َترى مَ  هذهِ  عتاَدتْ ٱلقد : ، نبدُأ بالطُفولةِم الَتكرارِ دَ عَ لِ 
كذلك والدُة اِهللا، ملكُة . ، وُيساعُدهاوهي َترعى الخراف اٍع شابٍّ ها كرَ ُر لَ ُح َيظهَ يسوُع الَراعي الَصالِ وكان . احلديقة

                                                 
(206  The Catholic Encyclopedia, copyright © 1913 by the Encyclopedia Press, Inc.  
  أو ،www.jesus-passion.comراجع   207)

Anne-Catherine EMMERICH, La Douloureuse Passion De N.S. Jésus-Christ, par L'Abbé de CAZALES, 4ième Ed., 
Librairie P. Téqui, Paris, 1945, p.11  
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. يَّ ليكوَن رفيَقهاا الِطفَل اإلهلَ ُل هلَ ، وَحتمِ ُبها احلناَن واحلمايةَ مة، تـَهَ ظَ طِف والعَ مرأًة كاملَة اجلماِل واللُ ٱا الَسماء، كانت َتظهُر هلَ 
  .209ى أعياِدهمرَ كْ م يف ذِ ُعها إكراًما هلَ ِر الَّيت كانت تصنَـ كاليَل الَزهْ وا منها أَ ذُ وَن إليها ليأخُ ثٌري من القدِّيسَني يأتُ وكاَن ك

يٍّ وِ ذاٍب قَ جنِْ ٱُر بكانت َتشعُ   ،...وحَني كان َميُرُّ كاهٌن حامًال القرباَن املَقدَّسَ . يـُِّز بني اخلِري والَشرِّ ِتها كانت متَُ فولَ منُذ طُ 
خائِر القدِّيسَني كما احلديُد إىل ُب لذَ ذِ وكانت تَنجَ . ًة لتناَل الربكةَ دَ ُع ساجِ ولِِه إليها وَتركَ صُ لقائِِه قَبَل وُ إىل ُع ُه، فُتسِر وَ حنَْ 
ُع وَلمَّا كانت تقَ . ىرضَ مَ والْ  َة والفقراءَ زَ العجَ  ،فولِتهاطُ  منذُ  ،َخَدَمت. ِس املطهريَّةاألنفُ  بنعمِة الَتواُصِل معَ  َيتْ وَحظِ . غناطيسمَ الْ 

ٍة وَمترَ ٍة صغريةٍ وَ فْ يف هَ  ا وتَناَل احلِْ ُض إىل أن َتعرتَِ ، تتأملَُّ بِشدَّ وِح وأُنِعَم عليها برُ . ًراوْ َش بالُروِح فَـ ى وتَنتعِ لََّة منها، فُتشفَ َف ِ
ا الكماَل بعَ . 210ةِ الُنبوءَ  ا غايَة تاليًة تكِشُف هلَ تَ فولتها، كانت تتلقَّى أحالًما رمزيًَّة مُ طُ منُذ .  واإلماتةِش األملَِ يْ تعلََّمت يف حياِ

ا الْ وكاَنْت هِذِه األحالُم تكِشُف َهلا  ،مثاِل كانت تعِرُف الَسبيَل للوصوِل إىل هذه الغايةِ وِدها، وبواسطِة األَ جُ وُ  ، يَّةَ لِ ستقبَ مُ عذاباِ
  .211َك الَّيت َستُـَواِجُههاعارِ مَ َر والْ خاطِ مَ والْ 

ِة الَربِّ يسوَع ختباِر عذاباِت هامَ ٱ، نعمَة من ُعْمرِها والعشرينَ  ابعةِ ، يف الرَ 1798رييخ سنَة الطُوباويَُّة كاثرين إميْ  ناَلتِ 
َني يف  بينما كانت راكعًة أماَم املصلوِب يف كنيسِة اليسوعيِّ . 212ورةٍ نظُ ليٍَّة ومَ عْ ، وذلك بآالٍم فِ ِة حني ُكلَِّل بإكليِل الَشوكِ املقدَّسَ 

ريَسها الَسماويَّ آتًيا إليها من طيفٍة عَ رارٍة حيٍَّة ولَ ِحبَ  َدتْ ، شاهَ قٍ مْ تتأمَُّل بعُ تقريًبا،  َة ظهرًارَ شْ الثَانيَة عَ  عنَد الَساعةِ كوسفيلد، 
، يـََّرها الَربُّ بني اإلكليَلْنيِ خَ . كٍ وْ ويف َميينِه إكليًال من شَ  ،رٍ هْ ُل إكليَل زَ سارِِه َحيمِ ، يف يَ ٌف بالُنورِ حِ رباِن وهو ُملتَ بيِت القُ 

  .َرت للعياِن يف اليوِم الثاينهَ ذا بدأت آالُم رأِسها الَّيت ظَ هكَ . 213هاسِ أْ ها على رَ ُه بَيَديْ بََّتتْ ِك وثَـ هي إكليَل الَشوْ  ختاَرتْ ٱف

، وكان عمُرها 1802ثاين سنة تشرين ال 13َلت مرحلَة االبتداِء يف يف عداِد الرَاهباِت اَألغوسطينيَّاِت ودخَ  قُِبَلتْ 
ا كانت ُتظَلُم بسببٍ  غريِ وتوبيخاٍت من  مََّلت عذاباٍت كثريةً حتَ . سنة 28 غِم من كلِّ وعلى الرَ . ماٍت خارجٍة عن احلقِّ اِّ ٱ، ألَّ

تشرين  13ويف . 214خطاياها وعذاباِت الكنيسة، باكيًة على ذلك، حافَظت على روِح الطَاعِة واحملبَِّة والَصالِة يف الكنيسةِ 
  .215وَرها الَرهبانيََّة وأصبَحت عروسَة املسيِح يسوعذُ ، أبَرَزت نُ 1803الثاين سنَة 

ا  ا ملَ إقاَلت يف كتاباِ ا وَ  َتكُ َّ َّ ُمها دائًما الزِ الُكها احلارُس يُ وكان مَ . ما تكوُن برفقِة البشرِ حيدٌة إالَّ عندَ ن َتشعُر بأ
كانت َتسُجُد راكعًة باسطًة َيَديها . وهكذا كان مالُكها الَسماويُّ َحيرُسها وَمينُع عنها األذيَّة. تكرِّرِ الَشيطاِن امل مِ و جُ َم هُ غْ رَ 

نفَسها على اإلماتاِت  ولكنَّها َعوََّدتْ . هزيلَة اجلسد األيَّامِ  معظمِ كانت يف . طويلةٍ  وقاتٍ بشكِل صليٍب أماَم القرباِن املقدَِّس أل
  .216الطُفولةِ  ِر ليًال مع الَربِّ منذُ واِت والَسهَ لَ ِة والصَ رَ تواتِ مُ واألصواِم الْ 

 َبِقَيتْ فرييخ ، أمَّا كاثرين إميْ هباتُ وتشتََّتِت الَرا رتْ بُونابَّ كانون األوَّل على َيِد احلاكِم جريوَم   13أُقِفَل ديُر الرَاهباِت يف 
َل الثالثُة الَّذيَن  نتقَ ٱ، ُهرٍ شْ ، بعَد أَ ولكنْ . ُمهاِجٌر َحيتفُل بالُقدَّاِس يف الَديرُهما كاهٌن فرنسيٌّ َي معَ خادمٍة طيِّبٍة يف الَديِر، وبقِ  معَ 
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َم فيه الكاهُن غرفًة لكاثرين يف الطَابِق األَ ٍل ُمتواضِ زِ نْ كانوا األكثَر فقرًا يف الَدير، إىل مَ  ا ها ال يسمُح هلَ ضَ رَ يِّ ألنَّ مَ رضِ ٍع َقدَّ
نطبَـَعت ٱ ُمثَّ . رِهادْ على عالمِة الَصليِب داخَل صَ  ، حصَلتْ الَرهبنةِ  شفيعِ  عيِد القدِّيِس أَغوسطينوسَ  آب، يومَ  28يف . بالَتنقُّلِ 

وًرا نُ  تْ ، رأَ فبينما كانت ُتصلِّي وتتأمَُّل يف جراحاِت يسوعَ . 1812كانون األوَّل سنة   29ها يف جراحاُت املسيِح على جسدِ 
  نبثـََقتْ ٱِن الَدِم وْ لَ ُتضيُء بِ َأِشعٍَّة ثالثُة . ُث من جراحاتِِه نوٌر ُمِشعٌّ ها يسوُع ُمتألًِّقا وينبعِ ِطِه حبيبُ َر يف وسَ هَ ظَ  ،نازًال عليها

 هذهِ ها راِح الَّيت ترَكتْ فساَلت قطراُت الِدماِء من اجلِْ . نَ َبها األميَْ نْ ها وجَ َميْ دَ ها وقَ َيَديْ  َرَقتْ ختَـ ٱ، و ِبهِ نْ ِه وجَ يْ كالِسهاِم من َيَديِه وقَدمَ 
  .217تَُه حنو اجلراحاترَ وْ ِدها َحوََّل دَ سَ ى الَدِم يف جَ رَ أنَّ جمَْ بكاثرين   َرتْ عَ فشَ . الِسهامُ 

قيقِة ما ِصها ِحبَ حْ قتَنَع بعَد فَ ٱالِطبـِّيَِّة من ِقَبِل طبيِب املنطقِة الَّذي  للُفحوصِ  ، خضَعتْ 1813سنَة  آذارَ يف شهِر 
اوْ َمها حىتَّ مَ والزَ  ،وصديَقها وأصبَح طبيَبها اخلاصَّ  ،رأى ودخَلت كاثرين من جديد، بعَد إقفاِل الَديِر إىل رعايِة الكنيسِة . ِ

ا ًدا روحيًّا هلَ رشِ ، مُ 1813سنة  آذار 28، يف Dean Overbergسيَُّة األَب ِدين أوفربريغ الُسلطُة الكنَ  املقدَّسِة، إذ عيـََّنتِ 
، حىتَّ سنة األوقاتِ  بعضِ يف ورِِه ضُ ِن املطراِن سايلر وِحبُ ، وبإذْ دِ رشِ َمها مع اْلمُ لكتاب، والزَ ليها كاِتُب هذا اإ تـََعرََّف ُمثَّ ). 32.ص(

ائيًّا يف ختفَ ٱُف الَدِم و زْ َلمَّا َخفَّ نَـ  1819 ُه ربُِ ظُُه وَخيتَ لَّ ما ُيالحِ وكان الكاِتُب يُدوُِّن كُ . كانون األوَّل من الَسنِة عيِنها  25ى ِ
ا الَّيت سبَّبَ  يَ ِبها من الَربِّ كي ُخيفِ ُد على طلَ يشهَ  ، وهورُّدٍ جَ بتَ   29و 7بني . عنَد الناس ولِ ضُ والفُ  شاِكلِ مَ بعَض الْ  تْ جراحاِ

ا نزَفتْ ٍة ودقيقة، ألنَّ جِ وٍص طبـِّيٍَّة مكثـَّفَ حُ ا وَخضَعت لفُ هدَ حْ ، ُوِضَعت كاثرين وَ 1819آب من سنة  بشكٍل غِري  راحاِ
ا ُمسبِّبًة هلَ ِت الِدماُء من كلِّ جِ سالَ  ُمثَّ ... 218وقٍ سبُ مَ   27اجلمعِة العظيمة، يف  األسراِر ويومِ  يسِ ا آالًما رهيبًة خالَل مخَ راحاِ
يف املكان،  َشِهَد على ذلَك صديٌق كان حاضًرا وقد. خلِّصِ آالِم اْلمُ  َؤىبرُ  ، وذلك عندما َحِظَيتْ 1823من سنة  آذار 28و

ا، إذ  َّ ا بالُروِح معَ جنِْ ٱالَرغِم من على آلالِم والعذابات، و َط تلَك اسَ وَ إ آالِم املسيح، كانت ُجتيُب على األسئلِة الَّيت ُتطرَُح  ذاِ
تَ  ا بِ عليها وَ َّ ِة والقوَّةمَ تَ مُّ بأموِر البيِت وكأ ،وك. اِم الِصحَّ ا أشرَفتْ  معَ  انت تَفعُل ذلَك من دوِن َتَشكٍّ َّ وكانت . على املوت أ

اِد آالِمها بآالِم الَّذي بذَ ٱعلى  ،ِمهاِف دَ زْ نَـ بِ  ،الَّيت َتشَهُد فيها األخريةَ  رَّةَ مَ الْ  هذهِ    .219ًة عنَّا وعن خطايانافَّارَ َل ذاتَُه كَ حتِّ

وذلك من خالِل الُرؤيا ، ، وعن َهَدِف هِذِه اآلالمِ ِدهاسَ عضاِء جَ لَّ أَ كُ   نتاَبتْ ٱالَّيت  آالِمها عنىَشَفت عن مَ وكَ 
من أجِل  ِة الَتأملُِّ ُمتابـَعَ  يدفعها إىل، باإلضافِة إىل العمِل الَّذي ِد المسيِح الِسرِّيِّ أي الكنيسِة المَقدَّسةسَ اليِة عن جَ التَ 

  .ينَ اآلَخرِ 

ًها بشكٍل ُمخيٍف ويَرتفُع إرِ شَ ًما بَ سْ جِ ُت رأيْ : "ما يلي ميريخَكَتَبِت الُطوباويَُّة كاثرين إيْ  . لى الَسماءيًّا عمالقًا ُمشوَّ
ٍم حْ لَ ُمغطًّى بِ  وبعُضها اآلَخرُ  ،فُ زِ نْ ؛ بعُضها جديٌد ويَـ ةٍ بَ روٍح ُمرعِ جُ رأُسُه ُمغطًّى بِ ؛ ةِ وعَ قطُ مَ ِه الْ َليْ جْ ِه ورِ يَديْ  عِ يفَتِقُد إىل أصابِ 

، ُت ما هو الُرعُب يف هذا املشَهدِ ِلمْ عَ . ارينغَ رْ وتأكُلُه الغَ  دُ وَ سْ ُمهَتِرٌئ وأَ  ِدهِ سَ جانٌب من جَ . َد فطريَّةٍ وائِ بزَ  ُخمروطٌ  ٍت أويْ مَ 
ميِع البشِر ُد جَ سَ ُد الكنيسة، جَ سَ هذا هو جَ : ي َدليلي الَسماويُّ قاَل لِ  دي، ُمثَّ سَ وجاِعِه يف جَ ُت فعليًّا بكلِّ أَ رْ وشعَ 
صوًال إىل زًءا من العاَمل؛ فرأيُت بِنظرٍة واحدة، وُ ِعِه جُ  بإصبَ راِين ًدا، أَ واحِ واحًدا فَ  ،ُكلَّها  راحَ  اجلِْ يُريِين كان وبينما  . ُدِك أنتِ سَ وجَ 

ُت بآالِم هذا رْ عَ ، فشَ على طريقِتهِ  وا عن الكنيسة، ُكلٌّ لصَ نفَ ٱ ذينَ ًيا من البشِر والُشعوِب الَّ ًدا ال ُمتناهِ دَ ا، عَ األقطاِر البعيدِة جدًّ 
م ُقِطعُ  َّ آالِم يسوَع ألجِل  دِّميها ِهللا معَ َم آالِمِك وقَ كَتِسيب فـَهْ إ: َسماويُّ ها، قاَل يل َدليلي العندَ . يدِ سَ وا من جَ االنفصاِل وكأ
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َ من أجِل شفاِء العُ ضْ َأال جيَُِب على العُ . والُ نفصَ ٱالَّذين  ِو املريِض وإعادتِِه إىل مكانِِه الَصحيِح يف اجلسد؟ ضْ ِو الَصحيِح أن يتأملَّ
الَّتي تَنسِلُخ من الَّذي يُفَصل ما هو إالَّ تلَك األعضاُء ، ف)عن يسوع(تـُْفَصل  بًا هي الَّتيقـُرْ  األكثـَرُ  األعضاءُ  كونُ تعندما 

م إخوٌة وأَ  ،ساَطِيت بَ لِ  ،ُت يف البدءِ عتـََقدْ إ. الَصدِر حوَل القلب َّ ، لكنَّ َدليلي الَسماويَّ انِ يَن معنا يف اإلميَْ وا ُمتَّحدِ يسُ واٌت لَ خَ أ
َّ ِيت َمن ُهم إخوَ : تابَع قائالً  رابِة ِة قَ لَ صِ وَن إلينا بِ بُ ولِئَك الَّذيَن يَنتسِ وا أُ األقَرُب إىل القلَب ليسُ . م الَّذيَن َحيفظوَن وصايا أيب؟ إ

 كشَف يل عن أنَّ ُمثَّ ). اخلطأة(ون طُ ولِئَك الَّذيَن َيشرتكوَن معنا يف َدِم املسيح، أوالُد الكنيسِة الَّذيَن َيسقُ أُ هم  الَدِم، ولكنْ 
َة الَّذيَن يَزدادوَن قَ راطِ هَ راِح يُمثُِّل الْ جِ ُمتَـَعفَِّن حوَل الْ َم الْ حْ واللَ  ،ُمهَتِرَئ من الجسِد سُيشَفى قريًباألسَوَد والْ الجاِنَب ا

ْظِميَُّة ُمتثُِّل ُدوا كلَّ إحساٍس، واألعضاُء العَ قَ وا روحيًّا وفَـ ُت هو صورٌة عِن البشِر الَّذيَن ماتُ يْ مَ الْ اللحُم : وانقساًما كلََّما تعاَظمُ ٱ
اجلسُد العمالُق الَّذي َيِصُل األرَض . اهُ نَ عْ ُت مَ مْ ُت بكلِّ جرٍح وفهِ رْ ورأيُت عندها وشعَ . ُمتَحجِّرينَ عنِّتَني الْ ُمتَ َة الْ قَ راطِ البشَر اهلَْ 

ُمَمزَِّقِة َم اآلالِم الْ ، َرغْ ، ولكنْ رارةٍ ُت مبَِ َبَكيْ . ًة جدًّامَ ؤلِ َهِد مُ شْ مَ كانت رؤيُة هذا الْ . يسوَع املسيحِ  وسِ رُ َد عَ سَ بالَسماء، كان جَ 
  .220"ايَ وَ لِّ قِ ي بكُ لِ مَ ُت عَ عْ َهُد قوًَّة فتابَـ شْ مَ ، َولََّد ِيفَّ هذا الْ ُموِجعِ والَتعاُطِف الْ 

ا َمحَّ  اِء فَ ومن أجِل شِ  ،اديآالِم الَربِّ الف َشرَاَكًة مع ،فوٍس كثريةٍ ها آالًما تكفرييًَّة عن نُ َلتْ األشُهُر األخريُة من حياِ
، يا ربِّ : " صَرَخت، ُمثَّ واُضعٍ حتضارِها بتَ ٱظاِت كاثرين الَصليَب يف حلَ   قـَبـََّلتْ . ، أي الكنيسةِ ِدِه الِسرِّيِّ سَ ُمهَرتِئِة يف جَ اخلاليا الْ 

؛ يا ربُّ أَ  بيِبها الَسماويِّ وَحها حلِ ، فتنَـهََّدت وسلََّمت رُ ًة يف يِدهاعًة ُمضاءَ َلها الكاهُن مشَ أخريًا، َمحَّ ". ، تعاَل إَيلَّ ، يا ربُّ ِعينِّ
سرتاَحت يف الَساعِة الثامنِة والِنصِف مساًء، يف الَتاسِع ٱو . بُ َن احلَمَل دائًما حيُثما يذهَ بَـعْ  يـَتْ واِيت لَ إىل َمصافِّ العذارى المَّ لتنضَ 

  .1824221من شهِر شباط سنة 

ا، فُنِبَش القُرب وفُِتَح الَنعُش بالِسرِّ بَـ نتَشَر خَ ٱ، تقريًبا رييخرين إميْ من وفاِة كاثأو سبعٍة بعَد ستَِّة أسابيَع " ُر سرَِقِة ُجثماِ
َد سَ بَعُد جَ   يبُلغْ ح، أنَّ الفساَد ملَ وٍج بالفرَ زُ هاٍش ممَ ندِ ٱوا بأَ وا فرَ رُ ظَ نَ . هودٍ ضوِر سبعِة شُ وِحبُ  ،سيَّةِ نَ وذلك بإذٍن من الُسلطِة الكَ 

ا شَ جِهها كانت باِمسَ الِمُح وَ مَ . البتوِل الَتقيَّةِ  َّ ا ُدِفَنت يف تلَك اللحظةِ . يالً لًما مجَ ُم حُ لُ ٌص نائٌم حيَ خْ ًة كأ َّ  صُدرْ ت ، وملَ بَدت وكأ
  .222"َثثِ رائحٍة كتلَك الَّيت َتصُدُر من اجلُْ  ِدها أيَّةُ سَ من جَ 

  

  يسوع ُموِجعِة للَربِّ نبوءاتُها خالَل ُمشاهَدتِها لآلالِم الْ  -13.1.2

غرفَة العشاِء األخري، مع : ، تـََرَك العلِّيَّةَ الُقدَّاسَ : ما أسََّس يسوُع الِسرَّ األقَدسبعدَ : "رييختقوُل الطُوباويَُّة كاثرين إميْ 
، افاطَ وشَ دي يُ ٍر إلى وافْ قاَد هؤالِء الُرُسَل عبَر طريٍق قَـ . ُه يتصاَعدُه كاَن قد أضَحى ُمضطربًا وُحزنُ ، روحُ رَ الُرُسِل األَحَد عشَ 

وبينما يتجوَُّل . ، يرتفُع فوَق اجلبلاَلهُ مَ بعُد كَ   يبُلغْ وا إىل الباب، شاَهْدُت القمَر الَّذي ملَ لُ َلمَّا وصَ . وا إلى جبِل الَزيتوندُ لَيصعَ 
ِر قْ ُه اآلَن يف الفَ ي حالُ ؛ ولكن ليَس كما هديَن العاَلمكاِن ليَ مَ أنَُّه سيعوُد إلى هذا الْ بَرُهم هم في الوادي، أخبَـ الَربُّ معَ 

  .223!"سُقطي عليناٱأيـَُّتها اجلباُل، : "خونحينئٍذ سَريجتَُِف الكثريوَن وسَيصرُ  ؛ إذْ لِّ والذُ 

                                                 
(220   

َ
  .50- 49رِجع نفُسه، صامل

(221   
َ
  .59- 58رِجع نفُسه، صامل

(222   
َ
  .62رِجع نفُسه، صامل

(223   
َ
  .103رِجع نفُسه، صامل



  2012 ان رعيديالخوري غسَّ   122   .الكنيسةِ  جلجلةُ و  نهايُة األزمنة -إنتصار قلب مريم الطاهر 

بطرَس  هُ انيًة من ُرُسِلِه هناَك وأخَذ معَ ، أبقى يسوُع مثَ تقريًبا الَساعِة الَتاسعةِ  عند ِجْتِسَماِنيبَعَد ُوصوِلِهم إلى 
وكاَن  ،لُّوا، وذهَب هو إىل ُمنَحَدٍر َحيتوي مغارًة ُعمُقها حنو مرتَينِ ىل داخِل بستاِن الزَيتون، حيُث تـَرََكُهم لُيصَ ويعقوَب ويوحنَّا إ

جارِِبِه تَ ، حضَر إبليُس بِ ُيصلِّي إلى اآلِب الَسماويِّ كان وبينما  . 224حىتَّ املوت اِرَب َمجًَّة ونفُسُه حزينةٌ يُعاين عذاباٍت وجتَ 
راَح إبليُس ُيجرُِّب بشريََّة . رارةً الَناِس بَ  َب إبليُس يسوَع على أنَُّه أكثرُ فجرَّ . اهللا بنُ ٱم يُكن يعِرُف أنَّ يسوَع هو ولَ ، الَشنيعةِ 

 " :نا يسوَع كما يليهلَِ وحالَة إِ  َصَفِت الُطوباويَُّة المكانَ وَ  ُمثَّ  .، في حيِن أنَّ يسوَع كاَن هادئًا راكًعا ُيصلِّييسوَع بقساوةٍ 
الَّتي َتعيُشها البشريَُّة، تُعذُِّب  ودِ حُ جُ والْ  والَرذائلِ  رأيُت كلَّ الخطايا والُشرورِ . ُمخيفةِ رأيُت الكهَف مآلَن باألشكاِل الْ 

سُيقاسيها، َضَغَطْت أهواُل املوت، والُرعُب الَّذي َمتَلََّكُه وشعَر به كإنساٍن يَرى اآلالَم الَتكفرييََّة الَّيت : يسوَع وتكاُد تُرزُِحُه أرًضا
الَتضحيِة بذاتِِه في ُه بكلِّ إنساٍن يَرَغُب يَفَعَل بيسوَع ما يَفعلُ  ُسِمَح للُمَجرِِّب بأنْ . عليه وهاَمجَْتُه بأشكاِل أشباٍح َبِشَعةٍ 

َدهُ ِن اخلطي، َأظَهَر إبليُس أماَم ربِّنا يسوَع ضخامَة َديْ زاِع األوَّلِ في النِ . ألجِل قضيٍَّة ُمَقدَّسةٍ  ... ئِة الَّذي جيَُِب عليه أن ُيَسدِّ
رارِة العذاباِت اِت ومَ دادَ متِ ٱيَع ، كشَف املالئكُة الَسماويُّوَن ليسوَع عمليََّة الَتكفِري بكاِمِلها، فشاهَد مجَ وفي الِنزاِع الثاني

َ أنَّ . قَّهايَِّة حَ إليفاِء العدالِة اإلهلَ  الواِجِب تَتميُمهاالَتكفرييَِّة  و بُ ُط به، فهو أَ بِ إمكانيََّة الَتكفِري ال ُتكَشُف إلبليَس وال َترتَ  فتبَـنيَّ
ريخ الطُوباويَُّة كاثريُن إميْ  ، شاهَدتِ اِرِب القاسيةِ خالَل آالِمِه الَنفسيَِّة والَتجَ . 225"يَّةِ اإلهلَ  ةِ الَرمحَْ  إظهارُ  ُنهُ ال ُميكِ و الَكِذِب واليأِس 

م لَّ آالِم ُرُسِلِه وتالميِذِه وأصدقائِهوِحِه كُ رُ بِ  رأى يسوعُ : "قالت. اهُكلَّ يسوَع يَرى خطايا البشريَِّة    وَىل ؛ ورأى الكنيسَة األُ وعذاباِ
ا بسبِب اهلَْ ٱيِّ رأى دِ دَ ُمنُوِّها العَ   معَ َدِدها القليل، ُمثَّ عَ بِ  َ َب رتكاٱبناُؤها الَّذيَن يُِعيدوَن قاِت واالنشقاقاِت الَّيت يَقرتُِفها أَ رطَ ضطرا

يِع أكاذيَب مجَ ورأى ، وفساَدهم وُخْبَثهم  ى من املسيحيِّنيوَر عدٍد ال ُحيصَ تُ فُـ : رأى يسوعُ . َم األوىل بالكربياِء والَتمرُّدِ آدَ  خطيئةِ 
ينَ ُمعلِّمَني الْ الْ  راِب يف رجاسَة اخلَْ و اخلطايا،  هِ ُمميتَة لكلِّ هذ، والَنتائَج الْ أََمثَةٍ نٍة هَ ِد كَ ُمقدَّساِت على يَ تدنيَس الْ و ، وِخداَعهم ُمتكربِّ

ُن ِن عذاباٍت ال ُميكِ مَ ثَ ِمِه بِ دَ البشريَِّة الَناكرِة للجميِل والَّيت كاَن يسوُع على َوَشِك أن يَفتِديَها بِ  هِ ملكوِت اِهللا ويف َمقِدِس هذِ 
يَن واهلَْ ُمرتَ لَّ الْ كُ " رأى . وِر حتَّى ِنهايِة العاَلمصُ َح العُ ضائِ رأى يسوُع فَ ". َوصُفها وَن عُ وُمدَِّعي اإلصالِح الَّذيَن َخيدَ  ةِ قَ راطِ دِّ

 ًقا لرغَبِتهم أو ألنَُّه ملَ فْـ وَ   ُيصَلبْ ُه ألنَُّه ملَ نَ و بُ يـَُعذِّ و ، رآهم يُهيُنونَُه ديَن خالَل العصورِ ديَن والفاسِ ُمفسِ ِب القداسة، الْ وْ الُنفوَس بثَـ 
ُم، وكلُُّهم تَنافَ اًما لُيشِبَع كربياَءُهم وَختيُّ يتأملَّ متَ  وُه هانُ وا ُمعامَلَتُه وأَ كثريوَن أساؤُ ... َمخيطِ الْ  ِب كنيسِتِه غريِ وْ وا على َمتزيِق ثَـ سُ الِ

... واُتِلعُ بٱاويِة حيُث ُمعانـََقِتِهم، ُمسرعَني حنو اهلَْ َفَتُه لِ ئزاٍز وهم يـَُهزُّوَن رؤوَسُهم ُمتجنِّبَني هلَْ مشْ ٱُضوا عنُه بعرَ ؛ كثريوَن أَ وهُ رُ نكَ وأَ 
ي دِ يْ راِف الَضالَِّة بَني أَ ، وأحيانًا كاخلِْ ِة احلقيقيَِّة وُخمَتِبئَني بَني الِعَنِب البَـرِّيِّ مَ رْ َد يسوُع كلَّ هؤالِء ُمنَفِصِلَني أحيانًا عِن الكَ شاهَ 

َل ذَ ِح الَّذي بَ وَل إىل حظريِة الَراعي الَصالِ َن الُدخُ و ضُ ، وهم يَرفُ راِر إىل َمراٍع فاسدةٍ شْ اُألَجراِء األَ  نَ ُمنقاِديَن مِ  ،الِذئاِب اخلاطفةِ 
والثَابتَة إىل ُمنتهى الَدهِر كما  ،ةٍ رَ خْ َمبنيََّة على صَ كنيسَتُه الْ ... بنيََّة على جبلٍ مَ دينَة الْ مَ وا الْ َرَفضُ ... افِ رَ نفَسُه من أجِل اخلِْ 

ا ويَبنُ ياِر سريًعا، يَهِدمُ ِل قابلًة لالْ َن على الَرمْ وا َمساكِ لقد بـَنَ ... َوَعَدها ا من جديدٍ وَ  حَ ذبَ مَ لْ ُن تَفَتِقُد ااكِ ، لكنَّها َمسَ وَ
وا قُ نازَِهلُم وَرشَ وا مَ غالًبا ما َدمَّرُ : ستقرارِ ِم االدَ عَ يف رُّوا مَ ستَ ٱوا يوًما و قُ  يـَتَّفِ ملَ . بَني بعِضِهمكانوا دائًما ُمَتخاِصمَني ... والَذبيحةَ 

وا إىل حظريِة لُ  َيدخُ جائِِعَني وملَ ... وا حنو الُنورِ  َيسريُ ِل الظُلمِة وملَ نازِ كانوا يف مَ ... عْ زَ عْ  يَتزَ َر زاويِة الكنيسِة الَّذي ملَ جَ ظاياها حَ شَ بِ 
ميريخ ويَُّة كاثريُن إيْ رأِت الُطوبا ُمثَّ ...". ِر بالَذاتِ خْ نانيَِّة والفَ َن الكربياِء واألَ ى مِ كارَ سَ ... فًا من أشواِك الِسَياجِ وْ املسيِح خَ 

َد لقد شاهَ . َقدَّسمُ وِن الْ رُ يْـ مَ ِة الْ حَ سْ مَ وميَن بِ َمختُ ُمفَتِديَن ِبَدِم المسيِح والْ راَءُه أعداًدا كثيرًة من الْ وَ  إبليَس َيخُنُق وَيُجرُّ "
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صوِر الَّتي رورًا بالعُ ى، مُ ولَ سيحيِِّة األُ بتداًء من العصوِر المٱ وَفساَدهم هؤالِء المسيحيِّينَ  ودَ ُجحُ  ،بأَلٍم ُمرٍّ  ،َخلِّصُ مُ الْ 
  .226"نتهاًء بنهايِة العاَلمٱِر و ِر الحاضِ صْ صوًال إلى العَ ها، وُ تـََلتْ 

، ُمتَثُِّل شىتَّ ، رأيُت إبليَس يتحرَُّك حتَت أشكاٍل ُمتنوِّعٍة شنيعةٍ دِ َمشاهِ لِّ هذِه الْ َط كُ سْ وَ  : "ِت الطُوباويَُّة قائلةً وتابـَعَ 
ِة والفتنِة والَتناُقِض واخلطيئِة، يَ وزًا للكراهِ مُ وقًا كامالً، كانت أشكالُُه فقط رُ لُ ًال ُيشِبُه خمَ كْ وال مرًَّة شَ   يأُخذْ ملَ ... طاياأنواِع اخل
ى من الُنفوِس  ُحيصَ ًدا الشْ سوَع حَ يَ  رُّ وُمتزُِّق أماَم َعيَينْ الكائناُت الَشيطانيَُّة كانت ُحترُِّض وجتَُ  هذهِ . أشكاًال شيطانيَّةً  ،وأخريًا

رأيُتها الحًقا وعلى ، ولكنِّي ةَ مَ في البدِء، كنُت نادرًا ما أرى الحيََّة القديْ . ؤملِِ مُ الَّذيَن كان سَيفتِديِهم على درِب الَصليِب الْ 
ٍة ال قياَس لَ جْ ؛ وكانت ِبحَ رأِسها تاجٌ  ٍن ى في كلِّ زمَ َل ال ُتحصَ فِ حاوُد ِضدَّ يسوَع جَ ها، وكانت تـَقُ ِم العمالِق وتَتمتَُّع بقوَّ
مَّ َتعوُد بيَن الحيِن واآلَخر، ثُ  مَدمَِّرِة تـَتَـَقاَتلُ َتسلِّحُة بشتَّى أنواِع األسلحِة المُ رِّيَّاُت الْ ُل والذُ افِ كانت هذه الجحَ . وكلِّ ُذرِّيَّةٍ 
ُد هُ  ، بدا يسوُع وكأنَُّه ُأصيَب ...العصاباِت احلانقة، عتداءاِت هذهِ ٱيف ِخَضمِّ ... ٍظ شديدٍ يْ ا على المخلِِّص بغَ همَ و جُ وُتَجدِّ

ا ِضدَّ يسوَع من غريِ افِل الَّ َط اجلحَ سْ وَ  فكانت، الحيَّةُ أمَّا ... وٍض حقيقيَّةٍ ضُ روٍح ورُ ِجبُ  ْ َق األرِض ناطِ ُب مَ َتضرِ ، َوقُّفٍ تَـ  يت قاَد
  .227"بُهمالَّذيَن َتضرِ  ِبها فُتَمزُِّق أو تبتِلعُ نَ بذَ 

نِة وُمعاونِيِهم ُمقدَّسِة من ِقَبِل الكهَ  الْ ُمقدَِّس واألواِين رييخ كيفيََّة تدنيِس الُقرباِن الْ ِت الطُوباويَُّة كاتريُن إميْ َصفَ بَعَد أن وَ 
ًة نَ يَن َوِقِحيَن وكهَ رأيُت مسيحيِّ : "، قاَلتإىل الَربِّ  ُمَوجَّهةِ ، وحاالِت اإلمهاِل واإلساءاِت الْ )ذَبحكالقندلفِت وخدمِة امل(

 ليَن الفاتريَن وغيرِ ُمتناوِ ، وُجُموًعا من الْ ُمقدَّسِ هيِّ وتوزيِع الُقرباِن الْ أو َدِنِسيَن خالَل االحتفاِل بالُقدَّاِس اإللَ  لينَ ُمهمِ 
ًدا أشرارًا يَُدنِّسوَن نو حدوٍد من الَناس، وجُ ٍد ال مَ دَ لعنًة لعَ  يِّ حَ ورأيُت كيَف َتَحوََّل َمصدُر البركِة وِسرُّ اِهللا الْ . قِّينُمسَتحِ الْ 

اَم الَشيطاِن َيستعمِ ُمقدَّسةَ الْ  يَ وانِ األَ  إىل جانِب هذِه . َهنَّميَّةِ جَ ُمقدََّس في طُُقوٍس ُمرِعَبٍة للعبادِة الْ وَن الُقرباَن الْ لُ ، وُخدَّ
اَعِة َيخسَ يِّئِة أو بالَتعاليِم الْ رأيُت كثيًرا من األشخاِص الَّذيَن ُأغُووا باألمثاِل السَ ، ...اإلهاناِت القبيحِة والعنيفِة  وَن رُ َخدَّ

ورأيُت بيَن هذِه . وٍد للُمخلِّصِ جُ م يَعودوا يُقدِّموَن العبادَة بسُ ُمقدَِّس ولَ اَن بالحضوِر الحقيقيِّ ليسوَع في الُقرباِن الْ مَ اإليْ 
وا يف البدِء فيما عُ ؛ تَنازَ ِة بسبِب خطاياهمقَ طَ رْ هَ نجرفوا إلى الْ ٱ) الالهوتيِّينَ (العصاباِت عدًدا كبيًرا من ُمعلِِّمي الكنيسِة 

رأيُت جيًشا ضخًما من هؤالِء . وا بشكٍل َشِرٍس لالعتداِء على يسوَع يف ِسرِّ الُقرباِن املقدَِّس يف كنيسِته َتوحَّدُ بَينَـُهم، ُمثَّ 
يف سرِّ الُقرباِن املقدَّس، ِضدَّ احلضوِر احلقيقيِّ ليسوَع  ونَ لُ ، يُقاتِ وَن ِسرَّ الكهنوِت الكاثوليكيِّ الكافرين، رؤساَء ِبدٍَع، يُهينُ 

َم هذا الِسرَّ لكنيسِتِه الَّيت حَ رُ نكِ يُ  ِِم ،وَن من قلِبهِ عُ زِ ، يـَنْ ِفظَْتُه بأمانةٍ وَن أنَُّه َقدَّ َق دَمُه من رَ هْ عدًدا كبريًا من الُنفوِس الَّيت أَ  ،بإغواءا
ٍم ُمتَزَُّق من ، إذ كانوا ُيشكِّلوَن ِقَطَع حلَْ الِسرِّيَّ  جسَدهُ  ،وا الكنيسةَ وا وَهَلُكوا َشوَّهُ لُ زَ نعَ ٱالَّذيَن ! كاَن مشهًدا ُمريًعا! آه. أجِلها

ريًا أخ... ِتهِ َكها لكنيسَ رَ َعِم الَّتي تَـ راكِة في النِ رأيُت أَُمًما بكاِمِلها تُنتَـَزُع بالَطريقِة عيِنها من قلِبِه وُتحَرُم من الشَ ... ِدهِ سَ جَ 
وٍش  يُ وا ِجبُ تَوحَّدُ : ةِ ُمزَيـَّفَ يَِّة الْ وِ ِة والفلسفِة الُدنيَ قَ ِة واهلرطَ ذَ وَ ِر والَشعْ فْ وا عن الكنيسِة املقدَّسِة غارقَني يف الكُ لُ صَ نفَ ٱلَّ الَّذيَن ُت كُ يْ رأَ 

َر يسوُع ظهَ ! تاهُ رَ سْ حَ ٱو . ِطِهم ُحترُِّضهم على ذلكسْ وَ ُة يف وا على الكنيسة، وكانِت احليَُّة القدميَْ قضُ ًة ُمرعبًة ليَ سرائَني شَ كثريٍة ُممتلِ 
َمِة بسبِب االنقساِم يف كلِّ ِة الْ رَ َر بالَشجَ عَ ى وشَ ، رأَ آلالِمهِ  بُّ ُمسَتْسِلًماالرَ كان وبينما  . ِف قطعةٍ لْ نفُسُه وكأنَُّه ُممَزٌَّق ألَ  ُمَسمَّ
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ايِة األزمنِة عندما ُحِصَد القمُح وُوِضَع يف األهراءِ وْ دَ اًما بِ سَ نقِ ٱ روِعها وِمثارِها الَّيت تزاَيَدتِ فُ   يف الَناِر وُرِمَي الِتْنبُ  رِها حىتَّ ِ
  .228"يَّةِ دِ بَ األَ 

مع عاطفٍة  ،ما رأىوعندَ ... "اجلحيمِ  أماَمُه أبوابُ  نفَتَحتْ ٱُيصلِّي يف املغارِة،  يسوعَ رييخ وبينما َرَأت كاثريُن إميْ 
وَن معه بُ ُمسَتقَبِليَِّني الَّذيَن سُيحارِ اِق القدِّيسَني الْ وَ جْ لَّ أَ ماَمُه كُ اويُّوَن أَ َر املالئكُة الَسمَ ضَ حْ ، أَ لقدميِ دِّيِسي العهِد اقِ  ،عميقةٍ 

لقد ... ةٍ يَ عزِ اٍل وتَ يَعَجُز وصُفها ِلَما فيها من مجَ  ارؤي هِ كانت هذِ . الَسماويِّ  اآلبِ  معَ  ، فَيتَِّحدوا بهِ لَيستِحقُّوا االشرتاَك يف آالِمهِ 
ارى والِنساُء ذَ ، العَ الُرُسُل والَتالميذُ . تِهِ وْ مَ بِ  هُ حَ تَ من نبِع الفداِء الَّذي فَـ  بُ ٍض ال يَنضُ يْ جاِن بفَ الخالَص والَتطهيَر َيخرُ  شاهدَ 

، ، يف كلمٍة واحدةٍ هباِن والرَاهباتِ ، وأجواٌق كثريٌة من الرُ ةُ فَ ساقِ اُت واألَ وَ اِء واملعرتفَني والُنسَّاك، البابَـ دَ القدِّيساُت، وكلُّ الُشهَ 
ُف يف لِ تَ كاليِلِهم ختَ ، وكانت أزهاُر أَ وِسِهم أكاليَل االنتصارِ ؤُ وَن على رُ لُ ميُعُهم َيحمِ جَ . هُ مامَ َر أَ هَ ظَ ُمبارَكَني الكامُل ُش الْ يْ جَ 

لُّ فكُ . عارِِك واالنتصاراِت الَّيت أرَحبَتـُْهم اجملَد األبديَّ مَ ُمخَتِلفِة والْ للعذاباِت الْ  ًعا، وذلك تِبْـ ضيلةِ ِل واللوِن والرَائحِة والفَ الَشكْ 
ِم، كذلك ٱحياِِم وأعماهلِِم و  ستحقاقاِت يسوَع ٱتَِّحاِدها بٱت فقط بنعمِة كُتِسبَ ٱنتصاراتِِهم، ٱِد جْ كلُّ مَ ستحقاقاِِم وقدِر

  .229"المسيحِ 

اِلكَة وبعَد رؤيِتها األرواَح اهلَْ  ،َد قيامِتِه من املوتِ أن َترى مشهَ  ، قَبلَ للطوباويَِّة كاثرين بُّ يسوُع المسيحُ قاَل الرَ 
تِّيَن سنًة، في حيِن أنَّ كثيًرا سِ يَن أو بِ سِ مْ ميالِد المسيِح ِبخَ لِ  2000نَّ لوسيفيروَس سُيطَلُق قَبَل سنِة إ، لِ ُمكبَّلًة بالَسالسِ 

  .230َشرِ ي البَ بَِة بَنِ كثيرٍة لتجرِ   نينٍ َلُه بسِ بْـ ِمَن األرواِح الِشرِّيرِة سُتطَلُق قَـ 

  

  1820عليها حتَّى سنة  َلتْ صَ الَّتي حَ  231وءاتِ بعُض الُنبُ  - 13.2

  :ُمِسنُّ البابا الْ  –ُمخيُف في الكنيسِة الحاليَّة وُد الْ حُ جُ الْ  -13.2.1

أفكاَرُهم والكالَم الَّذي  أُعِطَي يل أن أعِرفَ . تُها، سلسلٌة طويلٌة من األساقفةدْ بيَن أغَرِب الُرَؤى الَّتي شاهَ  "
... من خالِل عاهاِتِهم الجسديَِّة الظَاهرةِ  نَكَشَفتْ ٱاَه الِديِن ُذنوبـُُهم ُتجَ . وَن به من خالِل ُصَوٍر َخترُج ِمن أفواِهِهمينطقُ 

األَب ورأيُت أيًضا . اًمامَ تَ  اثابتً  ،بال عيبٍ  انَ ًدا صغيًرا ِمَن األساقفِة كعدَ  ولكنَّ ساقفِة العاملَِ تقريًبا، ُت ُمعَظَم أَ يْ ِقُد أنَِّين رأَ عتَ أَ 
ِمِه قَ عاناتِِه وتَـ ، ولكنَُّه كان ضعيًفا بسبِب مُ بُ َهرِِه اخلارجيِّ َجيذِ ظْ  يبَق شيٌء يف مَ ملَ . خافِة اِهللا والَتقوىمَ يتمتَُّع بِ  –األقَدَس  دُّ
رأيُت أنَّ  بعد ذلك، ... ُق يف الَنوم إىل صدرِِه كما لو أنَُّه كان يَغرَ ِين نحَ  يَ ٍة إىل ُأخرى، ُمثَّ كان رأُسُه يـََتَدىلَّ من ِجهَ . يف الِسنِّ 

ُمعَظُم الكهنِة . هياٍر تامٍّ نْ ٱ، والكنيسُة الكاثوليكيَُّة َسَقَطت في متيازٍ ٱرتَفَع وسيطَر بٱصُّ الالهوَت البروتستانِتيَّ كلَّ ما َيخُ 
في تلَك . ِل الَتدمريِ مَ وا يف عَ كُ َر شتَـ ٱ، وكلُُّهم )اإلكلرييكيِّني( ارِس الَشبيبةِ دَ ألساتذِة مَ  اخلطأ باإلضافِة إىل الَتعليمِ  ،رُّوا بالُشهرةِ نغَ ٱ
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 (231 Rev. Carl Schmoeger, C.SS.R, The Life of Anne Catherine Emmerich, 1870,  
Reprinted in 1968 by Maria Regina Guild, LA, California.أو ،  
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ا، وسُيحْ اُن جِ مَ ، سَينحِدُر اإليْ األيَّامِ  اُن في بعِض األمكنِة فقط، في بعِض األكواِخ وفي بعِض العائالِت الَّتي مَ َصُر اإليْ دًّ
  ".وبرُ حُ ِرِث والْ واصََّنها اهللاُ ِضدَّ الكَ حَ 

  :اومَ في رُ  َيتْ قَُّة بُنِ ُمنشَ الكنيسُة المسكونيَُّة الَزائفُة والْ  -13.2.2

. وِّرةً هَ وَن كنيسًة ضخمًة وغريبًة وُمتَـ كانوا يَبنُ . وا أفكارًا خطيرًة على الكنيسةقُ نَـ عتَـ ٱكثيًرا َمَن الكهنِة رأيُت أنَّ ... "
هذا  . لِّ أنواِع الِبدَعِ  وكاثوليَك ومن كُ نيَ يليِّ إجنْ من : نفِسها قوقاحلُْ بأن يتَِّحَد ِِم ويَتمتَُّع  طِ رْ كلُّ واحٍد كان يُقَبُل فيها على شَ 

االكنيسِة اجلديدِة الَّيت يَبنُ  كان شكلَ    "...ُمعاِكسةٌ  ِه تصاميمُ يْ دَ لكنَّ اَهللا لَ ... وَ

... دَّسٌ فيها شيٌء ُمقَ   يُكنْ ملَ . ناَءهاوَن بِ لُ الَّيت كانوا ُحياوِ و  َظِر الَشاذِّ نْ مَ رأيُت أيًضا الكنيسَة الجديدَة ذاَت الْ  "
ا فقط على خبٍز عاديٍّ لُ ، ولن َحيصُ لن يَرتفعَ هذا البناَء  ولكنَّ ... الَشعُب كان يَعُجُن اخلبَز يف الِسردابِ  . وا على َجَسِد ربِّنا، إمنَّ

وَن على لُ وا َحيصُ ٍة كانُ رَ يْـ ى وغَ وً قْ ِد يسوَع بتَـ سَ وَن إىل جَ وقُ ، وُهم يـَتُ شخصيَّةٌ  الل، وليس عليهم خطيئةٌ أمَّا الَّذيَن يعيشوَن يف الضَ 
  ".’بابلُ  هيَ  هذهِ ’: دي يسوعُ  قاَل يل قائِ ُمثَّ . ُمباَشرِ بالَتناُوِل الْ  ليسَ  لكنْ و ، الَتعزيِة الُروحيَّةِ 

. وَن نساءً لُ ؛ كانوا أيًضا يُغازِ وَن داخَل الكنيسةَن ويَتكلَّمُ و وَن وَيسَكرُ رُ يُقامِ  أُناًسا: ىتَبعُث على األسَ  ُت أشياءَ يْ أَ رَ  "
رأيُت أنَّ . ارِ قَ وا كلَّ شيٍء وكانوا َيحتفلوَن بالُقدَّاِس بكثيٍر ِمن قلَِّة الوَ الكهنُة حلَّلُ . اِء كانت تُرَتَكُب هناكضَ كلُّ أنواِع البَـغْ 

  ". كثريًا ِمَن األملَِ ِيل  شياِء سبََّبتْ األ هِ كلُّ هذِ ... ايًّ قِ تَ  زالُ يما  قليًال منهم كانَ 

  :وندُ َن ُيضَطهَ و ُمخِلصُ اإلكليروُس والكاثوليُك الْ  -13.2.3

 وأضاَفت أنَُّه على الَشعِب أنْ . وُن فظيعةً كُ ى سوف تَ رَ بْـ َة الكُ نَ حْ مِ نَّ الْ هورًا لوالدِة اهللا، وقاَلت إمَّ رأيُت ظُ ثُ " 
ٍة َتكفي لِ األيدي، وذلَك لِ  رارٍة كبيرٍة مع َبْسطِ حَ بِ  لِّيَ ُيصَ  ها بِ الَّتي صلَّى  ريقةَ الطَ  هِ كانت هذِ . ِة األبانا ثالَث مرَّاتٍ الوَ تَ ُمدَّ

وا ؛ وعليهم أن يأتُ لُّوا ِبهذه الَطريقِة عيِنهافي ُمنَتَصِف الليِل وُيصَ الناُس  َيِجُب أن يَنهضَ . على الَصليبِمْن يسوُع للَشعِب 
 ، وملَ حَ هؤالِء كانوا الَشعَب املؤمَن والَصالِ ... وماِة من رُ َد كنيسُة الظُلمَ هناَك لُِتْطرَ يُعُهم لُّوا مجَ جيَُِب أن ُيصَ . ستمرارٍ ٱإىل الكنيسِة ب

  ...".رِ اآلخَ  نَ ُدُهم مِ حَ أَ   َخيَفْ وملَ  ائٍن،أو خ عُدوٍّ  ُد بينَـُهم أيُّ  يُكن يُوجَ ملَ . ِة واإلرشادِ دَ ُمساعَ ُة الْ هَ وا أيَن ستكوُن ُوجْ يَعَلمُ 

ا يف الْ ااَء ُكثـُرً دَ ُت ُشهَ يْ أَ رَ "  . رأيُت الِبدعَة الِسرِّيََّة بال شفقٍة تـَُقوُِّض الكنيسَة العظيمةَ ... لِ ُمستقبَ ، ال يف احلاضِر إمنَّ
وَن ، ُيضَطَهدُ صِّ اإلكلريوسُ خَ ، وباألَ ، األخياُر واألتقياءُ لِّ العاملَِ يف كُ . ًبا َخيرُُج من البحرِ عِ ًشا ُمرْ حْ ِب منُهم وَ رْ ُت بالقُ يْ أَ رَ 

  ...".ونِ وَن يف الُسجُ وَن ويُوَضعُ ويُقَمعُ 

، ِس تُقَفلُ نائِ ُت كثريًا من الكَ يْ رأَ . هاُحرِّيـَّتَ  وُحرَِمتْ  وقـُيَِّدتْ  ضطُِهَدتْ ٱو  وليكيَِّة ُقِمَعتْ كلُّ اجلماعاِت املسيحيَِّة الكاثُ  "
َدرُ وٌب ودِ رُ ها، حُ يعَ ماِكَن مجَ ٌس كبٌري يـَُعمُّ األَ ؤْ بُـ  ُ ذاَك الوقُت   َيُطلْ ملَ  ولكنْ . وَن الُعنفَ فُ وِش يَقرتَِ حُ هَِّل والوُ صاباٌت من اجلُْ عِ . ماٌء 

  ...".من االضطهادِ 

  :نَ و ر ُمنَتصِ َم العذراِء والْ شفاعُة القدِّيسِة مريَ  -13.2.4

ُت يْ أَ رَ . ًة عظيمةً لَ بَـ لْ وُن الَنتيجُة بَـ كُ ستَ . ثريًة إىل الَضاللِ وبًا كعُ وُد غُري الكاثوليِك شُ قُ عندما سيَـ  رٍّ رهيبةٌ ُة شَ نَ  أزمِ أِيت ستَ  "
وقَـَفِت . وِّ دُ نوِد العَ وطًا كاملًة من جُ طُ أزاَل خُ  المؤمنيَن الَصغيرَ  جيشَ  ًما، ولكنَّ خْ عداِء كان ضَ ُد األَ دَ عَ . املعركَة َحتُدثُ 
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ٌد قليٌل من دَ في الِنهاية، عَ . ةً بَ ُمرعِ  كانت معركةً . َع الوقايةِ ْر رتدي دِ الَل المعركِة على تلٍَّة وهي تخِ  ُم العذراءُ القدِّيسُة مريَ 
  ".صيِبهما، لكنَّ االنتصاَر كان من نَ بيَن َنجَ ُمحارِ الْ 

  :ًقاها سابِ فْ رِ عْ م تَـ ٍد لَ جْ ُر الكنيسُة وتُبَنى من جديٍد ِبُحلَِّة مَ صِ سَتنتَ  -13.2.5

ٍة ُت بشِ ألَّمْ ت: " رييخقاَلِت الطُوباويَُّة كاثرين إميْ  من بِني : فقالَ ... َتهُ محَْ تـََوسَُّل رَ ، أَ وعَ سُ ي ليَ تِ درَ لِّ قُ ُت بكُ خْ وصرَ دَّ
؛ لكنَّها ستقوُم من جديدٍ و  ،لِ بالكامِ  َرَفتْ جَ نْ ٱو وقِد يَعِني أنَّها تبدُ  هذا االنتقاَل للكنيسِة من مكاٍن إلى آَخرَ نَّ إ مور،األُ 

ا  دٍ ُر من جديسَتنَتصِ فإنَّ الكنيسَة ، حتَّى ولو بَِقَي كاثوليكيٌّ واحدٌ    ".وذَكائِهم رِ شَ على إرشاداِت البَ  تـَتَِّكلُ  الألَّ

ُمَقدَُّس ، وَلمَّا بَِقَي المكاُن الْ كَبرِ زئِها األَ ِت الِبدَعُة الِسرِّيَُّة قد َدمََّرِت الكنيسَة ِبجُ َلمَّا كانَ : " إنتصاُر الكنيسةِ 
 ها طفلٌ ِل وكان معَ َكَبِة الُنبْ رْ رأِة على مَ مَ وا بالْ تَـقَ لْ ٱهناَك، . الوحشِ  وَن الكنيسَة معَ لُ ُمَدمِّريَن َيدخُ ُت الْ ، رأينِ َمذَبُح واِقَفيْ والْ 

ِم ولو لِ َمنَظرِ رتـََعَب األعداُء من هذا الْ ٱ. ءٍ طْ ألنَّها َمَشت ببُ  َقُه لكنَُّه َمدَّ ُعنْـ . ٍة واحدةٍ وَ طْ خُ ، وَعِجَز الوحُش عِن التَـَقدُّ
َش حْ ُت الوَ يْ أَ بَعَد ذلَك، رَ . ها حتَّى الَمَس األرضَ َمذَبِح وَحَنت رأسَ ستداَرت إلى الْ ٱفتراَسها، في حيِن أنَّ المرأَة ٱًال حاوِ مُ 
رأيُت . ًما يقتِربُ ًشا عظييْ ٍد جَ مَّ رأيُت على بـُعْ ثُ . ٍة عظيمةلَ بَـ لْ وا ينَكِفئوَن ببَـ تِّجاِه البحِر ثانيًة، واألعداُء كانُ ٱاِتَل ببتَـَعَد ليُـقَ ٱ

كلُّ األعداِء كانوا . مُّوا إلى الجيِش العظيمنضَ ٱوا أحرارًا و حُ ى أصبَ األسرَ . عِة فارًسا َيمَتطي حصانًا أبيضَ في الطَلي
  ".ُه سابًقافْ م تَعرِ اٍء رائٍع لَ مَّ، رأيُت أنَّ الكنيسَة ترتَِفُع فجأًة وَظَهَرْت بِبَـهَ ثُ . ُمطاَردين

  

 الخيِس مَ ُة القدِّيوءَ بُ نُـ  -14
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 ، هذا الَرابطِ الَتاِج الربيطاِينِّ  ِع آِخِر رابٍط معَ طْ على قانوِن قَ  02/12/1948يُّ بتاريِخ دِ نْ اِب اإلرلَ ُس النـُوَّ لِ َصوََّت جمَْ 
يفَِّ يف تـُوُ  Malachy O'Mongoirالخي أومونغوار أنَّ القدِّيَس مَ  الالِفتُ و . 1170يف العاِم َأ الَّذي بدَ 

روٍن من انيِة قُ َل مثَ قـَبْ  1120 يف العامِ ِسْيَم كاهًنا  ، كذلكَ يطانيَّةِ ِة الربَ نَ مَ يْ روٍن من اهلَْ انيِة قُ مثَ  لَ بْ ، وذلك قَـ 02/11/1148
ا الِتسْ شِ رَ بْـ سيِم إيرلندا وأَ قْ تَـ  َدُر، وباألَ  تْ ، كانَ تْ أَ ريطانيا بدَ الَثورُة ِضدَّ بَ . 1920 العامِ َمِني يف سْ إىل قِ  عِ يَّاِ ُ صِّ خَ دماٌء كثريٌة 

َقِت نَـ عتَـ ٱوكانت إيرلندا قد . لٍّ خارٍج عن طاعِة البابا يف الفاتيكانتَ اُت بَني شعٍب كاثوليكيٍّ وبَني حمُْ هَ ُمواجَ الْ  َحتِ ضْ ما أَ عندَ 
  .233املسيحيََّة على يِد القدِّيِس باتريك يف القرِن اخلامسِ 

َ من ُمعلِّميِه أنَُّه َموهُ رًا تـَفَ ُع ُمظهِ وكان َيرتعرَ  1094 يف العامِ الخي ُوِلَد القدِّيُس مَ  وٌب وفائُق وُّقًا علميًّا، إذ تـَبَـنيَّ
، وتـََعلََّم من هذا احلكيِم الزَاهِد الَتأمَُّل Ismarى إيسمار َة على يِد ناسٍك يُدعَ رَ شْ الثَانيَة عَ ِسنِّ تـََلقََّن احلكمَة يف . الذَكاء
الخي وبذلك، يكوُن مَ . اعًة تأمُّليًَّة حوَل الَناسِك املذكورإلتحَق به عدٌد من رفاِقِه وَكوَّنوا مجََ . وإماتَة اجلسِد والَشهوات الُصوِيفَّ 

  .234ختاَرت حياَة العاملَ ٱ، بعكِس شقيقِتِه الَّيت ختاَر احلياَة الُروحيَّةَ ٱقد َختلَّى عن احلياِة املادِّيَِّة و 

                                                 
(232  Jean-Charles de Fontbrune, Histoire et Prophétie des Papes, editions du Rocher, Monaco, 1984  
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ِة سنواٍت، الخي وأُعِجَب مَ  الَشابَّ  ،Celseاملطراُن سالس  ، Armaghستدعى ُأسُقُف أبرشيَِّة أرماغٱ بَعَد عدِّ
ِت يليًّا، وَمتَّ ِتِه َمشَّاًسا إجنْ يامَ الخي نِعمَة سِ يف اللقاِء الثَاين َعَرَض املطراُن على مَ . ، وتَقرََّر أن يَلَتِقَيا من جديدٍ ِقهِ بذكائِِه وِصدْ 

َدُه على ساجني، ما ساعَ مَ ِتِهم القرباَن املقدََّس وزيارِة الْ لَ ى وُمناوَ رضَ مَ زيارِة الْ  امِّ وُم ِمبَهَ ُيساِعُد اُألسقَف ويـَقُ  الخيكان مَ . الِسيامةُ 
َمتْ  َف بسبِب الَرتاخي ، وُكلِّ 1120ِسْيَم كاهًنا سنَة  ،رِهِ مْ َغ اخلامسَة والعشريَن من عُ َلمَّا بلَ . ُه للقداَسةتفجِري َفضيلِة احملبَِّة الَّيت َقدَّ

وهكذا، َجتَدََّدت كنيسُة إيرلندا . ِش أسراِر الكنيسِة املقدَّسِة من جديديْ عَ على بزيارِة الَرعايا، وذلَك لتشجيِع الناِس  ،احلاصلِ 
ذه الْ  ِة املَقدَّسةِ هَ مَ خالَل سنَتِني من قياِمِه ِ  Munsterمانسرت  نطقةِ يف م Lismoreالخي إىل أبرشيَِّة ليزمور نتقَل مَ ٱ ُمثَّ . مَّ

  .Malch 235ُأسُقِفها ماخل رعايةحتَت 

َ مَ  وصنَع عدًدا من املعجزاِت بنعمِة  لهحيُث أعاَد احلياَة الُروحيََّة  Bangorالخي رئيَس ديٍر يف منطقِة بانغور ُعنيِّ
إىل َملِك  وءِ جُ اللُ إىل رَُّه ضطَ ٱ، ما مالِ الشِ  برةُ برا هالَّ حتَـ ٱالَّيت  Connerthًفا على أبرشيَِّة كونِّريت نُتِخَب ُأسقُ ٱبعد ذلك، . اهللا

الخي لكثٍري من االضطهاِد يف بالِده، وتـَنَـقََّل من مكاٍن إىل آَخَر تَعرََّض مَ . 236ِتِه الكهنوتيَّةِة خدمَ لَ ُمزاوَ لِ  Munsterمانسرت 
َل سنَة ، وصَ سريِهِ ولكنَُّه لدى مَ . ِدِه، قرََّر الَذهاَب إىل رومالَ ولكي جيََِد َحالًّ َخيـِّرًا لبَـ . نقساماِت الَداخليَِّة يف إيرلندااال بسببِ 

يف  نتشَرتْ ٱوكانت سريُة حياِة هَذيِن القدِّيَسِني قد . ونزَل عند القدِّيِس برنارد Clairvauxإىل منطقِة كلريفو  1138
 األعظِم ْربِ ى باحلَْ قَ تَـ لْ ٱوصَل إىل روما حيُث و  1139، وترَكها سنة "واتِ ُة البابَ وءَ بُ نُـ "الخي يف كلريفو كتَب مَ . وبَّاورُ أُ 

 وُدسِ ِد سينُ قْ َدتِِه إىل إيرلندا لعَ وْ دى عَ ولَ . 237الخيى مَ َك روَح القداسِة لدَ رَ دْ الَّذي أَ  Innocentالثاين  إينوشنسيوس
ًة رهبانيًَّة رَ يِ دْ ى تَنشئِة بعِض الُرهباِن ليؤسَِّس أَ تـََّفَق مع القدِّيِس برنارد علٱالخي على كلريفو و ٍب من البابا، عرََّج مَ لَ طَ ِة بِ فَ اقِ سَ األَ 

و كاستلُّ كانَُه أسُقُف شيتَّا دي  ستلَم مَ ٱو  1143سنة  Innocent II الثاين إينوشنسيوستُويفَِّ البابا . يف إيرلندا، وهكذا كانَ 
ُل الَرقَم األوََّل يف الئحِة هذا البابا َحيمِ . Celestin IIسَم سيليستان الثاين ٱالَّذي أخَذ ) حيُث القدِّيسُة فريوِنكا جولياين(
ايِة األزمنِة ووِ  ِمَئِة واَألَحَد َعَشرَ الْ  238اتوَ ِة البابَـ وءَ بُ نُـ  القدِّيُس  239يفَِّ تـُوُ . َمِن الَسالِم املسيحيِّ زَ ِة الكنيسِة اجلديدِة لِ الدَ حىتَّ ِ
  .1148كلريفو يف الثاين من تشريَن الثاين سنة   برنارد يف ديِقِه القدِّيسِ صَ  َديْ على يَ  ُمتَِّكًئاالخي مَ 

  الخيمَ  وَءُة القدِّيسِ بُ نُـ  - 14.2

ُل َر أنَّ هذا احلَدَث سيحصُ ، وذكَ "سُتَدمَّرُ  ْبعِ املدينُة ذاُت الِتالِل السَ : " وما قائالً ماِر رُ الخي عن دَ تـََنبََّأ القدِّيُس مَ 
وتـََنبََّأ أيًضا عن اخلطِر . رَ َس عشَ َس الَسادِ الَّذي يلي البابا بنديكتُ  240الُروماِينِّ  بابا بطُرسَ ال ، أيِ األخريِ  يَِّة البابا ما بعدَ ربِْ خالَل حَ 

سيليستان  ، أيْ ةِ وءَ يَِّة البابا األوَِّل يف الُنبُ ربِْ ، وذلك خالَل حَ نيَّةِ قيقيَِّة ِضدَّ ُسلطَِتها الَزمَ ِة احلَْ مَ ُمخاصَ ِء الْ دْ األوَِّل على الكنيسِة وبَ 
، َدليَّةِ ِة اجلَْ فَ سَ لْ بالفَ  ؤِمنِ مُ الْ  Arnaud de Bresciaِب أرنو دو بريسيا ِة على يِد الَراهِ رَ ، بدَأ الَتحضُري للثـَوْ لِ عْ وبالفِ . ثاينال
ِة يف  نتَشَرتْ ٱف  تران العاِشرِ ِع المَ ِد جمَْ قْ عَ إىل  ،َسَلَف البابا سيليستان الثاين ،الثاين إينوشنسيوسرَّ البابا ضطَ ٱ ا، م241ُمُدنٍ ِعدَّ
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  .، كما أحَببُت بالُروِح الُقُدِس أن أَُمسِّيه"بطرُس الثَاين"أو   240)
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Latran  لطِة الكنيسِة يف روما ِضدَّ سُ  األُوَىل  قيقيَّةُ احل ةُ رَ وْ ثَـ الأمَّا . 242اِعهِ بَ تْـ ِب وأَ قِّ هذا الرَاهِ ٌم ِحبَ َر ُحرْ دَ ، عندما صَ 1139سنة
َرت يف هَ الخي الَّيت ظَ َة القدِّيِس مَ وءَ بُ ، أنَّ نُـ والَنتيجةُ . 243يَِّة البابا سيليستان الثاينربِْ الَل حَ أ إالَّ خِ تَبدَ  مْ الِسياسيَِّة واإلقليميَِّة فلَ 

تقوُل . 244"القاضي الَرهيُب سَيحُكُم على الَشعب: " الِفًتايًّا وِ بَ الًما نَـ ِتها كَ َلت يف خامتَِ ، محََ ِرٍب من تاريِخ الكنيسةِ ٍر ُمضطَ صْ عَ 
َة البابَ ئِ رْ ، سيَـ ومانيَّةُ يت سُتعانيها الكنيسُة الرُ ى الَّ ربَ َنِة الكُ ِمحْ خالَل الْ : "ةُ وءَ الُنبُ  راَف ى اخلِْ عَ سيَـرْ . ’بطرُس الُروماِينُّ ’ويََّة ُس الُسدَّ

والقاضي الَرهيُب سَيحُكُم : سُتَدمَّرُ ) روما( ْبعِ مدينُة ذاُت الِتالِل السَ ، الْ ِمَحنِ الْ  هِ نتهاِء هذِ ٱ عندَ . ِمَحنِ ٍد كبٍري من الْ دَ َط عَ سْ وَ 
  .245"على الَشعبِ 

 رِ مَ القَ  من ُمنَتَصفِ : هُ زُ مْ رَ و ( وَّلِ األَ  سَ ِن يوحنَّا بولُ يْ وَ احلقيقَة عندما يُنِبُئ بأنَُّه بعد البابَـ  هِ ذِ هَ  246الخيقدِّيُس مَ كُِّد الؤَ ويُـ 
: زَ ُل الَرمْ مِ  فقط البابا الَّذي حيَ ، سيأِيت )الَشمسِ  وفِ سُ أو كُ  سِ الَشمْ  لِ مَ من عَ : هُ زُ مْ رَ و ( الثاِين  سَ ولُ نَّا بُ وحَ ويُ ) رِ مَ القَ  وفِ سُ أو خُ 

ٍد كبٍري من دَ َط عَ سْ راَف وَ ى اخلِْ عَ سيَـرْ  " الَّذي ُس الُروماِينُّ  البابا بطرُ َر ُمثَّ شَ َس عَ ُس الَسادِ وهو البابا بنديكتُ " ونِ الَزيتُ  دِ من جمَْ "
  ".ِمَحنِ الْ 

 يت تـََلتْ وِز الَّ لَّ الُرمُ نَّ كُ إ: " حَِّتهااِت وتأكََّد من صِ وَ بعَدما تَفحََّص سلسلَة البابَـ  ،وُل الكاِتُب جان لوك ماكسانسقُ يَـ 
ا ذا الَتاريخِ وُز الَسابقُة هلَِ الذَّي تـَتَِّصُف به الُرمُ نـَْفِسِه ِق لَ القَ بُذها خْ ُن أَ ، ال ُميكِ واتِ وِز البابَ مُ لُّ رُ ما طُِبَعت كُ عندَ  1595سنَة  ، ألَّ

 من غريِ  : "وتاَبَع قائالً . 247"هاتْ يت سبـَقَ وِز الَّ ، وغَري قابلٍة للِنقاِش كالُرمُ اٍت تتَحقَّقَ وءَ بُ نُ لَتواريِخ كَ لوٍح ضُ وُ ًة بِ قَ ُمطابِ  وٌز ُوِجَدتْ مُ رُ 
 نُتجْ  يَ الخي ملَ يت كَتَبها القدِّيُس مَ اراِت الَّ بَ واضٌح أنَّ العِ إنَّه ، ضوٍح ُمشرِقٍ اتًا أيُّ وُ تَ بَـ منها َبِثُق ِجَرٍة ال يـَنْ ليَّاٍت ُمضْ دَ وِل يف جَ الُدخُ 

ا ُملهِ ... كِم ِصحَِّتهاحلُِ  ةُ شَ ِة إالَّ الَدهْ يَّ ربِْ اِت احلَْ وَ وِد البابَـ هُ ِني وعُ َر الِسنِ بْـ عنها عَ  َّ رََّر كَ ِة أن تتَ فَ الِصدْ  َوليدَ  سَ يْ ولَ  َحقًّا َمةٌ ينكِشُف أ
  .248"ريَن مرَّةً شْ مئًة وعِ 

م وحَ صِ خْ اِت وشَ وَ البابَـ  لِّ يَِّة كُ زِ مْ ، قاَم هذا الكاِتُب بتحليِل رَ بَعَد هذا الَتأكيدِ  م ربِْ يَّاِ اًء من البابا سيليستان بتدَ ٱيَّاِ
وهذا الَرمُز . "الَشمسِ  من عمِل الَشمِس أو كسوفِ : "هُ وِز لَ رمُ مَ  الْ الثاِين  سَ وًال إىل البابا يوحنَّا بولُ صُ ، وُ Celestin IIالثاين 

... لداِن العاملَِ ُمعلًِّما احملبََّة والَرمحَة واحلواَر والَرجاَء والَسالمِة رحالتِِه الَتبشريَِّة إىل بِشعَّ َق بأَ رَ شْ َحتقََّق يف حياِة هذا البابا الَّذي أَ 
لذلَك، كَتَب جان . لوبَ وَل والقُ قُ يوَت والعُ املكتباِت والبُ  َمألَ ... راِت والُكُتِب والِعظاتِ ذكَّ مُ فَتعليُمُه يف الَرسائِل والبَـَراَءاِت والْ 

لُّ ، وكُ ى دائًما ُعرَضًة للَتَمزُّقِ حَ ضْ ليطًا أَ خَ  َدَثتْ حْ أَ ) لِّ القارَّاتِ يف كُ (وِدها جُ وُ َلكِة لِ وليَُّة الَكثْـ مشُُ  : "سانس يف كتابِِه قائالً لوك ماك
 فالبابا بيُّوُس الثاِينَ . اهللاِ  َديِ َلْو كان املسَتقَبُل بيَ َش حىتَّ و اعَع االقتصاديَّ والسياسيَّ اْلمُ ضْ اِن الوَ بَ سْ َذ يف احلُْ بابا جيَُِب أن يأخُ 

واَجهَة بني مُ جتازا احلرَب البارَِدَة والْ ٱ سِ الَسادِ  سَ جتاَز احلرَب العاَلميََّة الثانيَة، والبابا يوحنَّا الثاين والعشرون مع البابا بولُ ٱ رَ عشَ 
نطَبَـَعت ٱ، الَّيت وُّالِت الِسياسيَِّة الغريبةِ ِن الَتحَ مَ َب عليِه أن يَعُدَل يف زَ َوجَ  الثاِين  سُ نَّا بولُ وحَ ، والبابا يُ )يِّ واألمريكِ  يِّ وسِ الرُ (ِن اجلبَّاَريْ 
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اِد أملانيا، ويف زمِن احلركِة الْ ٱ، ويف زمِن 249"الِستار احلديديِّ "فعليًّا بنهايِة  َدِة حبَْ وبَّا الْ ورُ ُمتعلِّقِة بفكرِة أُ حتِّ ا، ويف ُمَوحَّ ِ ثًا عن ذا
أنَّ اإلنساَن ُميكُنُه أن بِت العاملََ كَّرَ الَّيت ذَ  سالفيا الَسابقةِ و ، ويف زمِن حرِب يوغاِط واالنكماشِ غَ لالمِّ  القابلةِ  الِصنيِ  بيتِ ثْ ِن تَـ مَ زَ 

  .250..".راِت االعتقاِل النازيَّةِ كَ سْ عَ حىتَّ بَعَد مُ  مِ رائِ ِة واجلَْ قَ حرَ مُ أنَُّه قادٌر على إحداِث الْ بو  يكوَن ذئًبا ألخيِه اإلنسانِ 

ا ركَة احليِصُف هذا الكاِتُب  اِد الِسياسيَِّة عَ بْـ يف األَ  حقََّقهُ ِلَما  ،ةِ ُمشرِقَ ِس الْ بالَشمْ  ،الثاِين  سُ البابا يوحنَّا بولُ الَّيت قام ِ
وِر نُ بِ  ذَِّت العاملََ ُة غَ ُمشرِقَ الْ  الَشمسُ  هِ هذِ . بني اإلنساِن وخالِِقهِ  وديَِّة للَتاريخ، أي العالقةِ مُ ِتِه العَ ؤيَ ودائًما حتت رُ  ،واإلنسانيَّةِ 
. رِ جْ وِق الفَ رُ شُ يـَُّتُه بِ ربِْ حَ  تََّصَفتْ ٱِق و ى هذا البابا من الَشرْ تَ لقد أَ . وُد اإلنسانَ نا بأنَّ الُروَح الُقُدَس هو الَّذي يـَقُ تْ كَّرَ املسيِح وذَ 

 زيَِّتهِ مْ رَ بِ يُعطي،  يَّةِ َسٍل من العنايِة اإلهلَ راٍع ُمرْ إىل ِحباجٍة  ،كٍّ  شَ ىنَ دْ أَ  ونِ من دُ  ،ةُ لَ ِت الكنيسُة الكاثوليكيَُّة والَشامِ كانَ   وإنْ "
بدايِة   كثريًا منذُ ، فهَي تُعاِين الثاِين  سَ ثاِل يوحنَّا بولُ ، على مِ يَّةِ وِ يَ يَِّة ولِلطَاقِة واحلَْ وِ بَ ًال، بُرهانًا للُسلطِة األَ ِس مثَ الَتقليديَِّة كالَشمْ 
. الخي يف َحتذيرِناِة مَ وءَ بُ ُر نُـ وْ ا، فهذا هو أيًضا دَ يً زِّ وُب الَشمِس يف املساِء ُمعَ رُ إذا كان غُ ... رِ جْ يِء للفَ طِ الَزواِل البَ الِتسعيناِت من 

دواُر ويأيت زمُن  تنتهي األَ ، ُمثَّ "ونِ ِد الَزيتُ من جمَْ "ٍة هي ضَ يٍَّة غامِ زِ مْ اديٍَّة ُجتيُب على رَ يَ يٍَّة سِ ربِْ ُك حَ  ُملْ الثاِين  سَ َد يوحنَّا بولُ  بـَعْ أِيت سيَ 
  .251"خريِ ِم األَ كْ ِع احلُْ نْ وما ومَ واِل رُ ِع زَ نْ َر على مَ ذي لن يقدِ وماِينِّ الَّ  الرُ الثاِين  سَ بطرُ 

ُر هذا وْ هو دَ الخي؟ ما ِة القدِّيِس مَ وءَ بُ من نُـ  111الَّيت َحتِمُل الَرقَم  الِعباَرةِ  هِ ، هذِ "ِمن َجمِد الَزيتون"فما هو معَىن رمزيَِّة 
ِة يف الكنيسِة ا وللَتعليِم الَصحيِح للُسلطَ نمينِة للمسيِح إهلَِ واِقِفِه األَ ليماتِِه ومَ عْ راراتِِه وتَـ قَ بِ  نَّمَ هَ اَن جَ كَ ْر الَّذي سيَـُهزُّ أَ  تواِضعِ مُ البابا الْ 

جيِد مَ وَم االنتصاِر الْ فهُ وَصَلت إلينا مَ الثاني أَ  سَ نَّا بولُ وحَ ا يُ يَعَتِبُر الكاِتُب أنَّ رمزيََّة الباب؟ وليَّةِ املقدَّسِة الكاثوليكيَِّة الَرسُ 
ُم لنا مرُة الَزيتوِن الَّتي قُِّقُه ثَ الَّذي سُتحَ  رًا إىل الَنصِّ األخِري الَّذي سْ صنَـَعت جِ  110مزيَُّة الَرقِم رَ  . "رًا ُمقدَّسةً وَ ُبها صُ شَ خَ يُقدِّ

ايِة البابَويَِّة   كٍَّد يف الكتاِب املقدَِّس إىل إسرائيلَ َؤ ُز شجرُة الَزيتوِن بشكٍل مُ َترمُ . ِر الُرؤياخريِة من ِسفْ اِل األيَّاِم األَ مَ وكَ يُوِصُلنا إىل ِ
َر ثَـ على أَ ِمُل اجلنوُد ُغصَن الَزيتوِن إْذ حيَ  القدِمي إىل آِهلَِة الَسالِم ِر الُروماِينِّ صْ أيًضا يف العَ  َزتْ مَ ورَ ... والَشعِب اليهوديِّ 

إذا  ِة بـَْعَد الطُوفاِن لَيعِرَف ما امًة من الَسفينَل محَ وًحا، يف الكتاِب املَقدَِّس، أرسَ ًة أنَّ نُ فَ دْ صِ  ُكنْ يَ  وملَ . االنتصاراِت يف احلروبِ 
ستناًدا إ. 252"اهللا الِم معَ ارِها لَرتُمَز إىل عودِة السَ قَ نْـ ها ُغْصُن زيتوٍن يف مِ باحلمامِة َتعوُد ومعَ  انَكَشَفت، فإذْ ٱكانِت األرُض قد 

ُد الكاِتُب أنَّ اليهوَد سوف يتُ ُمعطَ الْ  هِ هذِ إىل  وَن إىل ويتحوَّلُ  ،الً عْ نَتَظَر قد أتى فِ مُ وَن بأنَّ املسيَح الْ نُ وَن ويؤمِ وبُ يات، يؤكِّ
ا . مسيحيِّني َّ ِة أجياِل لُغَ  بِّ يفِب واحلُْ ُز إىل الَذهَ َترمُ فإذا كانت شجرُة الَزيتوِن َترمُز إىل الَسالِم لدى اليهوِد واملسيحيَِّني، فإ

ا تُعطي زيًتا طيَِّب الْ ومثَ . ِب والَسالمصْ ُمتواِصِل رامَزًة إىل اخلِْ ها الْ ارِ ر خضِ ٱهي شجرٌة تستمرُّ بِ . ىوِر الُوسطَ صُ العُ  ذاِق وليَس مَ رُ
ُمقدَّسِة من زيِت الِشفاِء وزيِت الِعماِد وزيِت ِخدمِة األسراِر الْ ُه الكنيسُة يف تْ ستخَدمَ ٱوقد . ُل لإلنارةِ ، بل ُيسَتعمَ فيه من َضَررٍ 

بًا أو غَري ذلك، فإنَّ الكاِتَب يَعَتِربُ أنَّ رْ حِمُل سالًما أو حَ ستَ  111يََّة البابا ربِْ كثريٌة عن أنَّ حَ   فاسريُ تُوَجُد تَ  ويف حنيِ . املريونِ 
وفاٍن أو طُ (ٍة مادِّيٍَّة ثَ ِع كارِ افِ دَ ، ليس بالَضرورِة بِ ظاهريًّا سَتغيبُ  2030وسنِة  2000سنِة احلربيََّة الُرومانيََّة يف الِسنِني ما بَني 

ِم للَتطَ بدافِع االمتداِد الْ  لكنْ و ) زلزالٍ  ايِة ُع فرضيََّة اَجلَدِل حوَل جمَ نَ وهذا الَتفسُري ال ميَ . ميقِ يِّ العَ َمعِ جْ مَ وُِّر الْ ُمتَـَقدِّ يِء الَربِّ يف ِ
اِت الَّتي وءَ لُنبُ ُيحقُِّق ا ،الثةلفيَِّة الثَ في بدايِة األَ  ايًّ رِ ذْ جَ  الً وُّ َتحَ يواِجهاِن ُد الكاِتُب أنَّ الكنيسَة والعاَلَم سوف كِّ ويـُؤَ . ةِ نَ زمِ األَ 
ال، فاُهللا سُيخلُِّص  َن إلى كارثٍة أمينَّا ذاهبكُ َسواٌء أَ  " ولكنْ . ل حتَّى اآلنَ وزِها بالكامِ مُ رُ  َفكَّ م يستِطِع اإلنساُن لَ 

                                                 
  .ُيشُري إىل احلدوِد الَّيت تفصُل اجلمهوريَّاِت االشرتاكيََّة يف أوروبَّا الشرقيَّة عن ُدَوِل أوروبَّا الغربيَّة" الِستاُر احلديديُّ "  249)
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َ
  .182رِجع نفُسه، صامل

(251   
َ
  .183رِجع نفُسه، صامل
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َ
  .184رِجع نفُسه، صامل
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ايَة العاَمل، ولكنَّها هِ قد ال تكوُن هذِ ... صَّاَءهُ خِ أَ  ٍن ِمفَصليٍّ عندما مَ ِكيٍّ، تُعِلُن عن زَ لَ ريٍُّ فَـ غَ تَـ  يف كلِّ األحواِل فرتةُ  الفرتُة ِ
َأْي (ي نا الَّذي سيأتِ كْ ريَن إذا تـَرَ ُن ُمنتصِ سنكو نا ِسفُر الُرؤيا، كما ُخيربُِ   ولكنْ ... نوطِ رُِّض للقُ ُم التَـعَ دَ سيكوُن من الَصعِب عَ 

  .253"وا على قيامِتهدُ هِ نَتَصَر على الموِت كما َبشََّرنا بذلَك الَّذيَن شَ ٱالَّذي هو ... يُديُر حياتَنا) يسوَع المسيحَ 

اِت يف وَ ِة البابَـ لَ يف سلسِ  )111(اْلِمَئِة واحلادَي عَشَر تعليًقا على ما كَتَب الكاِتُب جان لوك ماكسانس عن البابا 
حيِّ للقدِّيِس يوحنَّا و الَنشيِد الرُ يف كتاِب  34وَدَة العريُس الَسماويُّ، الَربُّ يسوُع املسيُح، األُنشُ الخي، يُنِشُد ِة مَ وءَ بُ نُـ 

 عنيَ ُمتواضِ َع الْ رفَ أن يَ  تِهِ عادَ  نْ ه ألنَّ مِ ُعها إليرفَـ ها، ها هو يَ واُضعِ تَ لِ  َمهُ رَ َف اِهللا وكَ طْ لُ  َحتْ دَ بما أنَّ احلبيبَة مَ ف .للَصليِب الكرمليِّ 
ين، فقالُمتَ َق الْ سحَ ويَ  ُح مدَ يَ  يسوعَ العريَس أي أنَّ  ،254)6- 2: 34( "الحمامُة البيضاُء عاَدْت إلى الُفْلِك بالُغصنِ  : "كربِّ
يت فاحلبيبُة الَّ . إليه يَ إعداٍد لتأتِ  رَ يْـ ها خَ سَ فْ نَـ دَّت عَ ِتها بعدما أَ اوَ قَ تغنَّى بنَـ ويَ  ةَ نَ الحسَ  حبيبِتهِ  فاتِ َف له صِ صْ ُحبٍّ ال وَ بِ 

. ها من الَضغينةِ وِّ لُ اِد فيها وخُ دَ والوِ  والبساطةِ  داعةِ الوَ  فاتِ أضَحت نقيًَّة بيضاَء كاحلمامِة لنعمِة اهللا، أراَد احلبيُب أن ُيظِهَر صِ 
 وهذا يعين أنَّ الَنفسَ . تي ذهَبت من الَسفينِة وعاَدت إليهاوٍح الَّ حمامِة نُ بِ ُيشبـُِّهها  هُ َلتْ ها جعَ وِد في َعينَـيْ ُة الَتطَلُِّع الَودُ ظرَ ونِ 
ا مَ هْ شَ  جتَِد لِ حيُث ملَ  قائصِ وفاِن اخلطايا والنَ ِك اِهللا حَني خَلَقها، وجاَلت يف مياِه طُ من فـُلْ  يت خرَجتْ الَّ  كانًا ترتاُح فيه، َوِ

َن صْ غُ  وهي حاملةٌ  ،وٱستقبَلها املذكورِ  وفانِ اهللاُ مياَه الطُ  عَ طَ حىتَّ قَ  ،هاقِ خالِ  رِ دْ إىل صَ  بِّ احلُْ  قِ لَ يُء وتذهُب يف أجواِء قَـ جتَ  غَدتْ 
: رَينِ مْ أَ  قَّتْ وهكذا، ٱستحَ . احلبيب يف صدرِ  والكاملةَ  ةَ امَّ التَ  اخللوَة الَسعيدةَ  ، ودخَلتِ هِ تِ محَْ ورَ  ها برأفِة اهللاِ يتوِن عالمَة ٱنتصارِ الزَ 

الكنيسِة  ُل فعًال معَ ما سيحصُ وهذا  .اهللا معَ  ةِ األبديَّ  باخللوةِ  ُمكافأةَ والْ  ،املنظورينَ  وغريِ  ها املنظورينَ أعدائِ  على االنتصارَ 
الَّذي  رُّ به والمحنَة الكبرى الَّتي سَتدُخُلها قريًبا، ليسا إالَّ ذاَك الُطوفانُ مُ نَّ المخاَض الَّذي تَ ، إذ إالَربِّ  المسيحِ  ُروسةِ عَ 

 ورينَ ها المنظُ ائِ دَ عْ أَ َرًة على صِ ُمنتَ " ِد الَزيتونجْ من مَ "وُم قُ ستَـ : َرينِ مْ أمَّا هي، فستسَتِحقُّ أَ . عدائِهاناَل منها بل من أَ لن ي
مع  ةِ ألبديَّ ا بالخلوةِ  ةَ أَ ُمكافَ الْ اُل نَ ، وستَـ رَ َس عشَ َس الَسادِ ماِن رأِسها المنظوِر البابا بنديكتُ البِة إيْ صَ بِ  يْ ، أَ ورينَ المنظُ  وغيرِ 

  .دِ جْ مَ الثاني بالْ  جيِئهِ حبيِبها الَسماويِّ في زمِن مَ 

  

 255غردييلداهُة القدِّيسِة وءَ بُ نُـ  -15
َدةً وءاٍت ُمتَـعَ بُ نُـ  )ألمانيا - الثاني عشرالقرن (غرد ييلداهُمَعلِّمُة والْ  ةُ يسالقدِّ َوَضَعِت  ايِة األزمنِة وزمِن  دِّ حوَل ِ

ُر اُهللا أَ  هالِك الُنفوسِ إالَّذي سَيعَمُل فيه املسيُح الَدجَّاُل على  هذا الَزمنِ ى، رَ بْـ اِب واحملنِة الكُ الِعق نا من هذا رضَ بينما ُيَطهِّ
 ُمَقدَّسِة بتاريخِ يف الكنيسِة الْ " ُمعلِّمةً " رَ شَ عَ  سَ الَسادِ  أعَلَنها البابا بنديكُتسُ . كَني ومن أعمالِِه الفاسدةِ الِ وِدِه اهلَْ نُ الَدجَّاِل ومن جُ 

  :مَّةِ ُمهِ اِت الْ وءَ الُنبُ  لذلَك، نُورُِد بعضَ . 2012تشرين األوَّل  07األحد 

 ساَء كنائِسهاؤَ رُ  َفضِّلُ تُـ بعُض البلداِن س. عوبـُُهم ُسلطََة الباباراُء وشُ ِة األخيرِة عندما يَرفُض األُمَ نَ زمِ ي أيَّاُم األَ ستأتِ  "
الكهنُة . ُمَقدَّسُة عن أمالِك الكنيسةزَُع الِصفُة الْ سوف تـُنْـ  .256ةُ انيَّ مَ لْ األَ  ةُ رباطوريَّ ماال مُ وستنقسِ  .احمللِّيَِّة على ُسلطِة البابا
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َ
  .188 - 186، صرِجع نفُسهامل

  .1994، ترمجة أنطوان سعيد خاطر، منشورات الرهبانيَّة الكرمليَّة، بريوت، 2، املؤلَّفات الكاملة الَنشيُد الُروحيُّ يوحنَّا الَصليب،   254)
(255  www.unitypublishing.com/prophecy/HildigardSaint.htm & www.summorumpontificum.net/ By brian Kopp:  

Mother Columba Hart, Hildegard of Bingen, Scivas Translation, Abbey of Regina Laudis, U.S.A. 1990, p.493-514  
  .ميَِّة الثانيةبعَد احلرِب العالَ  لوُح يف األُُفقت تبدأفعنه  ِض ُسلطِة البابا واالنقسامِ َرفْ فكرة ا أمَّ  ،انيةالثَ  ةِ ميَّ العالَ  احلربِ  ثرَ على أ ثَ دَ حَ إنقساُم أملانيا   256)
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، ما ُيَسبُِّب رادعٍ  ُة تعاليَمُهم الفاسدَة من غيرِ قَ راطِ هَ ُر الْ بعد والَدِة المسيِح الَدجَّاِل، سَينشُ . سيكونوَن ُمضَطَهدين
  ".ُمَقدَّسلكاثوليكيِّ الْ اِِم اوًكا حوَل إميَْ كُ للمسيحيَِّني شُ 

ا، وحَ  ُل معهاحمِ ستيٍّ و بأمٍر إهلَِ  مالِ ٌة من الشِ وِيَّ بُّ ريٌح قَ هُ تَـ س " م ضبابًا كثيًفا وُغبارًا ثقيًال جدًّ ناِجُر الَبَشِر وعيوُ
  ".ٍف عظيمٍ وْ ُعوَن يف خَ وَن عن أعماِهلم الوحشيَِّة ويقَ من هذا الغُباِر فيتَـَوقـَّفُ  ستمتلئُ 

ًدا من عدَ  عُ جمَ تي تَ والَّ  حيطِ مُ في الْ  العظيمةُ  ةُ مَّ األُ . واجلوعَ  زَ وَ العَ   بلداٌن كثريةٌ سُتعاِين  نَّبِ ُمذَ الْ  هورِ ظُ  بلَ قَ " 
 هُ رُ مُ غَ ستَـ  رُ ٌم آخَ سْ وقِ  ،ٌم منهاسْ قِ  زَّأُ تجَ وسيَ . رِ زْ جَ والْ  دِّ مَ الْ  اتِ جَ وْ ومَ  فِ واصِ وبالعَ  ةِ يَّ رضِ األَ  اتِ زَّ هَ بالْ  مَّرُ سُتدَ  المختلفةِ  عوبِ الشُ 
ِة الَنِمِر واألَ راتِها في الَشرِق بقُ ، وستخَسُر ُمستعمَ اليا كثيرةً بَ  األُمَّةِ  هِ واِطُئ هذِ سَتشَهُد شَ  .املياهُ   ُمَذنَّبُ الْ  سُيحرِّكُ  .دِ سَ وَّ

احلركُة للُمَذنَِّب سُتسبُِّب  هِ هذِ  ِ .عديدةٍ  لٍ وَ على دُ  يضاناتِ والفَ  ةَ ئَ بِ وْ واألَ  زَ وَ العَ  وُيسبِّبُ  حيطِ مُ الْ  بَ لْ قَـ  ،ٍط هائلٍ غْ بضَ  ،ورُ ذكُ مَ الْ 
 ةُ أكثريَّ  عيشُ ستَ  .واألمُر عيُنُه سَيحُدُث يف عدٍد من البلدان. وبئًة كثريًة سُتَدمُِّر األُمََّة العظيمةَ ًة وأَ قَ اًجا شاهِ وَ مْ عاصَري وأَ َل وأَ الزِ زَ 

ها نِ مْ ومن ضِ  ،ةِ احليَّ  الكائناتِ  مُ عظَ ومُ  ،رِ زْ واجلَْ  دِّ مَ الْ  اتِ جَ وْ مَ  بسببِ  مَّرُ ُتدَ ها ستُ لبيَّ اوغ ،اخلوف ةِ أَ طْ وَ  حتتَ  ةِ احليَّ السَ  نِ املدُ 
يف تلَك  هُ وذلَك ألنَّ  ،ةِ اكَ الفتَّ  من األمراضِ  وتونَ مُ سيَ  من هذه املوجاتِ  بونَ هرُ سيَ  ذينَ الَّ  إىل أنَّ  ، باإلضافةِ وتُ مُ سيَ  ،اإلنسانُ 

وُروبَّا عندما سَتجِلُس الَزهرُة البيضاُء على عرِش وُد الَسالُم إلى أُ عُ سيَـ . اهللا واننيِ قَ ًقا لِ فْـ وَ  حلياةِ ا بقى أحٌد على قيدِ لن يَ  نِ ُمدُ الْ 
  ".فرنسا من جديدٍ 

من  وَخ وإيليَّانُ خْ أَ يَُّة الَّيت نـََقَلت يف العاصفِة ، الُقوَُّة اإلهلَ ُمَزيـََّفةَ يف الوقِت الَّذي سَينُشُر فيِه املسيُح الَدجَّاُل تعاليَمُه الْ  "
ما من لَّ سَ لقد تَ . ماِن تعليماٍت من اِهللا ُكلَّ أربعَني يوًمالَّ سَ ستقرارِِمها بني البشر، سيتَ ٱوبعد . ُسها سُتعيُدُمها إليهافْ األرِض هي نَـ 

  ".ِة الَطويلةِ امَ والقَ  ُمِسنِّ مِر الْ بالعُ  يتميـَّزُ ِكالُمها . إىل طريِق اخلالصِ  أةِ طَ جاِع اخلَْ ِة املسيِح الَدجَّاِل وإرْ ُمقاَومَ اِهللا القوََّة لِ 

َباُه بَن اهلالِك ويَغلِ ٱما أن ُحيارِبا مَّتُـهُ َمهَ . ةِ نَ األزمِ  هِ ذِ ُهما هلَِ وَخ وإيليَّا، اللَذيِن َحِفظتُـ خنُ َديَّ، أَ سوَف أُداِفُع عن شاهِ  "
بُن اهلالِك، ٱَر شَ ُمذِهَلَة يف األماكِن حيُث نَ األعاجيَب الْ  نِ يٍَّة فيصنَـَعاوٍَّة تأثري سَيتمتَّعاِن بقُ . وا بهعُ دَ خنَْ ٱماَم املؤمنَني الَّذيَن أَ 
ما يف عماهلِِ يًدا عن أَ يًضا جمَ وِ عْ ُحُهما تَـ سأمنَ  ذا الِشرِّيِر بأن يَقتـَُلُهما، ولكنْ ُح هلَِ مسَْ  سأَ ُمثَّ . ةَ عاليَمُه الِشرِّيرَ ُمخرُِّب الَشنيُع، تَ الْ 

 ".الَسماءِ 

 

 257اٍت في الكنيسةوَ دِّيسيَن وبابَـ اُت قوءَ بُ نُـ   -16

  مةمقدِّ 
 بيعةُ نا الطَ رُ ، سُتنذِ خريَ واألَ  بَ عَ صْ األَ  االمتحانَ  ةُ ريَّ شَ فيه البَ  هُ ذي سُتواجِ الَّ  ربى، ذاَك الوقتُ الكُ  ةِ نَ حْ مِ الْ  زمنُ  نيُ عندما حيَ 

  أكثرَ  ونُ كُ ستَ  فُ واصِ العَ و ، والباردِ  احلارِّ  قسِ بني الطَ  اصلةً تو مُ  اتٍ غريُّ تَ  دُ شهَ سنَ  كذلكَ . هايت سُتحِدثُ الَّ  اتِ ريُّ غَ التَـ  من خاللِ  بذلكَ 
  .ةَ ضَ فِ ُمنخَ الْ  يَ األراضِ  رُ غمُ يت ستَ الَّ  حارُ ، والبِ ةٍ عَ شاسِ  قَ ناطِ مَ لِ  ةُ ُمدمِّرَ الْ  لُ الزِ ها الزَ ثلُ ومِ  ،ةً كارثيَّ 

                                                 
  ، أوwww.catholicprophecy.org :راجع  257)

http://www.medjugorje-online.com/catholic_prophecy ، بنٍة بالُروح، بإشراف مؤلِّف هذا الكتابٱترمجُة.  
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  :يسينوالقدِّ  اتِ وَ ابَـ للبَ  ودُ عُ تَـ  ةِ نَ زمِ األَ  لنهايةِ  اتٌ وءَ بُ نُـ 

 لألزمنةِ  ُمعاصرِ الْ  وحِ للرُ  مُ سلِ ستَ سيَ  العاملَُ  : ")ابعَ الرَ  القرنَ ( الكبيرِ  أنطونيوسَ  يسِ القدِّ  ةُ وءَ بُ نُـ  -16.1
 ةٌ دَ معقَّ  ورُ مُ فاألُ  رِ نا احلاضِ نِ مَ يف زَ  ، ولكنْ طَ سَ بْ وأَ  لَ هَ سْ أَ  انُ اإلميْ  انَ كَ لَ  ابعِ الرَ  وا يف القرنِ م عاشُ هُ لو أنـَّ  ونَ سَيعَتربُِ  اسُ النَ . األخريةِ 
َّ  يُنَظرُ  حنيَ  هُ ألنَّ  ،اهلَ  رةِ عاصِ مُ الْ  لِ شاكِ مَ والْ  امِ األيَّ  تلكَ  بةُ واكَ مُ  على الكنيسةِ  بُ لذلك جيَ . رَ أكث  ، ستأِيت العاملََ  هُ ا ُتشبِ إليها بأ
 ".األخريةِ  ةِ نَ زمِ األَ  امُ أيَّ 

 نذيالَّ  البشرِ من  شرحيةً  ياءُ الرِ  ، سُيميـِّزُ األخريةِ  ةِ نَ زمِ يف األَ  : ")سَ ادِ السَ  القرنَ ( سينانوسُ  يسُ القدِّ  -16.2
 عتزازِ على اال قدَّسةِ مُ الْ  كهنٌة من الكنيسةِ   سُيدِمنُ . واآلباءِ  األبناءِ  بنيَ  ةٌ قضائيَّ  زاعاتٌ نِ : قانونيًّا ُمشرَّعةٍ  أحكامٍ  بإصدارِ  ونيقومُ 
 خارجَ  أيْ ، جالِ مع الرِ  ةِ نَ ُمساكَ َن بالْ ِعشْ وسيَ  ةِ قَّ الرِ  رِ اعِ ش عن مَ لَّْنيَ خَ تَ يَ فسَ  ساءُ ا النِ أمَّ . مهِ يف أحكامِ  الةِ دَ العَ  قدانِ وعلى فُ  اتِ بالذَ 
 ".واجِ الزَ  سرِّ  إطارِ 

عن  اودً حُ ، جُ مارَ والدَ  تَ وْ مَ الْ مَعه  ونَ شرُ العِ  القرنُ  جلبُ سيَ  : ")رَ عشَ  سَ ادِ السَ  القرنَ (ا الخ ماريَّ  -16.3
 ةُ دَّ ها عِ بينَ  لُ صِ فْ تَـ يت الَّ  احلروبِ  نَ رْ ، قَـ هذا القرنُ  ونُ كُ سيَ : ماتِ و واحلكُ  نِ ُمدُ وبني الْ  يف العائالتِ  خالفاتٍ و ، املسيحيِّ  انِ اإلميْ 

ْ أمَّ . ويف الغرب رقِ يف الشَ  سُتدمَّرُ  بلدانٌ  ملانيا، هنالكَ أإىل  باإلضافةِ . ةويَّ مَ والدَ  رةِ مِّ ُمدَ بالْ  َرفُ ، وستُـعْ ودٍ قُ عُ  ملانيا، أ يارِ ا بعد ٱ
 ها اإلنسانُ عُ نـِّ يت سُيصَ الَّ ) ةٌ ويَّ وَ نَـ  لُ نابِ قَ ( ةُ مَّمَ ُمسَ الْ  الغيومُ . ةَ الغذائيَّ  وادَّ مَ الْ  واحليوانُ  نسانُ ا اإلخالهلَ  فقدُ يَ  وسٌ رُ ضَ  فستأيت حربٌ 

 ".ونِ نُ باجلُْ  اإلنسانِ  لُ قْ عَ  ، وسُيصابُ شيءٍ  قضي على كلِّ ستَ 

 منسوبةٍ  ةٍ مالئكيَّ  رَ واهِ ًؤى وظَ نتشَرت أخباٌر عن رُ إ: )1958 -1876( رَ شَ عَ  يَ انِ الثَ  وسُ البابا بيُّ  -16.4
: ما يلي يهِ ساعدِ البابا مُ  رَ ، أخبَـ ةِ مَّزَ ُمرَ ى الْ ؤَ بعد إحدى الرُ ). 1958 -1939( هِ تِ يَّ ربْ حَ  فرتةِ  خاللَ  رَ عشَ  اِينَ الثَ  وسَ إىل البابا بيُّ 

 لِ ستقبَ مُ يف الْ  ةُ ريَّ البشَ  هُ هُ ذي سُتواجِ الَّ  بِ عْ ا عن الرُ الباب رَ بـَّ وعَ ". ها من قبلُ ثيلَ مَ  ِربْ تَ  ختَ ملَ  عاناةٍ مُ لِ  ِعدَّ ستَ أن تَ  ةِ ريَّ على البشَ  بُ جيَِ  "
 ".وفانِ الطُ  ظالًما منذُ  باألكثرِ  " اتِ وقَ األَ  تلكَ  فَ صَ ، ووَ القريبِ 

كما وَقَع   مِس العجائبيَّ َر قد شِهَد َحَدَث الشَ عشَ  يَ انِ الث معلوٌم أنَّ قداسَة البابا بيُّوسَ  "باإلضافِة إىل ذلك، 
وهو  ،1950وفي اليوِم األوَِّل من تشرين الثَّاني سنَة  ل،تشرين األوَّ  31و 30في : ُمتعاقبة تٍ اَث مرَّ في فاتيما ثال

ِ وعلى أَثَِر إحَدى الُرؤَ . 258"نتقاِل العذراِء إلى الَسماءٱذاَع عقيدَة اليوُم الَّذي َأعَلَن فيه وأَ  ا يف الثَالِث من ى الَّيت َحِظَي 
، بتاريِخ الثَامِن من  يف خطاٍب إىل شابَّاِت العمِل الكاثوليكيِّ اإليطاليَّاتِ  ،، صرََّح األُب األقَدسُ 1954سنَة  كانون األوَّلِ 

ي يوٌم فيه ُتحيُط ها إنَُّه يأتِ  : "، إذ قالِة األخيرةِ نَ زمِ الُروَح الُقُدَس سُيفاُض على ُرُسِل األَ ، أنَّ 1954كانون األوَِّل سنَة 
ُلمَّ أيُّها هَ  : "قائالً  1955 صلَّى يوَم عيِد الفصِح سنَة ُمثَّ . 259"ِد المسيحٌة للُروِح الُقُدِس ِبجميِع ُجنْ رِّيَّ إفاضٌة جديدٌة سِ 

ها يُّ ، أَال أَرِسلْ أَ . ِتكَ دَ وْ دوَن عَ  ؤولَ حُ اِنِع الَّذي َخَلَقْتُه في ُمحاَولَِتها الْ مَ ها على إزالِة الْ درَة لَ ، فإنَّ البشريََّة ال قُ الَربُّ يسوعُ 
ًة كالَنهار الَكَك، َوْلَتِصرْ ، مَ الَربُّ  اٍر ٌس جديدٌة، ُبُه مشَْ ُتداعِ كالنهاِر اجلديِد ... لَيَلُتنا نـَريِّ ُلمَّ أيُّها هَ ... انًاأكثَر إشراقًا وَلَمعَ َ

  .260..."َدَتَك غيُر بعيدةٍ الماُت الَدالَُّة على أنَّ َعوْ ، لقد َتَكاثـََرِت العَ الَربُّ يسوعُ 

                                                 
  .48، ص1958كانون الثاين لبنان،   - بريوت ، 431، املَسرَّة، عدد بالغات وإنذارات رهيبة، .ش. ي  258)
(259   

َ
  .ان ْبرينات ُأسُقف يف املاِكْنزي إىل البابا بيُّوس الثاين عشرهذه املعلومات ُأِخَذت من الوثائق الَّيت قدََّمها املطر . 52رِجع نفُسه، صامل

(260   
َ
  .54رِجع نفُسه، صامل
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 نَ ، فمِ هِ وكنيستِ  اهللاِ  دُّ ضِ  هُ لَّ كُ   العاملََ  ا أنَّ مبِ  : ")1878-1792( اسعِ التَ  وسَ البابا بيُّ ُة ءَ و بُ نُـ  -16.5
 رتبطُ تَ  احلاضرةِ  رورِ الشُ  ذورَ جُ  أنَّ  يًّا عندما يُعَتبـَرُ لِ جَ  ذلكَ  رُ ظهَ سيَ . هِ لنفسِ  هِ على أعدائِ  صرِ بالنَ  قد ٱحتفظَ  اهللاُ  يكونَ  أنْ  ديهيِّ البَ 

وا دُّ رتَ لن يَ  فهؤالءِ . منه بالكامل ونَ ؤُ رَّ بَـ تَ ا يَـ فقط وإمنََّ  اهللاَ  ونَ لُ ذُ م ال خيَ ، وهُ ةِ يَّ وِ يَ نْـ الدُ  اتِ ذَّ لَ للمَ  ةٍ وَّ بقُ  اقنيَ وَّ التَـ  ةِ رَ قدِ مَ وي الْ فعليًّا بذَ 
إىل  رِ ظَ لنَ على ا ينَ ُجمربَ  ونَ سيكونُ  ، لذلكَ ويٍّ أمٍر ثانَ إىل  هُ بُ َنسَ  نُ كِ ال ميُ  فعٍل أساسيٍّ  بواسطةِ  إالَّ  طريقةٍ  ةِ بأيَّ ) واودُ لن يعُ (

، ةٍ يَّ دِ صاعُ تَ  عاناةٍ مُ لِ  الكنيسةُ  خضعُ ستَ . ورةالثَ  ٱنتصارُ  هذا الَعَجبَ  قُ سبِ ، وسيَ العاملَِ بلُّ حِ عَجٌب عظيٌم سيَ ... اترائيَّ املاوَ 
 ".واالستشهاد عذيبِ والتَ  ةِ خريَّ ا للسُ ُ ادَ ها وقَ امُ دَّ خُ  وسيتعرَّضُ 

 :)إيطاليا - رَ عشَ  اسعَ التَ  القرنَ (آن ماري تادجي  ةِ اويَّ وبالطُ ُة وءَ بُ نُـ  -16.6

مًة أعماَهلا وآالَمها ألجِل يْ ُف سَ رِ ذبينما كانت الطُوباويَُّة آن ماري تادجي تَ  " رِتداِد اخلطأِة ٱًال من الُدموِع ُمَقدِّ
. الظُروف يت يرتِكُبها األشخاُص يف ُكلِّ راِئَم الَشنيعَة الَّ ا اجلَْ أظَهَر اُهللا هلَ  ِه الُقدُّوس،جِد اِهللا وتعظيًما المسِْ مَ واِل اخلطيئِة، ولِ وزَ 

ا يت تُقتَـَرُف يف العاملَ ضخامَة اإلساءِة الَّ  ا أيًضاوأظهَر هلَ  . الكارثةِ  الُطوباويَُّة الَربَّ يسوَع عن العالِج ِضدَّ هذهِ  فسأَلتِ ". وَكثْـَرَ
ا الَربُّ  َ أمَّا . َن الَسالِم الَّذي يليهِ مَ ا الِعقاَب وزَ  كشَف هلَ ُمثَّ . 261"لكلِّ شيءٍ  وأنا لدينا الِعالجُ   الَسماويُّ ِيب بنيت، أَ ٱيا  : "فأجا

  :اُب فهو كاآلِيت الِعقَ 

 اين فسُريَسلُ ا الثَ أمَّ . ها األرضُ أُ نشَ ى مَ روٍر ُأخرَ وشُ  راتٍ وْ وثَـ  روبٍ حُ  لِ كْ على شَ  لُ األوَّ  سيكونُ . قابـَْنيِ عِ  اهللاُ  لُ سُريسِ  "
، وال َمتييزُه شيٍء أبًدا ةُ ؤيَ رُ  نُ ال ُميكِ . لٍ واصِ تَ وبشكٍل كثيٍف ومُ  هارًا وليالً اٍم نَ أيَّ  ثالثةَ  األرضَ  لمةُ الظُ  رُ ستغمُ . ماءالسَ  نَ مِ 

ا عدا ، ملمةِ الظُ  امِ أيَّ  خاللَ  ريٍّ بشَ  عٍ نْ شيٍء من صُ  يِّ أَ  إنارةُ  حيلُ ستَ تس. الكثريين ذي سُيصيبُ الَّ  الوباءَ  اهلواءُ  لُ حمِ وسيَ 
على . فوًرا يف مكانه ول، سيموتُ ضُ الفُ  بدافعِ  هِ لِ زِ نْ من مَ  جُ رُ أو خيَ  إىل اخلارجِ  افذةِ النَ  عربَ  نظرُ َمن يَ  كلُّ . ُمبارَكةَ الْ  موعَ الشُ 
و غزُ سيَ . من اهللا ةَ مَ حْ الرَ  ونَ ذُ شحَ ويَ  دَّسةِ المقَ  ةِ يَّ الوردِ  ُسبحةَ  ونَ لُّ م ُيصَ هِ نازلِ وا في مَ بقَ أن يَ  ،الثةِ الثَ  امِ األيَّ  هذهِ  خاللَ  ،اسِ النَ 

  :على هذا الَتحذيِر ما يلي "رَّةسَ مَ الْ "لَُّة وَتزيُد جمَ  ."نيعةالشَ   األشكالِ بشىتَّ  ونَ رُ ظهَ وسيَ  األرضِ  أجواءَ  ياطنيُ الشَ 

ريَن أَم وا ظاهِ كانُ أ ، سواءٌ يًضاُهم أ، وغريَ صِّ أعداَء الِدينِ خَ واِء ُمييُت باألَ وُد يف اهلَْ جُ وْ مَ الوباُء الْ : " هو العقاُب األوَّلُ 
أمَّا ". واتِ الَضربِة على األرِض بالَصلَ  ُة هذهِ أَ طْ وسَتِخفُّ وَ ، ذلَك بقليلٍ  َسيَـُردُُّهم اُهللا بعدَ ِممَّن ُمسَتِرتين، إالَّ بعًضا منُهم 

ُمَقدَّسَة َتحَفُظ إذ ذاَك من وَع الْ الُشمُ إنَّ . ..ًة عامَّةً فسَتكوُن هائلًة ُمرِعدَ  ): "يالعقاُب الثانِ (ُة الَّيت من الَسماِء الَضربَ 
  .262"َم العذراِء وإلى المالئكةِ االبتهاُل إلى مريَ سيفعُل الموت، وكذلَك 

سنَة  آذار 21 يومِ ففي ". ةِ ُمَقدَّسَ َب الكنيسِة الْ لْ وَن قَـ لُ ِة يدخُ راِطقَ عدٍد ال ُحيصى من اهلَْ  "ا الَربُّ عن َف هلَ شَ وكَ 
ُدها بمن نار، تـُهَ  ًة ُكلِّيًّا بُلَهبٍ ًة ُتشِبُه األرَض، ُحماطَ وِّ ُكرَ يف اجلَْ  تْ رأَ  : "نت تتأمَُّل أماَم املذبحِ ، وبينما كا1812 يف . ِتهاِمهالْ ٱدِّ

ى األرض، َفها علعطَ َعت مِ ضَ الَّيت وَ  ند قَدَميِه تِقُف العذراُء مرميَُ زُف سيًال من الِدماء، عنْ يسوَع املصلوَب يَـ  تْ ُمقاِبِل، رأَ الْ 
ُد البشَ ثَ الكارِ  هِ اٍح لُيوِقَف هذِ تتضرَُّع للُمَخلِِّص بإحلَْ    .263"ةِ طأَ َقُه من أجِل اخلَْ رَ هْ ِمِه الَّذي أَ قِّ دَ ، وذلَك ِحب ريَّةَ ِة الَّيت تـَُهدِّ

                                                 
قَطع   261)

َ
 ٱهذا امل

َ
  :رِجع الَتايلنتقاه املؤلُِّف وترَمجَُه من امل

    Gabriel Bouffier (p.), La Vénérable Servante de Dieu Anna-Maria Taïgi, 7ième Ed., Pierre Téqui, Paris, 1935, p.162 
  .49- 48، ص1958كانون الثاين لبنان، - بريوت ، 431، املَسرَّة، عدد بالغات وإنذارات رهيبة، .ش. ي  262)
قَطع   263)

َ
 ٱهذا امل

َ
  :رِجع الَتايلنتقاُه املؤلُِّف وترَمجَُه من امل

    Gabriel Bouffier (p.), La Vénérable Servante de Dieu Anna-Maria Taïgi, 7ième Ed., Pierre Téqui, Paris, 1935, p.163  
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 ):رَ شَ عَ  عَ اسِ التَ  القرنَ (ي ماري جولي جاهانِّ اْلُمَكرََّمِة ُة وءَ بُ نُـ  -16.7

، )Blain(ى ْبَالْن فرنسا، يف منطقٍة ُتدعَ  غرِيبِّ  اِيلِّ يف ِمشَ  1850شباط  12َم ُوِلَدت ماري جويل جاهاينِّ يو 
طاِفها خنِْ ٱخالَل ). La Fraudais(ى الْفروِدي ، يف منطقٍة قريبٍة من ْبَالْن ُتدعَ 1941سنة  آذار 04فـَِّيت بتاريخ وتـُوُ 

يسُة العذراُء رسالهلَ  ، ثـَبََّتتْ 1896أيلول  19 بتاريخِ  ، طَلَبِت العذراُء 1901أيلول سنَة  29ويف . َة الساليت اخلطريةَ ا القدِّ
وقاَلت . سَتَتَحقَّقُ  الصيَّةِ وِد اخلَْ عُ لَّ الوُ  أنَّ كُ العذراُء مرميَُ  كََّدتِ  أَ ُمثَّ . ريَّةشَ الِص البَ الرِسالِة اإلنذاِر خلَِ  هِ حتقاِر هذِ ٱَم الَتوبََة وعدَ 

ُر األرضُ  : "يارِ مَ لِ    ".صُ ُمَخلِّ يلٌة َميَنُحها الْ  أيَّاٌم مجَ تأِيت  فَ وْ َسْتها، سَ لِّ آثاِمها الَّيت لَبِ راِئِمها وكُ  من جَ بالِعقاِب اآلِيت  عندما تتَطهَّ

رباُت الض " :اري جويل جاهاينِّ اآلِيتَ مَ لِ  َفِت العذراُء مرميَُ شَ كَ فقد  ، ابِ ى أو الِعقَ رَ بْـ ِة الكُ نَ حْ مِ أيَّاِم الْ إىل أمَّا بالِنسبِة 
ُة الَصاِعقَ  هِ هذِ : بٍ ُمرعِ وبشكٍل ٍة رَ ثْـ َض بكَ رْ من الَسماِء سَتضِرُب األَ  واِعقُ صَ . اُقِط بعنٍف سريع بالَتسَ واَىل تَ آلتيُة من الَسماِء ستَ ا
ستكوُن جافًَّة ا هكلُّ اِر  أغصاُن األشج... ُق وتتحوَُّل إىل أرٍض قاحلةٍ وُج ستحرتَِ رُ مُ الْ ... اًرالَّ نقطٍة تُنِتُج مثَِ ُق كُ حرِ ُمنَتِقَمُة ستُ الْ 

ُب الَصالُة َجتلُ ... يِّ ِب اإلهلَِ ضَ ِب الغَ بَ َب بسَ ًة الُرعْ َلًة طواَل ثالثِة أيَّاٍم، ُحمِدثَ يا أوالدي، ستكوُن الَسماُء ُمشتعِ ... ذوعُ حىتَّ اجلُْ 
ِع فرنسا الَدقيِق والَّذي ضْ عن وَ  ةِ الرِسال هِ تكلََّمِت العذراُء يف هذِ ). 1880تشرين الثاين  30رسالة بتاريخ ..." (الربكات

  .اِن الكاثوليكيِّ الَصحيحِ وُد إىل اإلميَْ عُ ولكنَّها ستَـ . هابِ عْ الَرغِم من أمانِة عدٍد قليٍل من شَ على اٍب رَ ِه خَ بْ وُِّهلا إىل شِ سُيحَ 

شريَِّة بآٍس بسبِب فساِد المن مَ  ا سَيحلُّ على األرضِ ا مبَِ إليها ُشعَلُة الُروِح القُدِس وأخَربْ  تْ دَّثَ بعد ذلَك، حتََ 
َدٍة ٍة حمَُ دَّ مُ ِمثارًا لِ  يَ ، وأنَّ األرَض لن تُعطِ ...)الزالزلو  الدماءو  املآسي كاجلوع( يف املناِطِق الَّيت ال يسكُنها الكاثوليُك  اصَّةٍ ِخب و دَّ
وَُّل حَ ستتَ . رباِعهامن ثالثِة أَ  أكثـَرُ  نْ كِ لَ و كلُّها، ال  : األرضُ  َلفَ ُب أن تـُتْـ جيَِ : " َلُة الُروِح الُقُدس باآلِيت عْ شُ  َهتْ نْـ وأَ . ونَ ُمخِلصُ الْ 

  ).1882 آذار 15بتاريخ  رسالةٌ " (وءِ دُ مُِّرها من جديٍد بالَسالِم واهلُْ ، لكنَّ اَهللا سيـُعَ األرُض إىل صحراءَ 

وِع ضُ ِط خُ رْ شَ وِّ بِ دُ ُر على العَ نسا ستنَتصِ اري أنَّ فر مَ ، أكََّد لِ ًفا عن ُجرِح قلِبه األقَدسِ كاشِ   وعندما ظهَر الَربُّ يسوعُ 
ا نْ ذَ . بنائِها لهُ أَ    ).1877تشرين األوَّل  27بتاريخ  رسالةٌ (ُب فرنسا كبٌري جدًّ

، أنبأَ فَ وَ  لَ بْ قَـ  عندما ستدفُع : "... 1941بالرِسالِة الَتالية خالَل شهِر شباط  ها الَربُّ يسوعُ اِة ماري جويل جاهاينِّ
َة فَ عرِ مَ وُق الْ فُ سُتَخلَُّص فرنسا بطريقٍة تَـ ... وُد إىل قلِب الكنيسِة الكاثوليكيَّةِ عُ وستَـ ... ةٍ رَ فْـ ُر عليها الِنَعُم بوَ مِ ستنهَ  ها،نَ فرنسا َديْـ 

  .264"رِ  الطَاهِ ِب مرميََ لْ قَـ  شِ رْ ِب األقَدِس وعَ لْ القَ  شِ رْ عَ : رَشْنيِ عَ إىل سَريَتِفُع مكاُن الوحِش ... البشريَّةَ 

 الثالثةُ  لمةِ الظُ  امُ أيَّ . نقطاعٍ ٱ ونَ دُ  اليةِ تَ تَ مُ الْ  وباتِ ها من العقُ صيبَ نَ  ذُ ستأخُ  وقاتِ املخلُ  أًة، كلُّ جْ فَ  ةُ زمَ األَ  رُ جِ نفَ ستَ  "
ال ، هيبةِ الرَ  لمةِ من الظُ  الثةِ الثَ  امِ األيَّ  هِ هذِ  خاللَ . بتوالسَ  والجمعةِ  الخميسِ  امَ أيَّ  ثُ حدُ ستَ ) واحدةٍ  ليلةٍ  ناقصَ  أيَّامٍ  ثالثةُ (

يف  ثُ دُ ما حيَ  على رؤيةِ  ٍد املقدرةُ حَ ألَ  ونَ لن يكُ  هُ ألنَّ  ذُ وافِ النَ  أن تُفَتحَ  بُ ال جيَِ ، ةِ ُمكرَّسَ الْ  سليَّةِ العَ  وعِ ُن إضاَءُة إالَّ الُشمُ ُميكِ 
 رُ يْـ غَ . رًاوْ فَـ  وتُ مُ سيَ  وباتِ قُ العُ  من امِ األيَّ  يف تلكَ  إليهِ  رُ نظُ ذي يَ الَّ  أنَّ  لونًا ُخميًفا لدرجةِ  ذُ ستأخُ  األرضِ  اءُ وَ جْ اخلارج، فأَ 

 ومُ شؤُ مَ الْ  قُ رْ والبَـ  األرضَ  لُ لزِ زَ سيُـ  دِ عْ الرَ  ميُْ زِ هَ . ماءيف السَ  مِ الدَ ك اءُ رَ يوٌم محَْ غُ  رُّ مُ ستَ . ونوتُ مُ م سيَ هِ وسِ ؤُ رُ  ٍف فوقَ قْ بسَ  نيَ يِّ حمِ مَ الْ 
 عُ فِ تَ سريَ . اِ اساسأَ  قِ مْ  عُ حىتَّ  ضُ رْ األَ  لُ زَ لْ زَ تَـ ستَ  .هِ انِ وَ أَ  ْريِ ويف غَ  يٍّ ئِ وْ ضَ  كشريطٍ   لٍ اصِ وَ تَـ ٍل مُ كْ بشَ  الفضاءَ  ًئامالِ  رعةٍ بسُ  عُ لمَ سيَ 

                                                 
ٌب ويُوَجُد كتُ  ./www.marie-julie-jahenny.fr: هذا املقَطع وما سبَقُه من مقاِطع ملاري جويل جاهاينِّ َترَمجَها املؤلُِّف عن اللغة الفرنسيَّة يف املوِقع اإللكرتوين التايل  264)

  .عديدٌة باللغَتني الفرنسيَِّة واالنكليزيَِّة َحتتوي على املعلوماِت نفِسها وأكثَر منها
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 األرضِ  هِ جْ ي عن وَ فِ ختَ يَ س. رضَ األَ  واألبرارِ  األشرارِ  ثُ ثَ ي جُ طِّ ستـُغَ . اوبَّ ورُ أُ  ةِ على قارَّ  طُ سِ بَ نْ ستَـ  ةُ رَ ادِ اهلَْ  هُ اجُ وَ مْ ، أَ ى البحرِ ستوَ مُ 
ِ كَّ سُ  رباعِ أَ  ثالثةُ   ".يِّ سِ نْ رَ الفَ  بِ عْ الشَ  فِ صْ ى على نِ سُيقضَ . اا

الٍث بثَ يف فاتيما  سِ مْ الشَ الِشتاِء و  ةِ وبَ عجُ أُ  لَ بْ قَـ  ):1903-1810( رَ شَ عَ  ثَ الِ الثَ  البابا الونَ ؤيا رُ  - 16.8
 رَ شَ عَ  الثَ الثَ  با الونُ البا لَ صَ ، حَ 1884ل تشرين األوَّ  13 يف ، أيْ )1917ل تشرين األوَّ  13تاريخ ( حديدِ بالتَ  ةً نَ سَ الثَني وثَ 

ي فِ ظَّ وَ من مُ  مٍ سْ وقِ  ةِ لَ رادِ الكَ  ضِ عْ بَـ  ورِ ضُ يف الفاتيكان، وِحبُ  ةِ اخلاصَّ  هِ تِ يف كنيسَ  يَّ اإلهلَِ  اسَ دَّ ى القُ هَ نْـ ما أَ بعدَ . ةٍ اويَّ ؤيا مسََ على رُ 
 جَ رَ خَ  ُمثَّ . بٍ شاحِ  إىل أبيضَ  لَ وَّ حتََ  هُ هُ جْ ، وَ ةٍ وبَ يبُ يف غَ  هُ وكأنَّ ا تقريبً  قَ ائِ قَ دَ  رِ شْ عَ لِ  حِ املذبَ  لِ فَ سْ ًة على أَ أَ جْ البابا فَ  فَ قَ الفاتيكان، وَ 

ِ ِ الوَ بتَ  رَ مَ ، وأَ املالئكةِ  رئيسِ  ار ميخائيلَ مَ لِ  صالةً  وكتبَ  هِ إىل مكتبِ  رعةٍ بسُ   لَ عندما ُسئِ . به يف العاملَِ  ُحيتَـَفلُ  اسٍ دَّ قُ  لِّ كُ   ايةِ ا يف 
 يٌّ رِ جَ نْ اني حَ والثَ  طيفٌ ولَ  ونٌ نُ حَ  لُ ، األوَّ نِ وتـَيْ ُت فجأًة صَ عْ مِ سَ ، املذبحَ  رَ أن أُغادِ  كِ شَ على وَ  بينما كنتُ  : "، قالثَ دَ ا حَ عمَّ 
 :اِيلَ التَ  البابا احلديثَ  عَ مسَِ ". ربانِ القُ  بيتِ من  بِ رْ قُ بال قانِ نطلِ كانا يَ   ْنيِ وتَـ الصَ  بدو أنَّ يَ . نٌ شِ وخَ 

  ".كَ كنيستَ   مِّرَ دَ أن أُ  أستطيعُ  : "قائالً  ناعلى إهلَِ  حَ بجَّ ذي تَ لَّ ا يطانِ الشَ  تُ وْ هو صَ  نُ شِ اخلَْ  وتُ الصَ 

  ".ذلكَ  لْ فعَ ٱا ؟ إًذا، هيَّ ستطيعُ تَ  : "جابَ الَّذي أَ  ناإهلَِ  هو صوتُ  واللطيفُ  احلنونُ  وتُ الصَ 

  ".رَ كبَـ أَ  ةٍ وَّ وقُـ  لَ وَ طْ أَ  وقتٍ إىل  اجةٍ أنا ِحبَ  ذلكَ  لَ ألفعَ  : "يطانُ الشَ 

  ".؟ةِ وَّ وكم من القُ  الوقتِ كم من  : "ناإهلَُ 

  ".ِيت خدمَ إىل م هُ سَ نفُ أَ  ونَ سُيسلِّمُ  ذينَ على الَّ  مَ أعظَ  ةٍ وَّ قُـ أحتاُج إىل ، و سنةٍ  100إىل  75من : "يطانُ الشَ 

  ".م ما تُريدُ ِِ  لْ إفعَ . ةُ لَك القوَّ  ونُ كُ وستَ  تُ قْ لديَك الوَ  : "ناهلَُ إ

  
، هِ نِ كامِ ومَ  يطانِ الشَ  رِّ شَ  دَّ نا ضِ نَ وْ عَ  ، ُكنْ كِ عارِ مَ ا في الْ عنَّ  عْ المالئكة، دافِ  يا مار ميخائيل، رئيسَ  " :مار ميخائيلَ  صالةُ 

 يطانَ ، الشَ اهللاِ  ةِ وَّ ، بقُ مَ هنَّ إلى جَ  عْ ، إدفَ ةِ ماويَّ السَ  اتِ وَّ القُ  وأنَت يا قائدَ . إليَك بذلكَ  عُ ضرَ نَ . هُ عليه ُسلطانَ  اهللاُ  فِرضِ يَ ولْ 
  ".آمين. وسِ فُ النُـ  إلهالكِ  مَ العالَ  وبُ جُ تي تَ الَّ  يرةِ رِّ الشِ  األرواحِ  وسائرَ 

 - يف فاتيما مرميََ  العذراءِ  مع ظهورِ  ،بالفعل. العشرينَ  يف القرنِ  اريهِ شَ ستَ ها مع مُ تَ ايَـ دَ البابا بِ  دَ دَّ حَ  َمنِ من الزَ  الفرتةُ  هِ هذِ 
 ارَ أيَّ  شهرِ  فاتيما خاللَ  دةِ لسيِّ  هِ ولدى زيارتِ . األخرية ةِ نَ زمِ األ ولنهايةِ  رِّ الشَ  لزمنِ  يُّ سِ كْ العَ  دُّ العَ  ، بدأَ 1917 الربتغال سنةَ 

 "....رِ اهِ الطَ  مرميََ  قلبِ  نتصارِ ٱى نا ُبشرَ يلإ فُّ زُ تَـ  ةَ مَ القادِ  عَ بْ السَ  الَسنواتِ  لَّ عَ  : "رَ َس عشَ الَسادِ  سُ البابا بنديكتُ  ، قالَ 2010
وا وبُ ائبني، تُ للتَ  مفتوحٌ  اهللاِ  ةِ محَْ رَ  وبابُ  ضيقُ يَ  تُ قْ الوَ ...". والُّ وا وال متََ لُّ صَ " .إبليسَ َد كايِ ُمحاَربِة مَ إًذا املطلوُب هو سالُح اِهللا لِ 

َ  "وا، وبُ وا تُ وبُ تُ  -31: 6مىتَّ ( "لكم ٍء يُزادُ يْ شَ  لُّ ًال، وكُ وَّ أَ  هُ رَّ وبِ  اهللاِ  وتَ كُ لَ وا مَ بُ طلُ أُ  " ،"ونَ بُ شرَ تَ  وما ونَ لُ تأكُ  امبَِ م كُ سِ وا ألنفُ مُّ تَ ال 

  ...هُ المَ كَ   عُ سمَ تَ  وعَ يسُ  يْ مَ دَ عند قَ  َستْ لَ ا، فجَ تَ رْ مَ  تُ ُأخْ  مرميَُ  هُ تْ ختارَ ٱذي الَّ  األفضلَ  صيبَ م النَ كُ ياُر خَ  نْ كُ يَ لِ . )33

  .، آمنيدِ بَ ، إىل األَ ُدسِ القُ  وحِ والرُ  واالبنِ  ، اآلبِ األقَدسِ  الوثِ للثَ  اجملدُ 

 



  2012 ان رعيديالخوري غسَّ   136   .الكنيسةِ  جلجلةُ و  نهايُة األزمنة -إنتصار قلب مريم الطاهر 

 265والَنارِ  الَدمِ وديَُّة َمعمُ : ةِ نَ زمِ وديَُّة نِهايِة األَ عمُ مَ  -17
  )17: 3لو" (هِ ائِ رَ هْ يف أَ  حَ مْ القَ  عُ جمَ فيَ "

  .اهللاِ  نيِ عن ميَ  افِ رَ وكاخلِْ  راءِ هْ يف األَ  حِ مْ دَّسة، كالقَ قَ مُ الْ  ، الكنيسةَ املسيحِ  دَ سَ جَ  عُ مَ جتَ  ةُ وديَّ عمُ مَ الْ 

 باَركِ مُ الْ  فبالماءِ . املياه لَّ ا كُ ِ  دِّسَ ليُـقَ  نِّ ردُ األُ  ياهِ يف مِ  املسيحُ  تعمَّدِ  يَ لو ملَ  ُكنْ  تَ ملَ  حِ و والرُ  الماءِ  ةُ وديَّ عمُ مَ ائي، بَّ حِ أَ 
 رَ صدَ ومَ  اللِ حنِْ اال زَ كَ ْر مَ  املاءُ  أصبحَ  باملسيحِ  هُ أنَّ  ، أيْ وُختَلقُ  األشياءُ  لُ تحوَّ تَ ُدس، القُ  وحِ الرُ  لَ عْ فِ  لَ فعَ وًِّال ليَ ُمتحَ  ،املسيحِ  دِ سَ ِجبَ 

" ةٌ نا ناٌر آِكلَ إهلََ "  ، ألنَّ ادِ سَ والفَ  ةِ لمَ الظُ  رُ صادِ اخلطايا ومَ  لُّ كُ   ارِ بالنَ  ُتحَرقُ  الماءِ  سطَ ووَ . اجلديدةِ  ةِ الدَ لوِ ا داةَ وأَ  ابِ صَ اإلخْ 
 إالَّ  هراءِ من األَ  جُ رُ خيَ اهللا، فال  ، أيِ احلقيقيِّ  عِ اِر الزَ  هراءَ داخًال أَ  وحِ ها كالرُ وقَ فًا فَ فرِ ُمرَ  من املاءِ  مَّدُ ُمعَ الْ  صَعدُ ذا، يَ كَ وهَ ). 24: 4تث(
من  هِ روجِ بعد خُ  على يسوعَ  لَ زَ ذي نَـ الَّ  ُدسُ القُ  وحُ فالرُ . واصُ لُ وا وخيَ عُ شبَـ ليَ  اهللاِ  إىل كلمةِ  طاشِ والعِ  عاًما لذيًذا للجياعِ طَ  لَ وَّ حَ تَ ليَ 

وإىل  )2: 1تك( "املياهِ  على وجهِ  فُّ رِ يُ  اهللاِ  روحُ "  حيثُ ) 1: 1تك( وينِ كْ والتَ  قِ لْ إىل اخلَ  ُيشيرُ ، )22: 3لو( امةٍ محَ  ثلَ مِ  نِّ ردُ األُ  مياهِ 
 الصِ خَ  من أجلِ  هِ يئِ جمَ  عندَ  اهللاِ  تارِ على خمُ  وحِ الرُ  ضِ يْ وإىل فَـ ) 12- 8: 8تك( وحٍ نُ  امِ يف أيَّ  وفانِ الطُ  مياهِ  ت فوقَ فَ رَ فْـ يت رَ الَّ  احلمامةِ 
  ).1: 42أش( )املسيحِ  أيِ ( اإلنسانِ 

 : "قائالً  خريةِ األَ  ةِ نَ زمِ يف األَ الُقُدِس  وحِ الرُ  ضِ يْ ، عن فَـ القدميِ  يف العهدِ  يِّ بِ النَ  يوئيلَ  على لسانِ  اهللاُ  مَ لَّ تكَ ائي، لقد بَّ حِ أَ 
 اءِ مفي السَ  اآلياتِ  لُ جعَ وأَ ... م ُرًؤىكُ انُ بَّ رى شُ حالًما ويَ م أَ كُ يوخُ شُ  ُلمُ م وحيَ كُ ناتُ م وبَ وكُ نُ بَـ  بَّأُ فيتنَ  رٍ شَ بَ  لِّ وحي على كُ رُ  أُفيضُ 

 ويكونُ . هيبُ الرَ  ظيمُ العَ  بِّ يوُم الرَ  َدًما قـَْبَل أن يأِيتَ  رُ مَ الًما والقَ ُس ظَ مْ ُب الشَ لِ نقَ فتَ . انٍ َة ُدخدَ عمِ وعلى األرض، َدًما ونارًا وأَ 
 وفي الباقينَ ، بُّ الرَ  ، كما قالونَ اجُ نَ  يكونُ  ورشليمَ وفي أُ  ونَ هيُ صِ  في جبلِ  هُ ، ألنَّ َيخُلصُ  بِّ ِم الرَ سْ ٱو بدعُ لَّ َمن يَ كُ  أنَّ 

 يف احلياةِ  ةِ ليَّ اخِ الدَ  ةِ الدَ الوِ  بِ بَ وعلى سَ  ةِ وءَ بُ النُ  وحِ على رُ  لُّ دُ يَ  هذا الكالمُ ).  32- 28: 2يوئيل" (بُّ م الرَ وهُ َمن يدعُ  أحياءَ 
- 19: 11حز( مٍ إىل قلٍب من حلَْ  احلجرِ  قلبُ  وُحيوَّلُ  تاريهِ خمُ  اءِ شَ حْ يف أَ  اهللاِ  وحُ رُ  نُ سكُ يَ  ، إذْ الُ يَّ قِ زْ حَ ها َكرَ ًة ذَ ورَ صُ  لُ ثِّ يت متَُ الَّ  ةِ احلقيقيَّ 

 ةِ عمَ نِ ال وحَ رُ  ليمَ شَ أُورَ  انِ كَّ وعلى سُ  دَ داوُ  على بيتِ  أُفيضُ ... : " اهللاُ  ، فقالَ ايَّ رِ كَ َز  ِيبِّ النَ  انِ سَ ا على لِ أمَّ ).  27- 26: 36و  20
  ).ب10- 9: 12زك" (إِيلَّ  ونَ رُ نظُ ، فيَ عاتِ رُّ ضَ والتَ 

 اءِ رَ هْ إىل أَ  لَ دخُ ليَ  ةٍ طَ نْ حِ  ةِ بَّ إىل حَ  هُ وِّلُ ، حيَُ ةِ نَ زمِ األَ  لِّ يف كُ  دٍ مَّ ُمعَ  لِّ كُ  سِ فْ يف نَـ  مُّ تِ ذي يَ الَّ  ُدسِ القُ  وحِ الرُ  ضُ يْ فَـ ائي، بَّ حِ أَ 
 ةِ نَ زمِ األَ نِهايُة ا أمَّ ). 14: 4يو" (ةً يَّ دِ بَ حياًة أَ  رَ جَّ فَ تَـ ليَ  ماءٍ  عِ بْ نَـ "وإىل  املسيحِ  افِ رَ خِ  ظريةِ إىل حَ  لَ دخُ ليَ  ديعٍ ٍل وَ وإىل محََ  اخلاِلقِ  اهللاِ 
 األُمِّ  ةِ وَّ قُـ  اللِ من خِ  ٍل دائمٍ كْ بشَ  اهللاِ  ةُ وَّ قُـ  رُ ظهَ فتَ  رِّ الشَ  سلطةُ  سُتكَبحُ " خريةِ األَ  الثةِ ها الثَ امِ يت يف أيَّ والَّ  اليومَ  هابِ  رُّ مُ تي نَ الَّ  خيرةِ األَ 
 على كلِّ  اهللاِ  فيها روحُ  فيضُ يَ  ةٌ ميَّ عنصرٌة عالَ ًة مباشرَ  األزمنةَ  هِ هذِ  سبقُ ، فسيَ 266"الةً عَّ ًة وفَـ حيَّ  اهللاِ  ةَ وَّ ي قُـ يت تُبقِ الَّ ) العذراءِ  مرميََ (

 وئيلَ ليُ  يٍّ وِ بَ الٍم نَـ من كَ  اهُ نَ عْ مِ وما سَ . َمِلكِ الْ  للمسيحِ  احلقيقيِّ  كِ ُملْ الْ  نِ مَ زَ  خولِ ودُ  وبةِ إىل التَ  اءَ عَ مجَْ  ةَ ريَّ شَ إنساٍن، داعًيا البَ 
 ألنَّ ، ةِ يَّ اإلهلَِ  ةِ يَّ رِّ احلُْ  تُ قْ وَ  حانَ  هُ بأنَّ  وواثقةٍ  وثابتةٍ  ةٍ داخليَّ  ةٍ قيقيَّ حَ  والدةٍ إىل ونا ويدعُ  نا احلاضرِ نِ مَ زَ ا فهو لِ يَّ رِ كَ وَز  الَ يَّ زقِ وحَ 

 نَ مِ  ونَ وُّ دعُ مَ فالْ ) وبعُ شُ الو  ديانِ من سائر األ( ينَ ومن الباقِ  ،ونَ جُ نْ يَـ سَ  نَ يرَتدِّ مُ الْ  ودَ هُ واليَـ  ،ونَ صُ لُ خْ يَ سَ  ائبينَ التَ  ينَ المسيحيِّ 
 ةُ نيَّ وْ الكَ  العنصرةُ  لُ حصُ ، ستَ اجلديدةِ  ماءِ والسَ  اجلديدةِ  األرضِ  والدةَ  سبقُ يت تَ الَّ  األخريةِ  الثةِ الثَ  امِ ويف األيَّ . ونَ يَ حْ يَ سَ  بِّ الرَ 

                                                 
  .)22- 15: 3لو(، ة آِخر األزمنةمعموديَّ ، 0 الغطاس أ -  06/01/2012وق مكايل، اجلمعة ز  -  دة املعوناتسيِّ  ،2/2012 العظة رقماخلوري غسَّان رعيدي،   265)
  .234، ص2010 ،، دار الفارايب، بريوتر العاملَ نو ، 16البابا بنديكتس   266)
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 األقَدسِ  هِ من قلبِ  فِّقِ دَ تَ مُ الْ  يِّ كِ َز ال رِ الغافِ  هِ مِ بدَ  نا والفضاءَ نا أرضَ إهلَُ  املسيحُ  هِّرُ ، عندما سُيطَ ارِ والنَ  مِ الدَ  ةُ معموديَّ  أيْ  ،املةُ الشَ 
م هِ كبيلِ وتَ  األشرارِ  الكِ إىل هَ  زُ رمُ ذي يَ والَّ  ائلِ الزَ  دِ وَ سْ األَ  انِ خَ الدُ  ودُ مُ عَ  ضِ رْ األَ  فوقَ  رَ ظهَ ليَ ، وسِ دُّ القُ  هِ وحِ رُ  نارِ  -  ةِ لَ اآلكِ  هِ ارِ نَ وبِ 
 ودُ مُ َنس، عَ من الدَ  الربيئةُ  مرميَُ  ، أيْ وبَ يعقُ  مُ ، ُسلَّ اضِ يَ البَـ  اصعُ النَ  ودُ مُ العَ  عَ فِ رتَ يَ ولِ ، ةٍ يَّ زِ مْ رَ  ةٍ نَ سَ  فِ لْ أَ  ةِ دَّ مُ لِ  مَ نَّ هَ م يف جَ هِ جِّ وزَ 
 رِّ من الشَ  ِهمذِ ، ُمنقِ املسيحِ  يسوعَ  م الوحيدِ هِ صِ لِّ م وخمَُ هِ كِ لِ مبَِ  ادِ حتِّ لال ونَ احلُِ الصَ  هُ رَ بْـ عَ  دُ صعَ فيَ  ماءِ بالسَ  األرضَ  طُ ربِ ذي يَ الَّ  امِ مَ الغَ 

 ٱنتصارَ  شَهدُ ستَ  املسيحيِّ  المِ السَ  نِ مَ بقى يف زَ تَ يت لَّ ا ةُ ختارَ مُ الْ  وسُ فُ النُـ فوهكذا، . ةَ ديَّ بَ األَ  م احلياةَ هُ إيَّا حِ مانِ الْ و  واتِ هَ والشَ 
  .يِّ احلقيقِ  نِ كِ ول يِّ فِ اخلَْ  اهللاِ  ٱنتصارِ  اللِ من خِ  رِ اهِ الطَ  مرميََ  قلبِ 

اِر نَ وبِ  َدسِ قْ َك األَ بِ لْ من قَـ  فـَِّقنيِ دَ تَ مُ الْ  واملاءِ  مِ نا بالدَ مِّدْ ، عَ نِّ ردُ األُ  رِ هْ نَـ  َت يف مياهِ عمَّدْ نا، يا َمن تَ إهلَُ  ها املسيحُ يُّ أَ  :لِّ لُنصَ 
  .ني، آمإىل األبدِ  كرَ والشُ  إليَك اجملدَ  رفعَ ، فنَ َيةِ حيِ مُ والْ  ةِ هِّرَ طَ مُ وِحَك الْ رُ 

  

 267وِر المسيِح على العاَلمنُ ِشعُّ بِ سيُ  لبنانُ  -18
  ).43: 13مىتَّ " (مبيهِ أَ  وتِ كُ لَ يف مَ  مسِ كالشَ   األبرارُ  عُ سطَ يَ  "

  .املسيحِ  معَ  دِ جْ مَ م بالْ هُ ورُ نُ  عُ سطَ سيَ  ذينَ الَّ  برارُ م األَ هُ  يِّ ماوِ السَ  وتِ امللكُ  ةُ ثَ رَ ائي، وَ أحبَّ 

، مثِْ ي االلِ ، فاعِ األشرارَ  هؤالءِ  ألنَّ  ،"يرِ رِّ الشِ  ِين بَ " ، أيْ ؤانِ للزُ  نيعةَ الشَ  هايةَ رًا النِ ُمظهِ  عِ اِر الزَ  َثلَ مَ  هِ لتالميذِ  يسوعُ  سَّرَ فَ 
 ريفُ وصَ  كاءُ البُ " ، حيثُ "ارِ النَ  ونِ تُّ أَ "م يف وهُ لقُ ليُ  ونَ ادُ احلصَّ  بِّ الرَ  يأيت مالئكةُ  حنيَ  م إبليسَ هِ سيِّدِ  حولَ  نَ و عُ مِ جتَ سيَ 
م ناهُ م وزِ هِ فاقِ م ونِ ِِ ذِ م وكَ هِ شِّ م وغِ هِ رِ كْ مبَِ  مهُ وإنـَّ ة، كَ ُمهلِ والْ  م الفاسدةِ اهلِِ فعَ بأَ  العاملَِ  دنيسَ تَ  نَ و لُ حاوِ وا ويُ لُ حاوَ د لق". سنانِ األَ 

ِِ وٱحنِْ  ِِ وَ عْ م وشَ رافا م أو هِ تِ نانيَّ م وأَ هِ يائِ ربِْ كِ   بِ بَ ا بسَ وَ ضُ أو يَرفُ  اخلالصِ  حقيقةَ  ونَ لُ َجيهَ  ذينَ الَّ  بكثٍري من البشرِ  ونَ عُ يُوقِ م، ذا
  .مهِ تِ ذاجَ م وسَ هِ لِ سَ كَ   بِ بَ بسَ  اهللاِ  ةَ مَ لِ كَ   ونَ لُ يُهمِ 

 هُ سُ لبَ تَ  ةَ لمَ الظُ  ألنَّ  ،ًماتْ ٌط حَ امللكوت، فهو ساقِ  بناءِ بني أَ  هِ ومِ مسُُ  ثِّ وبَ  إىل العاملَِ  يرِ رِّ الشِ  لِ لُّ سَ من تَ  غمِ الرَ على 
ِِ إميَْ  ةِ وَّ قُ ، وبِ لمةِ الظُ  أبناءَ  ونَ فُ كشِ يَ  ذينَ الَّ  ورِ النُ  م أبناءُ هُ  وتِ كُ الملَ  أبناءُ . عليه مُ حكُ ستَ  هُ وأفعالَ  م هِ وٱستدعائِ  املسيحِ  م بيسوعَ ا
 كِ لِ مَ  املسيحِ  يسوعَ  دِ جْ مَ لِ  على العاملَِ  مسِ كالشَ   قونَ شرِ ون، وسيُ لِّلُ ويـُهَ  ونَ حُ فرَ ويَ  ونَ رُ صِ نتَ سوف يَ  واحلمايةِ  عزيةِ والتَ  احلقِّ  روحَ 
ِ ونوا مُ ليكُ " مهُ دَّدَ حَ ذي م، والَّ هُ هاتُـ م أُمَّ َِ  بلَ أن حتَ  بلَ قَ  مهُ َرفَـ عَ ذي الَّ  يُّ او مَ السَ  لذلك، فاآلبُ . الموالسَ  اجملدِ   لصورةِ  نيَ شا
ِِ أُمَّ  م يف أحشاءِ وهُ  يسوعَ " هِ ٱبنِ   باتِ والثَ  وقِ بالشَ  وارُ ضَّ حَ م تَ هُ وألنـَّ . األخيرة األزمنةِ  ُرُسلَ وا ونُ يكُ إىل أْن  معاهُ قد دَ م، ها
 هِ ٱبنِ  بنعمةِ  مهِ ريرِ بْ بتَ  اآلبُ  قامَ ، المَ السَ  نيَ بِّ حمُِ  والفرحِ  طفِ ، وباللُ اخلالصَ  نيَ راجِ  نتظارِ واال ْربِ م باملسيح، وبالصَ هُ انَـ إميَْ  ننيَ علِ مُ 

  .القريب المِ والسَ  ورِ النُ  منِ زَ  م يف إحاللِ هِ تِ همَّ مَ  امِ إمتَْ  عدَ بَ  األبديَّ  وا المجدَ الُ لينَ  ُدسِ القُ  وحِ الرُ  ةِ وَّ وبقُ  يسوعَ 

من  أكثرَ  ةِ األخير  األزمنةِ  ُرُسلِ من  ونَ كُ ليَ ) القدِّيسَني يف الَسماءِ أِي (ُمنَتِصرِة من أبناِء الكنيسِة الْ  ظًّاحَ  رُ وفَـ أَ  وَمنْ 
روبًا وأمراًضا فساًدا وحُ  باألرضِ  العابثنيَ  ِد األشرارِ من يَ  ةِ البشريَّ  الصِ ًة ِخبَ بَّ اهللا، حمَ  بإذنِ  العاملََ  وفُ طُ ذي يَ الَّ  لَ شرب يسِ القدِّ 

 كلَّ   اويًّا ُجيِربُ ورًا مسََ نُ  تألألُ يَ  هُ هُ جْ ايا، كان وَ عنَّ  ةِ سَ بَ من حمَ  هِ داستِ قَ  ت رائحةُ وفاحَ  الماءِ  راجَ سِ شربُل  ما أضاءَ فعندَ ؟ !التٍ يْ ووَ 

                                                 
  .)43- 36: 13مىتَّ ( مار شربل، 9 عنصرة أ -  18/07/2010أنطونيوس أدونيس، األحد  .م + شربل .م ،37/2010رقم  العظةاخلوري غسَّان رعيدي،   267)
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 لوَ تِ  املكانَ  يُنريُ  ةِ نَ مكِ األَ  حولَ  وفُ طُ يَ  كاملنارةِ   هِ من قربِ  ورُ النُ  ه، ٱنبعثَ فاتِ وَ  رِ ثَ على أو . اهللا جِّدَ وميَُ  شَّعَ خَ تَ أن يَـ على  إليهِ  نظرُ َمن يَ 
من  اهللاِ  نورِ  نبعاثِ ٱب ئُ يُنبِ ثالوثًا من نوٍر  تؤلُِّف كلُّهاه، من قبرِ  ورِ النُ  وٱنبعاثُ  هِ وجهِ  وإشعاعُ  الماءِ  سراجِ  لذا، إضاءةُ . اآلَخر
ِ  القضاءِ  بلَ األرض، قَ  هِ جْ على وَ  يرِ رِّ للشِ  األخريةِ  امِ يَّ األ يف هذهِ  جديدٍ  ِ عليه  من  ثُ عِ نبَ ذي سيَ الَّ  ورُ النُ هذا . العاملَ  ايةِ ائيًّا يف 
، كِ اسِ النَ  نَ مار مارو  بأبيهِ  هَ بَّ شَ تَ ذي الَّ  لَ الفاضِ  كَ اسِ هذا النَ  ألنَّ . مار شربل اصَّةٍ وِخب  يسو لبنانَ قدِّ  هُ قُ ُحيقِّ  مِ العالَ  إلى لبنانَ 
  منالً دَ بَ  الماءَ  صُّ متَ تي تَ الَّ  الفتيلةَ  نارَ وأَ  ةِ يطانيَّ الشَ  جربةِ على التَ  ٱنتصرَ عندما  اهللاِ  مشيئةَ  قَ قَّ حَ ، املسيحِ  يسوعَ  هِ وبإهلَِ 
  !الحلُّ  قُ ثِ نبَ ويَ  قدةُ العِ  نُ كمُ وهنا تَ . يتالزَ 

 ةِ واحملبَّ  وَّةِ خُ األُ  رِ وْ دَ من  اَوضً عِ  ُمَجرِّبِ الْ  يطانِ الشَ  رِ وْ دَ  بِ عِ لَ بِ  اريتُ فَ وعَ  هباٌن ُسذَّجٌ رُ  عندما قامَ  ترَ هَ ظَ  العقدةُ 
 املاءُ أمَّا  هُ تُ إضاءَ  نُ كِ ميُ  يتَ الزَ  أنَّ  يِّ رِ شَ البَ  بالعقلِ  مُ علَ نَ  يف هذا اجملال، حننُ . يتالزَ من  الً دَ بَ  راجِ يف السِ  وا املاءَ عُ ضَ الم، فوَ والسَ 
 الخالصِ  ونُ يرُ ومَ  العمادِ  زيتِ  وحُ ورُ  الحيُّ  هو الماءُ  المسيحَ  أنَّ  هبانِ الرُ  هؤالءِ عن  غابَ ، ولكنْ  !ارالنَ  إلطفاءِ  لُ عمَ فُيستَ 
 ودُ سُ واحلَْ  بـِّرُ كَ تَ مُ والْ  ِيبُّ والغَ  علبُ والثَ  لُ فالجاهِ . دًَّساقَ مُ  ماًء أو زيًتا إن كانَ  هِ من ذاتِ  ءُ ُيضيذي الَّ  ورُ النُ  هُ ، أي أنَّ مالعالَ  ونورُ 
م عن هِ ائِ م وإهلَْ هِ زازِ فْ م وٱستِ هِ تِ راحَ  ةِ قَ رِ م وسَ ِِ  اءِ زَ هْ ستِ م واالنهُ مِ  ةِ خريَّ والسُ  اآلَخرينَ  ةِ بَ رِ إىل جتَ  هِ ائِ جَ تِ لْ ٱب ،هُ أنَّ  دُ قِ عتَ من اهللا، يَ  غُ ِر والفا

م يف هُ عَ م أمرًا ويُوقِ عليهِ  كَ سِ م وميُ هُ المَ م سَ هُ دَ لُيفقِ  اهللاِ  ياءَ لِ وْ أَ  عَ عِز أن يـُزَ  ستطيعُ ، يَ ...مهشاريعِ م ومَ هِ ورِ مُ أُ  ةِ طَ بَ رْ م وخَ صالِِ 
و شكُ َمن يَ  "، هُ ، ألنَّ اهللا ادُ بَّ عُ  رَ وٱنتصَ  رِّ الشَ  ادُ بَّ عُ  ئَ سِ ي، لقد خَ ائِ حبَّ ال يا أَ . معليهِ  رَ صِ نتَ م ويَ هُ بَـ م ويُعاقِ هُ وَ شكُ ، فيَ هِ دِ يِ كامَ 

  ).33: 8روم" (مهُ رِّرُ اري اهللا؟ اهللا يـُبَـ ُخمتَ 

 الينيَ مَ  بَ ذَ جَ  ورٍ نُ  إلى ٱختبارِ  ةَ ظِلمَ مُ الْ  جربةَ التَ  لَ وَّ وحَ  على اهللاِ  لَ كَ ، عندما ٱتَّ شربلَ  يسِ في القدِّ  فكانَ  الحلُّ ا أمَّ 
من  رََّتنيِ من ذَ  ةُ لَّفَ ؤَ مُ الْ ) Molecule موليكول( ءِ الما ةُ زئيَّ فجُ . ماويَّ السَ  وا امللكوتَ ثُ رِ ويَ  ورِ النُ  وا كأبناءِ تُ ثبُ ليَ  رِ شَ من البَ 

وٍر إىل نُ  َلتوَّ حَ تَ ، دَ الواحِ  اإللهَ  األقَدسَ  الوثَ الثَ  ثِّلُ ُتمَ يت ، والَّ )تومأَ (وكسيجني من األُ  واحدةٍ  )Atome( رَّةٍ اهليدروجني وذَ 
 لَّ كُ   دِّقُ ، وُتصَ شيءٍ  لَّ كُ   لُ مِ تَ حتَ  ةُ احملبَّ  : "سُ بولُ  سولُ الرَ  ائي، قالَ حبَّ أَ . رينَ اخِ السَ  رِّبنيَ ُمجَ الْ  لَ ذهَ وأَ  يسِ القدِّ  غرفةَ  اءَ ضَ أَ  اويٍّ مسََ 

 قابلٌ  الماءَ  أنَّ  مخلوفٌ  شربلُ  قَ دَّ صَ لذا، ). 7: 13قور1" (شيءٍ  على كلِّ  صِربُ ، وتَ شيءٍ  و كلَّ رجُ وتَ ، )عن اهللا رُ صدُ يَ ( شيءٍ 
! شتعاللال كسيجين هي قابلةٌ من الهيدروجين واألو  لٍّ كُ   طبيعةَ  ها، ألنَّ عن بعضِ  الثِ الثَ  هِ اتِ رَّ ذَ  لُ صْ فَ  مَّ إذا تَ  شتعالِ لال
 باِطنِ  اءِ فَ وصَ  اهللاِ  درةِ بقُ لذلك، ! وِر ناِر اهللانُ ُمِشعًّا بِ  باهللاِ  احلياةَ  حُ نَ اين ميَ ، والثَ اللعنيِ  وإبليسَ  اخلطيئةِ  رِ صادِ مَ  قِ رْ حلَِ  لُ عِ شتَ يَ  لُ األوَّ 
 تِ نَ وَّ كَ   اتٍ معشَ  ثالثَ  - الثُ الثَ  اتُ رَّ الذَ  وصارتِ راج، يف السِ  وعِ املوضُ  املاءِ  اتِ زئيَّ جُ  اتِ رَّ بني ذَ  الفصلُ  َمتَّ  شربلَ  يسِ القدِّ 

ة، خريَّ على السُ  طفُ ، واللُ دِ على احلسَ  ةُ كَ َر ، والبَـ ضِ غْ على البُـ  بُّ احلُْ  ٱنتصرَ ، وبذلكَ . يسالقدِّ  ت غرفةَ ضاءَ تي أَ الَّ  الفتيلةَ 
ذا، كَ وهَ ... الكِ اهلَْ  ٱبنِ  على إبليسَ  اإلنسانِ  ٱبنُ  ، ويسوعُ وِّ دُ لى العَ ع ارعُ ، والزَ رِّ على الشَ  ة، واخلريُ ائيَّ دَ على العِ  ةُ وَّ خُ واألُ 
 ميعِ وجَ  شربلَ  يسِ والقدِّ  رِ اهِ الطَ  مَ مريَ  قلبِ  ةِ فاعَ ها، وبشَ بِ  رُّ مُ تي نَ الَّ  ةِ نَ زمِ األَ  هايةِ في نِ  سِ مْ كالشَ   األبرارِ  ورُ نُ  عُ سطَ سيَ 

، إىل األقَدس الوثِ الثَ  جدِ مَ ، لِ يَّينِ الحقيقِ  المِ والسَ  ورِ النُ  ها، هو زمنُ خِ من تاريْ  إلى زمٍن جديدٍ  ةُ يَّ البشرِ  لُ دخُ ستَ  يسينَ القدِّ 
  .األبد، آمني
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 268يُّ حَ مار الياس الْ  -19
  ؟تْ  ميَُ حيًّا ملَ  ما زالَ  ِيبُّ شْ ا التِ إيليَّ  ِيبُّ هل النَ ! ىليالٌت وٱجتهاداٌت ال ُحتصَ أسئلٌة كثريٌة وحتَ 

: إسـرائيلَ  كِ لِ مَ  قائًال ألحابَ  لِ وَّ األَ  املسيحِ  جيءِ مَ إعداًدا لِ  ةِ الصيَّ اخلَْ  ةِ نَ زمِ األَ  ، مار الياس، تاريخَ اهللاِ  ِيبُّ نَ  لَ ائي، دخَ حبَّ أَ 
 قـد واهللاُ ). 1: 17مـل1" (يرِ مْ ٌر إالَّ بـأَ طَـوال مَ  ىدً نَـ ننيِ الِسـ هِ ال يكـوُن يف هـذِ  هُ إنـَّ! هُ ٌف أمامَ ذي أنا واقِ ، الَّ ُه إسرائيلَ ، إلَ بُّ يٌّ الرَ حَ  "

ِ وخَ خنُـأَ و  منَح الَنِبيَّـِني إيليَّـا  ال ، حـىتَّ ماءَ ا الَسـِبَسـأن حيَ علـى  لطانَ ُسـال "قريبًـا،  ةِ ُمنتظَـرَ ربى الْ وِحمَنِتهـا الُكـ األخـريةِ  األزمنـةِ  ايـةِ ، يف 
ــيَـ  ــ). 6: 11رؤ" (مــاِ وءَ بُ نُـ  امِ زَِل املطــُر يف أيَّــْن ــَمْن  أحــابَ  حــودِ جُ  بســببِ  ، كــانَ أحــابَ  دِ يف عهــ إســرائيلَ  عــن شــعبِ  دى واملطــرِ ُع الَن

 هِ تِــوَ رْ والفســاُد إىل ذُ  ودُ ُحــاجلُْ  لَ َصــوَ  رِ نــا احلاِضــنِ ، ويف زمَ وبَ ويعُقــ قَ حَ وإْســ بــراهيمَ ٱ هِ ، إلَــدِ الواِحــ هِ باإللَــ حيحِ الَصــ انِ عــن اإلْميـَـ هِ وشــعبِ 
َــ منــذُ  ِِ وا يف إْميــكُ شــَر لقــد أَ . ِء اخلليقــةدْ ب ــ" بعــل" ، عبــادةَ دِ الواِحــ م باإللــهِ ا ــلَ دخَ ذي أَ الَّــ الــَوَثنِ  هِ إَل ها ســتدعائِ ٱب أحــابَ  ٱمــرأةُ  إيزابــلُ  هُ ْت

م وُميِطـَرهُ  ى ُحبِّـهِ دَ م بنَـهُ غمـرَ أن يَ  اهللاِ  سـتطاعةِ ٱ يُعـد باهللا، ملَ  مًعـا عـن عبـادةِ  عبُ والَشـ ا شرَد امللـكُ مَّ إًذا، لَ . ورَ صُ  لبعلِ  عبِّدينَ ُمتَ الْ 
ٱنتصـَر  حيثُ  الكرملِ  جبلِ  ذبيحةِ  وإقامةِ  املعجزاتِ  وإجراءِ  للبشارةِ  هُ أرسلَ  ، ُمثَّ يَ لِّ وُيصَ  ومَ صُ ويَ  لَ زِ عتَ ا أن يَ من إيليَّ  فطلبَ . هِ المِ بسَ 

ِ  لُ ، وهــذا مــا سيحُصــيِّ اإلَهلِــ بِّ م بنــاِر اْحلُــهُ قَ وســحَ  بــةِ الكذَ  علــى األنبيــاءِ  . اينالثَــ اجملــيءِ  ورِ نُــ وعِ طُ قبــل ُســ األزمنــةِ  ايــةِ أيًضــا يف 
ــهَ نتَهــت مَ وٱ ). 2: 2مــل( هِ ِتــخليفَ  اعَ ليَشــعــن أَ  ةٌ ٌل ناريَّــْيــٌة وخَ ٌة ناريَّــَبــركَ مَ  هُ ماء، إذ َفَصــَلتْ حنــو الَســ يف العاصــفةِ  هِ ودِ عُ وىل بُصــا األُ إيليَّــ ةُ مَّ

ـالنُ  األنبيـاءَ  حَ َصـذي نَ الـَّ اعَ َشـلييف أَ  لَّـتْ حَ  هِ تِ وَح رسـالَ رُ إنَّ و  ماءِ ا رُفِـَع إىل الَسـإيليَّـ نَّ إ، وحٍ ُضـلِّ وُ بُكـ دَّسُ ُمَقـالْ  الكتـابُ  ويقولُ   اكَ سَّ
 بُّ عنهــا الــرَ  لَّــمَ كَ يت تَ ها الَّــُســفْ هــي نَـ  اهللاِ  بنعمــةِ  والقــادرةُ  ابتــةُ والثَ  ورةُ يُــالغَ  وحُ الــرُ  هِ هــذِ . لــن ُيكَشــفَ  رَّهُ ا ألنَّ ِســالبحــِث عــن إيليَّــ مِ دَ بَعـ

ــا أَ إيليَّــ نَّ إ هِ لتالميــذِ  عنــدما قــالَ  يســوعُ  ــعرِ  يَ ى وملَ َت ــرَ فــ، وإالَّ ). 11: 17و 14: 11مــىتَّ ( وهُ ُف ــا أَ إيليَّــ بــأنَّ  يســوعَ  كــالمُ   إذا ُفسِّ  صِ خْ ى بَشــَت
  .يِّ املسيحِ  انِ إلميَْ لٌح وٌد واضِ حُ مُّص، وهذا جُ قَ التَـ  نا يف بدعةِ عْ قد وقَـ  ، نكونُ ا املعمدانِ نَّ وحَ يُ 

 بِّ الـرَ  يـومِ  "عـن  ثُ تتحـدَّ  بـوءةُ النُ  هِ ، فهـذِ ا املعمـدانَ وحنَّـي ذي سـبقَ الخي الَّ مَ الَنِيبِّ  بوءةِ بنُ  ائي، إذا ٱستشهَد البعضُ حبَّ أَ 
أن  قبـلَ  ِيبَّ نَـا الإلـيكم إيليَّـ لُ نـذا أُرِسـهاءَ : "ةُ بـوءَ النُ  وضـيح، تقـولُ وللتَ . لِ األوَّ  املسـيحِ  يءِ وَجمـ اهللاِ  ٱبنِ  سُّدِ عن جتََ  ال" هيبِ الرَ  العظيمِ 

 للمسـيحِ  لُ األوَّ  فـاجمليءُ ). 24-23: 3مالخـي" (همإىل آبـائِ  نـنيَ وقلوَب البَ  ننيَ إىل البَ  قلوَب اآلباءِ  ، فيَـُردُّ هيبُ الرَ  العظيمُ  بِّ يوُم الرَ  يأِيتَ 
الثـاين،  هِ يئِـجمَ  نَ َمـزَ  رُ ضِّـيت سُتحَ الـَّ املسـيحِ  كنيسةِ   ولتأسيسِ  ،الواحدِ  باهللاِ  املؤمنُ  عبُ الشَ  هُ رُ ظِ نتَ ذي يَ الَّ  اخلالصِ  لتحقيقِ  ثَ نا حدَ إهلَِ 
ـــ ال وها يُســـوقدِّ  املقدَّســـةِ  الكنيســـةِ  آبـــاءِ  وكـــلُّ  األنبيـــاءِ  كـــلُّ   هُ فَ ِصـــاين كمـــا يَ الثَـــ اجملـــيءِ  يف زمـــنِ  هيـــبِ الرَ  العظـــيمِ  بِّ الـــرَ  يـــومِ  قِ لتحقي
ِ دَ ْحــهم كوَ إىل آبــائِ  نــنيَ البَ  وبِ م وقلُـنــيهِ إىل بَ  اآلبــاءِ  وبِ إعـادة قلُــفــإنَّ وهكــذا، . وهـامُ لِّ عَ ومُ   لِ األوَّ  بــاجمليءِ  اشــَرةً ُمب تعلَّــقُ تال  ،ةٍ ائيَّـٍة 

 َفَصـلَ  لَ األوَّ  جـيءَ مَ الْ  ، ألنَّ )34: 2لـو" (فضِ وآيـًة للـرَ  ،وقياِم كثٍري منهم يف إسـرائيلَ  اسِ وِط كثٍري من النَ قُ ُجِعَل لسُ  "ذي الَّ  للمسيحِ 
ــفلــذلك، . وا عــن احلقيقــةِ قُّ وٱنَشــ وهُ ُضــفَ رَ  ذينَ الَّــ واليهــودِ  باملســيحِ  املــؤمننيَ  بــني اليهــودِ   وعــودةُ  نــنيَ والبَ  بــني اآلبــاءِ  اليهــودِ  وبِ قلُــ ادُ ٱحتِّ

 عنهــا اليهــودُ  تحــدَّثُ يت يَ ، الَّــ)بِّ رَ الــ يــومِ ( األخــريةِ  ةِ َنــزمِ يف األَ  وخَ ُنــخْ ا وأَ إيليَّــ دِ علــى يَــ ونُ كُ هم، ســيَ دِ إىل ُرْشــ) 11روم( َمعصــيةِ الْ  أبنــاءِ 
  .مًعا ونَ واملسيحيُّ 

 وخَ خنُـا وأَ إيليَّـ ةِ دَ وْ ، عن َعـ، بشكٍل خاصٍّ آباُء الكنيسةِ  كلَّمَ ، تَ بعدُ  ا املوتَ  يـَرَيَ ملَ  وخَ خنُ ا وأَ يَّ إيل أنَّ  قيقةِ ثبيًتا حلَِ ائي، تَ حبَّ أَ 
 ِ ال يْ لَكـ وخُ خنُـرُفِـَع أَ  انِ باإلْميـ: "قـائالً  مار بـولسُ  احلقيقةَ  هِ َشرََح هذِ . ناإهلَِ  املسيحِ  بنعمةِ  اهللاِ  بِ لْ إىل قَـ  اليهودِ  إلعادةِ  ةِ نَ زمِ األَ  ايةِ يف 
كـــلٌّ مـــن وتكلَّـــَم عليهـــا  ). 5: 11عـــب" (ى اهللاَ رَضـــأَ  هُ يُنَقـــَل ُشـــِهَد لـــه بأنَّـــ أنْ  ؛ وقبـــلَ هُ َلـــقَ نَـ  ألنَّ اهللاَ  دُ ْعـــمـــن بَـ  َجـــدْ و  يُ ، وملَ رى املـــوتَ يَـــ

                                                 
  .)30- 22: 4لو( ◌ُ مار الياس الحيّ ، 8 العنصرة أ -  19/07/2012كايل، اخلميس وق مز  -  دة املعوناتسيِّ  ،46/2012 رقم عظةال، ان أنطونيوس وهبه رعيدياخلوري غسَّ   268)
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 ليـاني، وأخـريًا ترتسـطينوسَ و غا كاسـيان وأَ ويوحنَّـ مِ الَفـ ِيبِّ هَ ا الـذَ ويوحنَّـ يِّ زِ ْنـيَـ زْ النَـ  وغريغوريـوسَ  وكربيانوسَ  رياِينِّ السُ  وأفرامَ  أمربوسيوسَ 
ــَل إىل يــوٍم ميَُ الَّــ ا املــوتَ مــن دون أن يَتجرََّعــ ا مــن هــذا العــاملَِ وإيليَّــ وخُ خنُــلقــد رُِفــَع أَ  : "الواحــد بــاحلرفِ  ذي قــالَ الَّــ وتــاِن فيــه ذي ُأجِّ

 املســيحِ  يسـوعَ  بِّ الــرَ  ٱنتصـارِ  مــعَ  يرَ رِّ الِشـ هُ عملَــ ، بـدأَ بعــدُ  َكبَّـليُ  ذي ملَ الَّــ الُ جَّ الـدَ  واملســيحُ . 269"الجَّ الـدَ  ما املســيحَ هِ مِ ا بـدَ لُِيهِلَكـ
 قصـريٌ  وقـتٌ  إالَّ  َق لـهُ ْبـ يَـ وملَ  هِ تِ وَّ قُـ  ةِ وَ رْ إىل ذُ  ا احلاضرِ نَ نِ يف زمَ  لَ وصَ  الُ جَّ وهذا الدَ . اجمليدةِ  هِ وبقيامتِ  ليبِ على الصَ  العظيمِ  هِ فدائِ  رِّ بسِ 
 مــن أن يـتمَّ مــن جبــل الكرمــلِ  وال عَجــبَ . الكرمـلِ  ةِ دَ وســيِّ  ةِ الورديَّــ ةِ دَ ، ســيِّ رِ اهِ الطَـ مــرميََ  قلــبِ  نتصـارِ ٱب حيقةِ الَســ ى يف اهلاويــةِ لُريَمـ

 املســيحيَّةِ  للحيــاةِ  مــرميََ  مــن العــذراءِ  ايــةٍ وِمح  رجــاءٍ  المــةِ يِّ كعَ الِصــاخلَْ  الكرمــلِ  ســيِّدةِ  وبِ ثَــ ةِ َبــهِ  مُ لُّ َســوتَ  ،إيليَّــا رســالةِ  نطــالقُ نـَْفِســِه ٱ
  .يِّ دِ بَ األَ  واخلالصِ 

 أمـامَ  نيِ القـائمتَ  نيِ تَ نـارَ مَ والْ  نيِ تَ يتـونَـ ، الزَ وخَ خنُـا وأَ إيليَّ  ةِ دَ وْ بعَ  وقِ سبُ مَ اين الْ الثَ  هِ يئِ َد جمَ نا جمَْ نا أن يُريَ صَ نا وُخملِّ إهلََ  املسيحَ  نسألُ 
  .إىل األبد، آمني نا اجملدَ سيحِ مإىل  ، فنرفعَ )5-4: 11رؤ( الِ جَّ الدَ  ةِ على هزميَْ  نِ يْ دَ اهِ ربِّ األرض، الشَ 

  

 270اآلثوسيِّ  باييسيوسَ  كِ الَناسِ  اتُ وءَ بُ نُـ    -20
  مقدِّمة

لُّوَن من صوٍر عديدٍة رهباٌن ُيصَ عاَش فيها لعُ . يِّ ، يف ِشبِه جزيرٍة ضيَّقٍة بعيدٍة يف البحِر اإلجيْ ...يقُع جبُل آثوس، "
ُد أعظِم ُنسَّاِك اجلبِل املقدَِّس يف القرِن هو أحَ ) 1994- 1924( ييسيوسُ الناسُك الَشيُخ با... وِسِهم والعاملَ فُ أجِل خالِص نُـ 

ُر . ٍخ قدِّيسٍ يْ كشَ ونـُُبوَءاتِِه  ُمَكرَِّم ِب اليوناينِّ الْ وَن عن نصيحِة هذا الرَاهِ ثُ آالُف الُزوَّاِر كانوا يَبحَ . العشرين يف الَنصِّ التايل، ُحيَذِّ
نصيحُتُه لالستعداِد الُروحيِّ وكيفيَِّة َحتقيِقِه ستكوُن نافعًة . يَّةِ وِ يَ َنِتنا الُرؤْ زمِ رُنا يف أَ ظِ ِف الَّذي يَنتَ من الَتغيِري العني األُب باييسيوسُ 

  .ناالصِ ًة خلَِ داوَ ظَني على الَتواُزِن الُروحيِّ يف عاملٍَ يزداُد عَ وَن من أجِل اخلري، ُحمافِ دُ لِّ الَّذيَن ُجياهِ لكُ 

 "يَّةِ وبـِّ ورُ الِشنِغن األُ "َنِة مَ يْ وَّ هَ ، ومنُُ َة اِحلسِّ ميَْ دالعَ زاِيَدَة تَ مُ احلروَب الْ : سبَق فرأى كلَّ شيءٍ  يوسَ يبدو أنَّ األَب باييس
(schengen) ،ونِة ينُ وِر واجلنون، وٱقرتاَب الدَ جُ يف الفُ  ملَِ َعوْ مُ نا الْ ا، وٱنزالَق عاَلمِ روسيَّ " ةَ بوتينيَّ "، ومريكيِّ األَ  "نِ طَ َن الوَ مْ أَ "و

  ...".خريةِ األَ 

  

  ةنَ ارِ طَ مَ الحرُب المقدَّسُة وصمُت الْ  - 20.1

ا... َجيري الَّذي ما وحٍ ضُ بوُ  مْ نَفهَ  ملَ  اآلنَ  حىتَّ . يَتحضَّرُ  ما أمرٌ . ائدُ ُجين مزاُج الطمأنينِة السَ يُزعِ " . الوضُع ُمَعقٌَّد جدًّ
، وبأملٍَ يف القلب كثريًا، لِّيَ ُنصَ  أنْ  علينا. اِملَ الَفرَ  َيكبحُ  زالَ  ما اهللاَ  ولكنَّ . ودينَ أشخاٍص َمعدُ  على فقط دُ مِ يَعتَ  العاملَِ  صريُ مَ 

ا بِ عْ من الصَ : اهللاُ  يَتَدخَّلَ  حىتَّ  إىل  تاجُ وحنَ ، والالمباالةِ  اياتِ فَ والنُـ  الَرمادِ من  الكثريُ  َتراَكمَ قد . نَعيُشها الَّيت ةَ نَ زمِ األَ  مَ أن نَفهَ  جدًّ
 .بعيًدا َتقِذُفها ةٍ فَ عاصِ  يَّةٍ وِ ريٍح قَ 

                                                 
  .179 - 176، ص2009، منشورات جامعة البلمند، 11- 1، سفر التكوين القدمي للكتاب املُقدَّس التفسري املسيحيُّ  ،)5، 50(وح يف الرُ ليان، يترت  269)
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 هذا ما. رِة األرضِ ِقشْ يف  وَجَيَشانٌ  رتفاعاتٌ ٱ َحتُدثُ : يٍّ إهلَِ  َتَدخُّلٍ  إىل ماسَّةٍ  اجةٍ ِحبَ  حننُ ! بيَننا لَ بابِ  بُرجُ ! بٌ رعِ مُ  أمرٌ 
 يف َيسكنُ  اهللاُ  زالَ  ما. داخلي يف قةِ والثِ  عزيةِ بالتَ  رُ أشعُ ، القلقِ  غِم منالرَ على  ولكنْ . ةٌ وَّشَ ُمشَ  كافَّةً  مِ مَ األُ  ولُ قُ عُ ! َمرجُ والْ  رجُ اهلَْ 

 يف شيءٍ  لَّ كُ  لُ َجيعَ  وسوفَ  ُلناَحيتمِ  زالَ  ما الفائق، بَصالِحهِ  واهللاُ ، صامًدا زالَ  ما الة،الصَ  شعبُ  اهللا، شعبُ  .املسيحيِّني بعضِ 
ِلكْ  وملْ  ،واِصفَ عَ  دَّةَ عِ  ناجتَـزْ ٱ لقد !واَختافُ  ال .ِنصابِهِ  ِلكَ  لن؟ ةِ ُمحَتِشدَ الْ  العاصفةِ  من َخنافَ  أن علينا هل، إًذا .دُ بـَعْ  َ  هِ هذِ  َ

  .أيًضا رَّةَ مَ الْ 

  .دِ عْ الرَ  من كثريٌ  فقط. قليلةً  تكونُ  سوفَ  عبةُ الصَ  نونُ السُ . احلاجة عندَ  َتظهرُ  يَّةٌ فِ خمَ  وَّةٌ قُـ  اإلنسانِ  يف تُوَجدُ  .حيُِبُّنا اهللاُ 

 وا،لُ عَ مَّا فع َجوابًا اطُو ليُـعْ  ضاءِ القَ  ِمنَربِ  إىل اجلميعَ  بُ وسَيجلُ  واحدٍ  لَّ كُ  مُ َحيكُ  هو. يءٍ ش كلِّ  فوقَ  فاهللاُ ، واَتستاؤُ ال 
 الحِ الصَ  عملِ  يف، ما بطريقةٍ  ،وادُ ساعَ  فالَّذينَ . بعدلٍ  اهللاِ  من قُّهُ َيستحِ  ما على واحدٍ  كلُّ  لُ َحيصُ  سوفَ َأْجِوبَِتهم  وِجبِ ومبُِ 
 سُيعطي واحدٍ  لُّ كُ  ،ولكنْ  ،كانِهِ مَ  يف واحدٍ  لَّ كُ  اهللاُ  عُ سَيضَ  هايِة،النِ  يف. ونَ يُعاقـَبُ  فسوفَ  الشرَّ  واعِملُ  ذينَ الَّ  أمَّا. ونَ أُ سُيكافَ ف

  .لِ بالَعمَ  أو الةِ كاَن بالصَ أ ِة،عبَ الصَ  ننيِ هذِه السِ  يف فعَلهُ  مَّاعَ  وابًاجَ 

 مسؤولونَ مجيًعا  لكنَّنا .وءِ دُ ُِ  اآلَخرِ  تِلوَ  رًاجَ حَ  َيسَحُبونَ  انِ اإلميْ  حِ َصرْ  إسقاطِ  أجلِ  ومن ،انِ اإلميْ  َتدمريَ  اليومَ  ونَ لُ ُحياوِ 
 .يَِتهِ لَتقوِ  ودٍ هُ جمَ  أيَّ  نُبدي وال ُيَضعَّفُ  انَ اإلميَْ  أنَّ  كيف نـََرى َمن أيًضا حننُ  بل يُدمِّرون، الَّذينَ  ولئكَ أُ  فقط وليس ،مارالدَ  عن

  .هبانيَّةالرَ  واحلياةِ  لكنيسةِ ل ظُُهميْ غَ  وَيزدادُ  لنا، أكربَ  وباتٍ عُ صُ  قِ َخلْ  على لُّونَ ُمضِ الْ  يـََتَجرَّأُ  لذلكَ  كنتيجةٍ 

 غريُ ما هو  لَّ وكُ  طَامَ احلُْ  وسَرتمي قليًال، مُ دِ سَتحتَ  فالعاصفةُ  .يَّةٍ وِ نيَ دُ  لَ سائِ وَ بِ  ال فقط، ُروحيًّا اَومُ يـُقَ  احلاِيلُّ  الوضعُ 
  .مونـَهُ ُديُ  ونَ عُ سَيدفَـ  ونَ آَخرُ  بينما ،البعضُ  أُ سُيكافَ . حَ ضَ وْ أَ  احلالةُ  سُتصبحُ  ذلكَ  وبَعدَ  ،ئِ اطالشَ  على يٍّ رورِ ضَ 

ا ،هِ هذِ  أيَّاِمنا يف .الكنيسةَ  ،الشبابَ  ،العائلةَ  :شيءٍ  لَّ كُ  والُيفِسدُ  اليومَ  كثريونَ  دُ ُجياهِ  َّ  نَتكلَّمَ  أن حقيقيَّةٌ  َلَشَهاَدةٌ  إ
  .اهللا وسِ نامُ  ِضدَّ  ةٌ جَّهَ ُموَ  وانيُنهافقَ  .يِّ اإلهلَِ  اموسِ النَ  ِضدَّ  حربًا َتُشنُّ  ولةَ الدَ  ألنَّ  شعِبنا، أجلِ  من دُّدٍ ترَ  ونِ دُ  من ارًاهَ جِ 

 كهنةً  حىتَّ  تُ مسَِعْ ، ذلك من مِ غْ الرَ على . شيءٍ  لَّ كُ  ونَ يُفِسدُ  الكنيسةِ  أعداءَ  َندَعَ  الَّ أَ على  ونَ مسؤولُ  حننُ  لكنَّنا
، الةِ الصَ  بِ بسبَ " ةِ حَ كافَ مُ الْ  مِ دَ عَ " من ةَ احلالَ  هذه وابَلغُ  قد هؤالءِ  كانَ  إذا!" نالَ َعمَ  ليسَ  إنَّهُ . ذلك يف رَّطْ تـَتَـوَ  ال": ونيَقولُ 
  .ةٍ راحَ  يف واويعيشُ  لَّ الكُ  ُضوايـُرْ  أن ونَ يُريدُ  ألنـَُّهم ُمبالنيَ  غريُ  إنـَُّهم !ال ولكن. أَرُجَلُهم أُقـَبِّلُ فسَ 

 ـب شيءٍ  أيَّ  لُ يعمَ  ال الَنزيهُ  يُّ وحِ الرُ  ُجلُ الرَ . اإلكلريوس عندَ  كثرِ األَ  وعلى، للعلمانيِّني حىتَّ ، ولةٍ قبُ مَ  غريُ  باالةُ الالَّمُ 
 ليَّ ع. مقدَّسةٌ  بٌ رْ حَ ، اليومَ  يةٌ جارِ  بٌ رْ حَ  هناكَ . )1: 48إر( "نٍ هاوُ تَ بِ  بِّ الرَ  لَ عمَ  لُ يَعمَ  َمن ونٌ عُ َملْ  ": النيبُّ  إرميا ولُ يقُ . "باالةٍ المُ "
 من كثريٌ  !وِّعةٌ ُمتنَـ  ىخرَ أُ  وفئاتٌ  يطان،الشَ  وُعبَّادِ  واملاسونيِّني،، املاركسيِّني من الكثريُ  هناكَ . ماميَّةِ األَ  وطِ طُ اخلُْ  يف أكونَ  أن
  .يمِ فَ  يف اإلنسانِ  أملَِ  ةَ َمرارَ  أََتَذوَّقُ  .يل ؤملٌِ مُ  إنَّهُ  رُنا،ظِ يَنتَ  ماذا أرى !الِّنيوالضَ  ظاميِّنيَ النِ  وغريِ  وسني،سُ مْ مَ الْ 

 ال. باالةِ الالَّمُ  جيلُ  هو اليومِ  جيلُ ؟ َحيَتِملُنا اهللاُ  يزالُ  ال كيفَ ! أُفِسْدنا لقد! إطالقًا ُرُجولةٌ  دُ وجَ يُ  ال! ورِ تُ الفُ  روحُ  ودُ سُ يَ 
  .االستعراضِ  يف فقط ناِسبةٌ مُ غالبيَُّة فال، ونَ ُحمارِبُ  دُ يُوجَ 

 ماذا. َمهمَحترِ  أن عليها. دِّفينُمجَ الْ  مُ رِ َتحْ  ال صامتةٌ  والكنيسةُ ، لفازالتِ  على جديفُ والتَ  ادُ اإلحلَْ  رَ َيظهَ  أنْ ب حُ ُيسمَ 
 .بسالمٍ  العيشِ  من نـََتَمكَّنَ  حىتَّ ، رِهِ حْ جُ  من عبانَ الثُ  َيسَحبَ  غريَنا ًداحَ أَ  رُ ظِ نَنتَ  ال انَ عْ دَ ؟ تَنتظرُ 
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مالمُ  بسببِ  ونَ تُ صامِ  إنـَُّهم  ونَ ادُ سَيزدَ  ونَ مِّرُ ُمدَ فالْ  إًذا، رَّ الشَ  وامُ يُقاوِ  وملَ ، اِِمبإميَْ  املسيحيُّونَ  دِ َيشهَ  ملَ  إذا... باالِ
 صَمتَ  وإذا الحكومة، معَ  الِصدامِ  الجتنابِ  صامتًة، الكنيسةُ  بَِقَيتِ  إذا .بنيَ ِمبُحارِ  واسُ يْ لَ  اليومِ  ييِّ َمسيحِ  لكنَّ . َوقَاَحةً 

  ...؟سَيَتَكلَّمُ  فَمن الِمِهم،بسَ  هبانُ الرُ  سَّكَ مَ تَ  وإذا طارِنة،مَ الْ 

 إلى عبَ الشَ  فاترٌ  إكليروسٌ  سيَـُقودُ  ...رُّ الشَ  يزدادُ  فسوف، املؤمنني ونَ لُّ ضِ يُ  الَّذينَ  حِ وَفضْ  رِّ الشَ  حارَبةِ مبُِ  أْ نبدَ  ملَ  إذا
 يءٌ جمَ  أو بٌ رْ حَ  سَتحُدثُ  إنَّهُ  واولُ تـَقُ  الف حصلَ  مهما وا،رُ أُنظُ  " :ونولُ سيَـقُ  ،َزِعجَ يـَنْـ  لئالَّ  ابقةِ السَ  حالِتهِ  على اهُ إيَّ  تارًكا الَكَسلِ 

وليس  ،ةً كسيَّ وذُ رثُ أُ  حياةً  َحنيا أن فُنادَ هَ . َمضمونةً  طريًقا كْ لُ َيسْ ، عٍ واضُ بتَ  رْ َيسِ  َمن ...فيه ريةَ مخَ  ال مائعٌ  اليومِ  شعبُ  "...ثانٍ 
. ًرا، فَغَضُبَك ليس طاهِ ْبَت عنَد اإلهانةِ إذا َغضِ . ادَ هَ الَة واجلِ َر والصَ بْـ ُر اُهللا منَّا الصَ ظِ يَنتَ ... كسيًّاوذُ رثُ فقط أن نَتكلََّم أو َنكُتَب أُ 

، ُر احملسوساِت واالضطرابِ صْ رُنا هو عَ صْ عَ ... بِّ فيكَ َة الرَ رَ يْـ أنَّ غَ على  لُّ ، فهذا َيدُ ْبَت من أجِل خدمِة القداسةِ ا إذا َغضِ أمَّ 
ا إنْ ةٌ ُة َضروريَّ وحيَّ االستنارُة الرُ . يست حياًة صاخبةً َة لوحيَّ لكنَّ احلياَة الرُ  واٌت نَ رُنا سَ ظِ تَنتَ ... لمةِ ُء يف الظُ رْ مَ غاَبت يَبَقى الْ  ، ألَّ

  .نارِ صْ عَ ًة بِ نَ َل في العهِد القديِم كان كُلعبٍة لألطفاِل ُمقارَ فُبرُج بابِ . ةٌ صعبَ 

  

  ُيصبُح حقيقةً ) الِ جَّ الدَ  المسيحِ ( Anti‐Christ "المسيح دِّ ضِ " مُ تْ خَ  - 20.2

 لَّ كُ  يَفوقُ  نونٌ جُ  ،ُمريعٌ  الوضعُ  .فشيًئا شيًئا الكثريُ  سَينجلي. ؤياالرُ  سفرِ  يف ُكِتبَ  اِممَّ  الكثريَ  سَتخَتربونَ  أنَُّكم ُحيَتَملُ 
 ودُ َيسُ  سوفَ . للَمجاِننيِ  مستشًفى العاملَُ  أصبحَ  ).3- 2: 2تس2( "الكِ اهلَْ  بنِ ٱ" ىوَ سِ  بَعدُ  قَ بْ يَـ  وملَ  َيرتصَُّدنا رتدادِ اال زمنُ  ،احلدودِ 

 ونًانُ جُ  األكثرُ  األحداثُ  تلكَ  قـَُّعها،وَ نتَـ  ال الَّيت األحداثَ  نَرى إنَّنا حىتَّ . اواهَ هَ  على صرُّفِ بالتَ  ومةٍ كُ حُ  لُّ كُ  فيه أُ تبدَ  كبريٌ  رتباكٌ ٱ
 .دًّاجِ  ريعٍ سَ  عٍ ابُ تَ بتَ  سَتحُدثُ  ورِ مُ األُ  هِ هذِ  لَّ كُ  أنَّ  َسنُ احلَْ  الوحيدُ  واألمرُ  ماَمنا،أَ  َحتُدثُ 

 َبدأَ . ياطنيِ الشَ  طِ طَ خُ  من لُّهاكُ  هِ هذِ  ٌك،رَ ُمَفبْـ  واحدٌ  َوِدينٌ  ،الواحدِ  العاملَِ  ةُ ومَ كُ وحُ  رَكةُ شتَـ مُ الْ  واألسواقُ  ونيَّةُ سكُ مَ الْ 
 فيه َيصرُخُ  كبريٌ  ِشقاقٌ  بُ شَ يـَنْ . األرض على هنا وَحيُكمُ  اَمِلكً  ُيصبحُ  سوفَ  هم،يلإ بالنسبةِ  الَّذي، سيِحِهممَ  ِيَئةِ بتَـهْ  ةُ نَ هايِ الصَ 
 الَّذي املسيحُ  أنا ،اخلامسُ  اوذَ بُ  أنا ،اإلمامُ  أنا": سَيقول الَّذي َرُجَلُهم سُيقدِّمونَ  َك،اذْذ إ. ُذُهميُنقِ  ِمبَِلكٍ  ُمطالِبنيَ  الناسِ  كلُّ 
 ".اليهودِ  يَّاسِ مَ  أنا ه،هوَ يَ  دُ و هُ شُ  رُهُ ظِ يَنتَ  الَّذي أنا املسيحيُّون، رُهُ يَنتظِ 

 الناسَ  نَّ أ يًّالِ جَ  سَنرى األيَّامِ  تلكَ  ويف ،شديدةً  ٱضطهاداتٍ  املسيحيُّونَ  سُيعاين ،كبريةٌ  ماتٌ وُحماكَ  صعبةٌ  أيَّامٌ  تَنتظرُنا
 شيءَ  ال وكأنْ  حقيقًة، حُ ُيصبِ  أَ بدَ  قد) الِ جَّ الدَ  حِ أي املسي( "املسيحِ  ِضدِّ " َخْتمَ  وأنَّ  ،َنةِ زمِ األَ  يةِ اِ  حافَّةِ  على أنـَُّهم ونَ مُ يَفهَ  ال

 .ِضلُّونَ سيَ  ُمختاُرونَ الْ  حىتَّ  إنَّهُ  املقدَّسُ  الكتابُ  يقولُ  لذلك. ثُ َحيدُ 

 همألنَّ  يطاِن،الشَ  ةَ بادَ وعِ  دَ وَ سْ األَ  رَ الِسحْ  ونَ مُ خدِ سَيستَ  الغايةِ  هذه وِلَتحقيقِ  األرَض، واَيحُكمُ  أن ةُ نَ هايِ الصَ  يُريدُ 
 ِمينُمستخدِ  األرضَ  وامُ َيحكُ  أن يُريدونَ . ُمخطَّطاتِِهم لتنفيذِ  إليها ونَ َيحتاجُ  وَّةٍ قُـ  المتالكِ  َسبيالً  يطانِ الشَ  عبادةَ  ونَ رُ بِ يَعتَ 
  .نِهمابَ سْ حُ  في اهللاَ  ونَ ذُ يأخُ  ال. يطانالشَ  وَّةَ قُـ 

 كان الَّذي يمانَ لَ سُ  هيكلِ  بناءِ  إلعادةِ  ونَهُ سُيدمِّرُ . شليمَ أور  يف ُعَمر سجدِ مَ  َدَمارُ  هي ةِ وءَ بُ النُ  قرتابِ ٱ عالماتِ  إحدى
  .اجلديدِ  اهليكلِ  هذا يف "املسيح ِضدَّ " يَّاسِ مَ  اليهودُ  سُيعِلنُ  عندئذٍ . نـَْفِسهِ  املكانِ  يف يًّابنِ مَ 

 .َبصريتـَُهم يانِ يُعمِ  صُّبَـُهموتـَعَ  أَناُهم نَّ لك هذا ونَ مُ يَعلَ . َصَلُبوهُ  وأنـَُّهم أَتى، احلقيقيَّ  يَّاسِ مَ الْ  أنَّ  اتُ احلاخامَ  يَعِرفُ 
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 في اليهودَ  نَّ إ دَّسُ ُمقَ الْ  الكتابُ  ولُ يـَقُ . 666 بالعدد ونَ سُيخَتمُ  اسَ الن أنَّ  ،سنةٍ  َفيلْ أَ  منذُ  ؤيا،الرُ  رِ فْ سِ  في ُكِتبَ 
 ُتساوي كانت ويَّةُ نَ السَ  الضريبةُ  هذهِ . دةِ العدي واتِِهمزَ غَ  في لُّوهاحتَـ ٱ الَّتي وبِ الشعُ  على ضريبةً  ُضوافَـرَ  القديمِ  العهدِ 
 القديمِ  ريبةِ الض رقمِ  حَ رْ طَ  اليومَ  ونَ سُيِعيدُ  لَُّه،كُ  العاَلمَ  واُيخِضعُ  ولكي. )13: 9أخ2و  14: 10مل3(  بِ هَ الذَ  من حدةً و  666

 .يطانِ الش دُ دَ عَ  هو 666 فالرقمُ  ،ناهُ  من ،المجيدِ  اِضيهممَ بِ  رتَِبطِ مُ الْ 

 ال نمَ ف ،ولذلكَ  ،طويلٍ  وقتٍ  منذُ  ئتمانِ اال بطاقاتِ  على العددَ  هذا واَوَضعُ  فقد ،طَّطِ ُمخَ الْ  حسبَ  َيسريُ  شيءٍ  كلُّ 
 .لٍ َعمَ  على أو ضٍ رْ قَـ  على ولِ احلصُ  أو راءِ الشِ  أو الَبيعِ  على قادرًا يكونَ  لن 666 العددَ  لُ َحيمِ 

 ساعدةِ مبُِ  الناسِ  على سُيفَرضُ  الَّذي ،النظامَ  هذا ًماُمستخدِ  العاملَِ  إخضاعَ  ريدُ يُ  "املسيحِ  ِضدَّ " أنَّ  يَّةُ اإلهلَ  العنايةُ  ِين ُختربُِ 
َوْحَدُهم  سَيستطيعونَ  ،666 العددِ  مع صورةً  العالمَة، هِ هذِ  ونَ َحيِملُ الَّذين  ألنَّ  يِّ،مِ العالَ  قتصادِ اال على ُتسيطرُ  الَّيت الوسائلِ 

 .قتصاديَّةِ اال احلياةِ  يف راطَ خنِْ اال

 أو ِديِهميْ أَ  على ِلهامحَْ  على الناسُ  سُريَغمُ  ذلكَ  بعد. ُمنَتجاتالْ  يعِ مجَ  على البدايةِ  يف تُوَضعُ  ةً ورَ صُ  العالمةُ  سَتُكونُ 
 ًئايْ شَ فَ  شيًئا داعَ اخلِْ  ونَ خِدمُ سَيستَ  ،يٍّ خصِ شَ  فٍّ لَ مَ  ادِ إجيَْ  وبعد ،666 رقمَ ال َحتِملُ  الَّيت الشخصيَّةِ  البطاقاتِ  َتقدميِ  بَعدَ . اِهِهمبَ جِ 
 .المةِ العَ  حِ رْ طَ لِ 

 ملياراتِ  ةَ عَ تابَـ مُ  الكمبيوتر هذا َيستطيعُ  يًّا،زِ َمركَ  كمبيوترًا يَ لَيحوِ  666 العددَ  لُ َحيمِ  لوكسِ برُ  يف كاملٍ  رٍ صْ قَ  بناءُ  َمتَّ 
  .أيًضا الدكتاتوريَّةَ  ونَرُفضُ  "املسيحِ  ِضدَّ "اْلُمَسمَّى  ضُ نَرفُ  ألنَّنا ذلكَ  نرفضُ  كسيِّنيَ وذُ رثُ األُ  حننُ . األشخاصِ 

  

  هو االستشهادُ  هُ يَ ُن أن نُعانِ أكثُر ما يُمكِ  - 20.3

 ِمنيَ خدِ ستَ مُ  املسيحيِّنيَ  ونَ ُجنُ َسَيسْ . كثريًا سُيعاِين  ظامَ النِ  هذا قُ يُوافِ  ال الَّذيو ،  فٌ صْ ونِ  عصيبةٍ  سنواتٍ  ثالثُ  رُّ سَتمُ 
بُ  لن. اهلِِمبَ بِ  رُ َخيطُ  ُخمتـََلقٍ  رٍ ذْ عُ  يَّ أَ   أن شخصٍ  َأيِّ  على ُمستحيالً ، بساطةٍ  لِّ بكُ ، ونُ سَيكُ  ةِ المَ العَ  ونِ دُ  من لكنْ و ، َأحًدا وايـَُعذِّ

 ."بِ صاعِ مَ الْ  من أيًّا ونَ دُ ُتكابِ  ُكنُتم َلَما فقط ُتُموهالْ قَبِ  وْ لَ ، العالمة ونِ دُ  من ونَ تُعانُ  إنَُّكم": لكم ونَ ولُ سيَـقُ . يَعيشَ 

 المسيحيُّونَ  َيستطيعُ . اآلنَ  منذُ  وُمعَتِدَلةٍ  َبسيطةٍ  حياةٍ  شِ َعيْ  على واتـََتَدرَّبُ  نْ بأَ ، واتِ نَ السَ  هِ هذِ  ٱجتيازُ  بإمكاِنُكم
تربيِة  مع ،يتونِ الزَ  أشجارِ  وبعضِ  اوالبطاط القمحِ  من شيءٍ  وزراعةِ  أرضٍ  ِقطَعةِ  على الحصولِ  عبرَ  عائالتِِهم إعالةَ 
  .يَفسدَ  أن قبلَ  طويالً  ثَ يلبَ  لن الطعامَ  ألنَّ  كثيًرا األطعمةِ  َتخزينُ  نفعَ يَ  لن. جاجوالدَ  كالماعزِ  يواناتٍ ح

 من األيَّامُ  تلكَ  صَّرُ تـُقَ  سوفَ . ونيِّفٍ  واتٍ نَ سَ  ثالثِ  أو واتٍ نَ سَ  ثالثِ ستكوُن ل: كثريًا اداتُ هَ االضطِ  هِ هذِ  تطولَ  لن
 مَّ ثُ  ،"ِضدِّ املسيح" – يطانِ الشَ  دكتاتوريَّةُ  وتأيت الَرعدُ  بُ سَيضرُ ، غًدا. نٍ َعوْ من غيِر  ًداحَ أَ  اهللاُ  كَ يَترُ  ولن، ينَ ختارِ مُ الْ  أجلِ 

 هايةِ نِ  في ةٍ عَ َمنفَ  إلى ءٍ يْ شَ  لَّ كُ  وِّلُ وُيحَ  رَّ شَ ال وسُ َيدُ  سوف. ِتهِ لَ ِبُجمْ  "المسيحِ  ِضدِّ " ِنظامَ  ليُـَزعزِعَ  المسيحُ  يتدخَّلُ 
  .فِ طامَ الْ 

 ما. واَزعُ جتَْ  ال: "مهلَ  ونَ يَقولُ  إذ ،يُزِعُجوُهم لئالَّ ، كأطفالٍ  معاياهُ رَ بناَء أ ونَ لُ يُعامِ ، فِ لألسَ  ،رينَ عاصِ مُ الْ  ةِ نَ هَ الكَ  ضُ عْ بَـ 
 أيِ ، املوضوع هذاعلى  لَُّمواكَ تـَتَ ال : "قائلني ونـَُهمخبُِّ يـُوَ  أو ،"وِبُكملُ قُـ  يف واتُؤِمنُ  أنإىل  فقط ونَ َحتتاجُ . ُمِهمًّا ليس اليومَ  َجيري
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 أن لْ ُنحاوِ لْ فَـ : "ذلك  منَبَدالً  واقالُ  وْ فلَ ". الناسِ  إزعاجِ  إىل إالَّ  يُؤدِّيَ  لن الكالمَ  ألنَّ ، الوحش عالمةِ  أو، خصيَّةالشَ  البطاقاتِ 
، "تشهادُ االسهو  هُ يَ نُعانِ  أن نُ ُميكِ  ما أكثرَ  ألنَّ  ،شيءٍ  أيِّ  من َخنَفْ  وال ،املسيحِ  إىل أقربَ  َنكونَ  وأن روحانيَّةً  أكثرَ  بشكلٍ  َحنيا
 من ضُ ويَنهَ  مورِ األُ  يف ظرَ النَ  سُيعيدُ  احلقيقةَ  ءُ رْ مَ الْ  فُ يَعرِ  عندما. اآلتيةِ  لِ القِ القَ  َهةِ ُمواجَ لِ  َقِطيِعِهم بإعدادِ  لِّ قَ األَ  على واَلَقامُ 
  ...خِّ الفَ  هذا يف عَ قَ يَـ  لئالَّ  حرتاسِ واال الةِ بالصَ  أُ فَيبدَ ، بإيالِمه َلهُ َحوْ  ةُ لَ احلاصِ  ورُ مُ األُ  أُ دَ بْ وتَـ ، ِمهِ نـَوْ 

 على ستفهامٍ ٱ عالمةَ  ونَ ُيضيفُ  ال اذامَ ولِ ؟ للقلقِ  سببٍ  يَّ أَ  حولَنا َجيري ما يُعطيِهم الَ أَ . األمرِ  هذا من عَجبُ ألَ  إينِّ 
ا يأتونَ  الَّيت فاسريِ التَ   راءَ وَ  َتقَبعُ ، الَّ كَ ؟  الكاهلَْ  إىل ُأخرى ارواحً أَ  وُدونَ يـَقُ  الفَ أَ ، هتَ وعالمَ  "املسيحِ  ِضدَّ " وادُ ساعَ  وإذا؟ لِّ قَ األَ  على ِ
رُ  فيها وَخيَتِبئُ  ،يَّةٌ مِ عالَ  دكتاتوريَّةٌ  "َمجِ رْ ُمبَـ الْ  األمنِ "و "ئتمانِ اال بطاقاتِ "ـل لِ ُمتكامِ الْ  ظامِ النِ    ..."املسيح ِضدِّ " نِيـْ

  ُب أن َتسَتِعدُّوا للموتجِ يَ  - 20.4

 ألُناسِ  والً َجمهُ  ضحيةِ التَ  فـَرَحِ  مُ طَعْ  وصارَ  ،فسِ بالنَ  ضحيةَ والتَ  فَ رَ الشَ  الناسُ  فـََقدَ ، ِسهِ فْ نَـ  على ةَ رَ يطَ السَ  العاملَُ  فـََقدَ 
بُ عَ يتَـ  ولذلكَ . اليومِ  ذا ونَ ذَّ  .اآلَخرِ  أملَِ  يف كُ َتشرتَِ  عندما فقط لُ َحتصُ  زاتِ عجِ مُ الْ  ألنَّ ، املقدار ِ

 يَ سِ نَ  لَّماكُ . يَّةَ اإلهلَ  ةَ عمَ النِ  قَّىلَ يـَتَـ  ولن ،فقط ِسهِ فْ بنَـ  يـَُفكِّرُ  فهو، اتِهِ ذ يف سِ فْ بالنَـ  ضحيةِ التَ  وحَ رُ  الَشخصُ  يـَُغذِّ  ملَ  ما
 يِّ أَ  عُ قُّ تـَوَ  نُ ُميكِ  ال ةٌ ولَ طُ بُ  تُوَجدُ  ال وحيثُ ، ونَ وتُ احلقيقة ال ميَُ يف  مْ هُ فَـ  ولةٍ طُ ببُ  ونَ َميوتُ  َمن. أكثرَ  اهللاُ  هُ كَّرَ َتذَ ، أكثرَ  َسهُ فْ نَـ  ءُ رْ مَ الْ 

  .قيمةٍ  يذ شيءٍ 

 غريَ  واتُوَجدُ  لئالَّ  ُسواإحرتَِ . جاعةوالشَ  واجلرأةِ  سِ فْ النَـ  طِ بْ ضَ إىل  رءُ مَ الْ  َحيتاجُ . خِّنُ ويُدَ  يَغلي 271"ْلِقيًناخِ " مانُنازَ  هُ ُيشبِ 
ا و ونُ كُ  كَ لِ ذَ فلِ  ": املسيحُ  قولُ ي. وباتِ عُ لصُ ا ةِ هَ ُمواجَ  من واكَّنُ مَ تتَ  لكي ستعدادِ باال اآلنَ  واأُ ٱبدَ  بل. ما شيءٌ  لَ حصَ  إذا دِّينعِ ُمستَ 
ا ال ساعةٍ  يف رِ البشَ  ٱبنُ  يأِيت  ألنَّهُ ، دِّينَ عِ مستَ  أنتم  ةِ نَ زمِ األَ  هِ هذِ  يف ايَ حنَْ  أنْ ، اليومَ ؟ كذلك أليسَ ). 44: 24مىتَّ ( "تـَتَـَوقـَُّعوَ

  !لِّ قَ األَ  على افٍ عَ ضْ أَ  ةَ ثالثَ  عدِّينَ ستَ مُ  بل، فقط دِّينعِ ستَ مُ  ونَ كُ نَ  أنْ  يناكفِ يَ  ال، ةِ قَّدَ عَ مُ الْ 

 ياتِناحَ  ترتيبِ  ةَ غبَ رَ  عنَّا َفعْ َندْ لْ فَـ  ،ذالِ . أيًضا ىُأخرَ  ألخطارٍ  ولكن يِّ ائِ الُفجَ  للموتِ  فقط ليس رَّضَ عَ نتَـ  أنْ  لُ ُحيَتمَ 
  .َحيْيَـَياِن فينا سِ فْ بالنَـ  ضحيةِ التَ  وحَ ورُ  فِ رَ الشَ  بَّ حُ لَّ عَ ، ُمريحٍ  لٍ كْ بشَ 

 صغيرةٌ  تأجيالتٌ . ستمرارٍ ٱب يتأجَّلُ  لكنَّهُ ، القريبِ  المستقبلِ  في ما شيًئا، الخفاءِ  في يـََتَحضَّرُ  ما شيًئا أنَّ  ىَأرَ 
ُدْمنا  ما لكنْ و ، ورمُ األُ  تتأجَّلُ  ذاوهكَ  ُأخرى رٍ هُ َأشْ  بضعةُ  ُمثَّ  رٌ هْ شَ  َميضي؟ اهللاُ ؟ التأجيالتِ  هِ هذِ  قُ َيخلُ  َمن. الوقتِ  لَ اطو 
 فُ طْ اللُ ". نابينَ  فيما احلقيقيُّ  يُّ وِ خَ األَ  بُّ احلُْ  يَوَجدَ  أنْ : شيءٍ  مُّ هَ أَ  وهذا ،ُمستطاعِ الْ  رَ َقدْ  داخِلنا يف بَّ احلُْ  مِّ نـُنَ لْ فَـ  ارُنظِ يَنتَ  ما فُ نعرِ 
ِس اجلرَ  وقَارِعُ  وأنتَ  أنا نارَكْ شتَـ ٱ إذا ألنَّهُ  طَةِ ُمفرَ الْ  الصراحةِ  يف سْ مِ تَنغَ  وال ِتكَ ٱستطاعَ  قدرَ  رَّ السِ  ظِ حفَ إِ ! وَّةُ القُ  هي هِ هذِ  ؛"بُّ واحلُْ 

 ؟ذلك نم جُ يَنتُ  فماذا رِّ السِ  يف )الثرثار(

إنَّ ف. اآلخرين عن دفاًعا بنفسهِ  حِّيُيضَ  الُشجعانِ  ِميتةَ  وتُ ميَُ  َمن ألنَّ ، بِّ الرَ  ةِ محَْ رَ  من كثريًا املعركةِ  يف املوتُ  ُيضيفُ 
 بَ عْ الرُ  يـَُبثُّونَ  أبطالٌ  مهُ الُشْجَعاِن  الءِ ؤُ هَ كَ  أشخاصٌ . املسيحَ  لِّدُ قَ يُـ  ونُ كُ يَ  أخيهِ  عن ِدفاًعا يِّ قِ نَ ال بِّ احلُْ  عِ افِ دَ بِ  ياتِهِ ِحبَ  حِّيُيضَ  َمنْ 
 تَ حتَْ  بديَّةِ األَ  اةِ احلي ِمفتاحَ  وجيَُِدونَ  ودَ لُ اخلُْ  ونَ غُ يَبلُ  وهكذا، العظيمِ  ِحبُبِِّهمِ  ونَهُ َجيَرحُ  ألنـَُّهم منهم يَرَتِعدُ  نفُسهُ  تُ وْ مَ والْ . ائِنادَ عْ أَ يف 
 .َمَشقَّةٍ  ونَ دُ  ديَّةِ بَ األَ  الغبطةِ  إىل ونَ لُ وَيدخُ ، ْربِ القَ  رِ جَ حَ 
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إىل  هُِّلهُ تـُؤَ  وحيَّةً حالًة رُ  منكم واحدٍ  كلُّ  يَبُلغَ  أنْ  ىسَ عَ . ويَّةَ خَ األَ  واحملبَّةَ  بالنفسِ  ضحيةَ التَ  فيُكم َمنُّوا: لكم ولُ قُ أَ  ذاهلَِ 
. ونَهُ وخيَ  املسيحَ  يُنِكرَ  أنْ  نُ كِ ِه وميُ سِ فْ لنَـ  بِّهِ حُ  بسببِ  جاعةَ الشَ  يَفقدُ  وحيَّةِ الرُ  احلياةِ  من غريِ  املرءَ  ألنَّ  ،لصعبةِ ا وضاعِ األَ  جتيازِ ٱ

 .عًىن مَ  اهلَ  َيَتناوأنَّ َتضحِ  هباءً  َيضيعُ  شيءَ  ال أنْ  نُ ؤمِ نُ  فنحنُ . للموت َتسَتِعدُّوا أنْ  عليُكم

ما ُدْمَت و  .رَ آخَ  فضاءٍ  يف لِّقُ حيَُ  رضِ األَ  َفوقَ  عُ فِ َترتَ  نَاهُ أَ  َيدَعُ  الَّذي اإلنسانُ . ونَهُ لُ تفعَ  شيءٍ  كلِّ  من أَنَاُكم واعُ إنزِ 
 .َمساويًّا كائًِنا ُتصبحَ  فَلن ِسكَ فْ نَـ  يف ورًاَحمصُ 

 أيَّةِ على  وتُ مُ سنَ وما ُدْمنا . ودٌ جُ وْ مَ  املوتَ  أنَّ  ،قليالً  ولو ،كَّرَ تَتذَ  أن َحاِول. تضحَيةِ ال َختُْلو من ُروحيَّةٍ  َحياةٍ  من ليسَ 
 بُ طلُ أَ  ال. باِلُكم وراحةَ  الَمُكمسَ  فيها َتعُبدونَ  لدرجةٍ  ليسَ  ولكن، كمبصحَّتِ  واِإعتَـنُ . وِسنافُ بنُـ يف االعتناِء  غُ بالنُ  ال وناَدعُ ، الٍ ح
  !أخي يا البطولةِ  من شيًئا ،األقلِّ  على ،لكَ متَ  أنن م بُدَّ  ال لكنْ و . خطريةٍ  راتٍ غامَ مُ  يف هِ سِ فْ بنَـ  يَ رمِ يَ  أن منكم دٍ أحَ  من

ا، خمةِ الضَ  القاماتِ  ووُ ذَ  رَ آثِ مَ الْ  يَفَعلُ  ال  يف يَّةٌ رِ ربَ بَ  دُ وجَ تُ  ال. همسِ نفُ بأَ  حُّونَ ُيضَ  والَّذينَ ، ادقونوالصَ  272اَألْجرِئاءُ  إمنَّ
ا ،عدائِهمأَ  على ارَ النَ  ونَ قُ طلِ يُ  ال وحيِّنيَ الرُ  األبطالَ  ألنَّ  وحيَّةِ الرُ  طوالتِ البُ   يـَُفضِّلُ . ستسالمِ اال على ينَـُهمُجمربِ  وِسِهمؤُ رُ  فوقَ  وإمنَّ

 .يَّةِ اإلهلَ  ْدرَةِ القُ  الِ بَ القتِ  ُمَهيَّأٌ  اآلَخرينَ  معَ  رُ َيشعُ  والَّذي. لَ يَقتُ  أن على يُقَتلَ  أن طيفُ اللَ  صُ خْ الشَ 

 قُ فَيطلِ  اآلَخرينَ  ومن ِسهِ فْ نَـ  من َخيافُ . قاحةِ بالوَ  َفهُ وْ خَ  ُخيِفي، سِ النَـفْ  وصغريَ  واجلبانَ  رِّيرَ الشِ  فإنَّ ، ىُأخرَ  ناحيةٍ  من
إىل  تاجُ فإنَّه حيَ ، لٍ عمَ  أيِّ  يف ءُ رْ مَ الْ  يَنُجوَ  لكي. َمتاًما آَخرُ  شيءٌ  بثُ واخلُْ  واإلجرامُ  شيءٌ  رأةُ واجلُْ  جاعةُ الشَ . قُّفٍ وَ تَـ  غريِ  من ارَ النَ 
 .ورِ مُ األُ  سُّبِ حتََ  عن القلبُ  قَّفَ يَتوَ  أن َجيبُ . ةَ القداسَ  وال البطولةَ  غَ يَبلُ  لن جازفةِ مُ لْ إىل ا رُ قِ يَفتَ الَّذي و ، اِيبِّ اإلجيَْ  عَىن مَ بالْ  ةِ فَ جازَ مُ لْ ا

) اهللاُ  ال َمسَحَ ( بٌ َحرْ  تْ عَ ٱنَدلَ  إذا. الَدم  منالً َبدَ  الناسِ  روقِ عُ  يف َجيري اءُ مَ الْ  وصارَ  رِناصْ عَ  يف ةً رَ نادِ  ةُ رأَ اجلُْ  َحتِ َأصبَ 
 ءَ رْ مَ الْ  دُ ُيساعِ  عندما يٌّ ورِ رُ ضَ  اخلوفُ . شِ يْ العَ  َرَخاَوةِ  على ونَ ُمعتادُ  ألنـَُّهم ونَ آَخرُ  َجيُنبُ  بينما، اخلوف من الكثريونَ  وتُ ميَُ  فقد
 .رٌ مِّ ُمدَ  فهو باهللاِ  ِتناقَ ثِ  فِ عْ ضَ  نعو  انِ اإلميْ  فِ عْ ضَ  نع مُ الناجِ  اخلوفُ  بينما، اهللا إىل ودَ ليَـعُ 

 ضَ فَ رَ  وإذا، أكثرَ  وِّ دُ للعَ  ةً ضَ ُعرْ  أصبحَ  ،أكثرَ  خصُ الشَ  خافَ  كلَّما أنَّهُ  كَّرَ نتذَ  أن َعلينا. ةُ رأَ اجلُْ  وُدهُ تـَقُ  ذاكهَ  فٌ وْ خَ 
 .َصعبةً  وفُ رُ الظُ  َتصريُ  ماعند ةً وكَ ضحُ أُ  حُ فسُيصبِ ، احلقيقيَّةِ  احملبَّةِ  وراءَ  عًياسَ  دْ اهِ جيُ  وملَ  ،جاًعاشُ  حَ ُيصبِ  لكي دَ ُجياهِ  أن ءُ رْ مَ الْ 

ذِ  نفَسك أَعَدْدتَ  فإذا. اآلخرين لُينِقذَ  وتَ ميَُ  بأنْ  بُ حارِ مُ الْ  جُ هِ يَبتَ   ألنَّ  ،اآلنَ  بعدَ  شيءٌ  خيُِيَفكَ  فلن هنيَّةِ الذِ  هِ ِ
 أنَّ  غريَ . تِ وْ مَ الْ  عن واَيسَمعُ  أن حىتَّ  نَ و يُريدُ  ال اليومِ  أُناسُ . اتبالذَ  ضحيةِ والتَ  طفِ اللُ  نَ ومِ  ،الكبريِ  بِّ احلُْ  من أُ تَنشَ  جاعةَ الشَ 

 الَّذينَ  جعانُ الشُ  أمَّا. يًّاوحِ رُ  الً َكسَ  ونَ يَعيشُ  احلياةِ  باطيلَ أَ  وُحيبُّونَ  املوتَ  ونَ َخيافُ  فَمن. عِ الواقِ  خارجَ  َحييا املوتَ  كَّرُ يَتذَ  ال نْ مَ 
 على زالوا ما موهُ  ماويَّ السَ  حَ رَ والفَ  ديَّةَ بَ األَ  نَ وَحييَـوْ  األباطيلَ  ونَ رُ يَقهَ  ستمرارٍ ٱب يهف ونَ كِّرُ ويـُفَ  ،ِنهميُ عْ أَ  بَ ُنصْ  ًماوْ دَ  املوتَ  ونَ يُبقُ 

 .األرضِ 

 سيقرِّرُ  نفُسهُ  اهللاُ ! سُيعيُنه اهللا ألنَّ  فٍ وْ خَ  غريِ  من نفَسهُ  بَ َيصلِ  أن ،والَوطنِ  انِ اإلميَْ  أجلِ  من املعركةِ  يف يُقاِتلُ  َمنْ  على
  .ُفِسنانْـ بأَ  ال باهللاِ  نَِثقَ  أن علينا. سَيحيا أو اإلنسانُ  هذا وتُ سَيمُ  كان إذا ما
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  هَر الُفراتوَن نَ نيُّ يوُس تركيَّا ويعبُـُر الصِ سيأُخُذ الرُ  - 20.5

 تراكِ األَ  ثَ ثـُلْ  ألنَّ  العاملَِ  خريطةِ  من تركيَّا وَختَتفي. تركيَّا وسُ الرُ  ذُ سَيأخُ . سَتجري كثريةً  اثًاحدَ أَ  أنَّ  يَّةُ اإلهلَ  الِعنايةُ  ينُختربُِ 
  .نِ َديْ افِ الرَ  بالدِ  إىل خريُ األَ  ثُ لْ الثُـ  رُ ويُغادِ ، احلرب يف اآلَخرُ  ثُ لْ الثُـ  وتُ َوميَُ ، مسيحيِّني ونَ حُ سُيصبِ 

رَ  ينيُّونَ الصِ  رُ سَيعبُـ . كثريةٌ  دماءٌ  سُرتاقُ . كبريًا رًاَدوْ  روسيَّا فيها بُ تَلعَ  بٍ رْ حلَِ  ًحاَمسرَ  طُ سَ وْ األَ  قُ رْ الشَ  حُ سُيصبِ   راتِ الفُ  َ
 ماَرهُ دَ  ألنَّ  ،ُعَمرَ  عِ جامِ  دمارَ  ونُ سَتكُ  األحداثِ  هِ هذِ  ٱقرتابِ  عالمةُ . ليمَ ورشَ أُ  إىل والً ُوصُ  ونَ وَيسريُ ، مليونٍ  200 ُدهُ دَ عَ  ِجبيشٍ 
  .نـَْفِسهِ  ِضعوْ مَ الْ  يف يًّانِ بْ مَ  كان الَّذي، مانَ يْ لَ سُ  هيكلِ  بناءِ  إعادةِ  يف اليهودِ  لِ مَ عَ  ءَ َبدْ  سُيعِلنُ 

 لكنَّ ، احلربِ  هذه يف كبريًا ًراوْ دَ  اليونانُ  تَلعبَ  لن. كثريةٌ  دماءٌ  سُرتاقُ . يِّنيوبـِّ ورُ واألُ  وسِ الرُ  بنيَ  كبريةٌ  ُحروبٌ  سَتنَشبُ 
اسُيعطُ  وسَ الرُ   اجليشِ  إىل املدينةُ  لَّمُ ُتسَ  وسوف، لَ فضَ أَ  الًّ حَ  وادُ جيَِ  لن ألنـَُّهم ولكنْ ، اليونانَ  بُّونحيُِ  ألنـَُّهم ليس، نطينيَّةَ الُقسطَ  وَ

 .إليها َيِصلَ  أن قبلَ  حىتَّ  اليوناينِّ 

 حىتَّ ، عٍ رادِ  بال ونَ رَّفُ وسَيتصَ ، وُّرٍ صَ تَ  لَّ كُ  تَفوقُ  غطرسةً  نُغو فَيبلُ  يُّونَ وبـِّ ورُ األُ  ُدُهموسُيساعِ  وَِِّمبقُ  اًدادَ ٱعتِ  اليهودُ  ادُ يَزدَ 
 .وبَّاورُ أُ  واُكمُ حيَ  أن ونَ لُ سُيحاوِ  إنـَُّهم

 تكونَ  لن ةَ دَ حْ الوَ  هِ هذِ  أنَّ  إالَّ ، لِّيًّاكُ  املسيحيِّنيَ  حِّدُ ستـُوَ  ةَ اِجتَ النَ  اداتِ هَ االضطِ  لكنَّ ، اعدَ اخلِْ  أنواعِ  كلَّ  ونَ سُيجرِّبُ 
 ألنَّ  املسيحيُّون سيتَِّحدُ . واحدةٍ  ةٍ دينيَّ  قيادةٍ  حتتَ  الكنيسةِ  َتوحيدَ  عديدةٍ  بَأساليبَ  ونَ لُ ُحياوِ  َمن فيهِ  بُ يَرغَ  الَّذي لِ كْ بالشَ 

  ."دٌ واحِ  اعٍ ورَ  واحدةٌ  رعيَّةٌ ": ةُ وءَ بُ النُ  حقَّقُ ستتَ  ِعندئذٍ . داءِ اجلِْ  عن افَ رَ اخلِْ  تلقائيًّا َتفِصلُ  سوف فُ شِ تَنكَ  الَّيت األحداثَ 

 وأنْ  ئنيَ هادِ  نَبقى أن َجيبُ . ُدهُ ساعِ ويُ  واحدٍ  كلِّ  عِ ضْ وَ  إىل اهللاُ  يَنظرُ ، ًداحَ أَ  ونَ عُ ينفَ  ال اءَ نَ بَـ اجلُْ  ألنَّ  عرِ للذُ  وامُ سلِ َتستَ  ال
 سائلِ بالوَ  عبةَ الصَ  اعَ ضَ وْ األَ  واِجهَ نُ  أن ًماَدوْ  األفضلِ  من. وارَّفُ َتصَ  ُمثَّ  واكِّرُ فَ . لَ َحصَ  مهما الةِ بالصَ  رَّ مِ َنستَ  وأن، ولَناقُ عُ  مَ خدِ ستَ نَ 

 وريَّةٌ رُ ضَ  بيعيَّةَ الطَ  جاعةَ الشَ  أنَّ  كما. اليومَ  َدتِ فُقِ  قد اهللاِ  وَ حنَْ  يِ عْ والسَ  اسةِ دَ القَ  منَ  تُوَلدُ  الَّيت ةَ وحيَّ الرُ  جاعةَ الشَ  أنَّ  غريَ . وحيَّةِ الرُ 
 .اخلطر وجهِ  يف َجنُنبَ  لئالَّ 

 يف نُ وُميكِ . اآلَخرين دَ وُيساعِ  رَّ الشَ  َيُصدَّ  أن وحاِينِّ الرُ  خصِ للشَ  نُ وُميكِ ، الكبريَ  رَّ الشَ  لَنُصدَّ  ةٍ حقيقيَّ  قداسةٍ إىل  َحنتاجُ 
 وطِ طُ للخُ  بَ َيذهَ أن  نُ ُميكِ . يَّةاإلهلَ  ِتهِ ونَ َمعُ ولِ  للمسيحِ  نفَسهُ  سلَّمَ  ما إذا كبريةً  شجاعةً  ِلكَ َميتَ  أنْ  بانٍ جَ  ألكربِ  وحيَّةِ الرُ  احلياةِ 

 لُ َجتعَ  اهللاِ  َخمافةُ . به ونَ يأتُ  ذيالَّ  رُّ الشَ  كانَ  مهما الناسِ  دونَ  وحَدهُ  اهللاَ  َخنافَ  أن َجيبُ  لذلك! ِصرَ ويَنتَ  وَّ دُ العَ  عَ وُيصاِر  ماميَّةِ األَ 
  .باهللاِ  يـَتَِّحدُ  أنَّهُ  ةِ جَ رَ لدَ  ُشجاًعا خصُ الشَ  حُ ُيصبِ ! الً طَ بَ  َجبانٍ  أيَّ 

  

  الةٍ صَ  مةُ خاتِ 
  .وَم ٱبِنهِعنَد ِفرارِه ِمن َوجِه أَْبشالُ . ِلداودَ  :3 ورَمزمُ الْ  1
، ما أكثَـ  2   .وَن َعَليَّ كثريوَن القاِئمُ ! يَّ َر ُمضايِقِ يا َربِّ
  ِساله. "هِ ال َخالَص َله بِِإهلَِ ": وَن ِيفَّ ولُ َكثريوَن يـَقُ   3
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، ِإنََّك تـُرْ  4   .رأسي ورَاِفعُ ِإنََّك َجمْدي  ،ٌس يلوأَنَت يا َربِّ
  ِساله .بِّ َأصرُخ وِمن َجَبِل ُقدِسه ُجييُبينُصراًخا إىل الرَ  5
  .ِنُدينبَّ ُيسْ ِقُظ َألنَّ الرَ وَأستَـيْ  وأَنامُ  ُع أَناَأضَّجِ  6
  .وِب الَّيت ٱصَطفَّت عَليَّ ِمن َحويلعُ واِت الشُ ال َأخاُف رِبْ  7
  .َت َأسناَن اَألشرارِ َت َمجيَع َأعدائي وَحطَّمْ فِإنََّك َلَطمْ  يين يا ِإهلَ ُقْم يا َربِّ َخلِّصْ  8
  .ِساله. ُتكَ على َشعِبَك بـَرَكَ . بِّ اَخلالصُ ِمَن الرَ  9

  :2المزمور 
  بِالباِطِل ؟وب عُ الشُ وَهذَِّت  َممُ ِلَماذا ٱرَجتَِّت األُ  1
  :َمسيِحهِ على بِّ و على الرَ وا مًعا رُ ئْـَتمَ ٱوُك األرِض والُعَظماُء ُملُ قاَم  2
  ."اريَمهُ ونـُْلِق َعنَّا نِ  ُهمارُبُطَ  َطعْ لِنَـقْ " 3
مزُِئ َيستَـهْ ُد يِّ والسَ  َمواِت َيضَحكُ اِكُن يف السَ السَ  4 ِ.  
  :مُعهُ يـَُروِّ  بَِغَضِبهِ و  ِطهِ م ِبُسخْ هُ َكلِّمُ حيَنِئٍذ يُ  5
  ."سيُقدْ  َجَبلِ  ونَ يُ ِلكي على ِصهْ ُت مَ ِإينِّ َمَسحْ " 6
  .ُتكَ بين وأَنا الَيوَم َوَلدْ ٱأَنَت : قاَل يل" :بِّ َم الرَ كْ ِحبُ  ُألخِربَنَّ  7
  .كَ لَ  ِمْلًكا وأَقاِصَي اَألرضِ  كَ ل َمَم مرياثًاَيَك األُ  فُأعطِ َسْلِين  8
  ."مُمهُ اٍف ُحتَطِّ زَّ بَِعًصا ِمن حديٍد وكِإناِء خَ اُهم عَ تـَرْ  9

  .واتَِّعظُ ٱاألرِض  وا ويا ُقضاةَ لُ َعقَّ تَـ  وكُ ُملُ أَيُّها الْ فاآلَن  10
  .ِبرِعَدةٍ وا ِهجُ بتَ ٱو  بَّ ِخبِشَيةٍ وا الرَ عُبدُ أُ  11
  .مَني بِهِ ُمعَتصِ الْ ميِع  جلَِ فطوَىب . َيضَطرُِم َغَضُبهُ  عن قليلٍ  هُ ألنَّ  ريقِ الطَ  فَتهِلُكوا ِمنَ َضَب لَِئالَّ يَغقـَبـُِّلوا االبَن  12

  

  :يَّةِ ِة اإلهلَ كمَ احلِْ  َمِلَكةِ  العذراِء، عن مرميََ  :24يشوع بن سيراخ 
  .رًا قـَْبَل ُكلِّ خليَقةٍ ُت من َفِم الَعِليِّ ِبكْ إينِّ َخَرجْ ...  5
  .ِل الَضبابِ ُت األرَض ُكلَّها ِمبِثْ واِت على الَدواِم وَغشَّيْ الُنوَر ُيشرُِق يف الَسمَ  تُ وَجَعلْ  6
  ...وِد الَغَمامِ مُ ي يف عَ رشِ ُت عَ ُت يف األعايل وَجَعلْ َكنْ وسَ  7
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  ... قـُُلوَب الِكباِر والِصغارُت بُقدَرِيت وَوِطئْ  11
  .وبَِة وَسْلطََنِيت هي يف أُوَرَشليمَ حبُ مَ ا يف املدينِة الْ  َمَقرًّ ُت وَجَعَل ِيل وَن تـََرسَّخْ وهكذا يف ِصهيُ  15
  .مرياثِِه ويف َمِأل القدِّيسَني ُمقامييٍد ويف َنصيِب الَربِّ َنصيِب فتَأصَّْلُت يف شعٍب جمَ  16
  ...ُمونَ َحرْ ِو يف جباِل ُت كاألرِز يف لبناَن وكالَسرْ رتـََفعْ إ 17
  .ٍد ونِعمةٍ  أغصاُن جمَْ وأغصاِين  ،ةِ مَ ُت أغصاين كالُبطْ إينِّ َمَددْ  22
  .ٍد وِغًىن زهاري ِمثَاُر جمَْ أو  ،ِبَتِة الِنعَمةَ ُمنْ أنا كالَكرَمِة الْ  23
  .رَمَخاَفِة والِعْلِم والَرَجاِء الطَاهِ َمَحبَِّة الَبِهيَِّة والْ أنا أُمُّ الْ  24
  .والفضيلةِ  قِّ وُكلُّ َرَجاِء احلياةِ ِيفَّ ُكلُّ نِعَمِة الَطريِق واحلَْ  25
  .شبَـُعوا من ِمثَاريٱتـََعاَلوا ِإَيلَّ أيُّها الرَاِغُبوَن ِيفَّ و  26
  .ِد الَعَسلفإنَّ ُروحي أحَلى من الَعَسِل ومرياثي أََلذُّ من َشهْ  27
  ...وذِكري يَبَقى يف أجياِل الُدُهورِ  28
َع يل فال ُخيَزى وَمن َعِمَل بإرشادي فال َخيطَأ 30   .َمن مسَِ
  .َشَرَحِين فَلُه احلياُة األبديَّةُ َمن  17

  :273"صالة المؤمن"من صالِة الَصباِح والمساِء في كتاب 
  ).14: 2لو( والَرجاُء الَصاِلُح لَِبِين الَبَشراجملُد ِهللا يف الُعلى وعلى األرِض الَسالُم  *

  وب،يَع الُشعُ مَدُحوُه يا مجَ ٱيَع األَُمِم و بُِّحوا الَربَّ يا مجَ سَ  **
  .وُم إىل األَبدَق الَربِّ َيدُ علينا، وِصدْ  َتُه قد َعُظَمتْ محَْ رَ  ألنَّ  *

  .اجملُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس، من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين، آمني **

  
  ""العاَلمالعاَلم  نورُ نورُ   يسوعُ يسوعُ ""  مسبحةُ مسبحةُ 

  :كما يلي  "مالعالَ  نورُ  يسوعُ " مسبحةِ  تُتلى صالةُ  
  

  .، آمين، ِمَن اآلَن وإلى األَبدِ لُقُدسِ وِح اِم اآلِب واالبِن والرُ سْ ٱب
 

                                                 
  .10و 3، ص2006، لثالثاألوَّل والثاين وااجلزء  صالة املؤمن،املطران بطرس اجلميِّل،   273)
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ذين الَّ  ي بنفسي عن كلِّ حِّ سُأضَ  ؛هُ ونَ بُ طلُ ذين ال يَ الَّ  ماَح عن كلِّ طلُب منَك السَ ، أَ أيُّها اآلُب األزيلُّ  :األزليِّ  إلى اآلبِ  صالةٌ  - 1
َ فُ ِك النُـ رتُ ، ال تَ أيُّها اآلُب األزيلُّ . بُّوَنكَ ذين ال حيُِ الَّ  لِّ بَُّك عن كُ ، وُأحِ 274ونحُّ ال ُيضَ  ِ ِلكُ وَس   .275آمني. وًماحُ ا رَ ، ُكْن 

 

  البتولِ وِح القُدِس يف أحشاِء مرميََ ِة الرُ ذي سطَع نوُرَك بقوَّ ، أنَت الَّ بُّ يسوعأيُّها الرَ  :المسيح يسوعَ  بِّ إلى الرَ  صالةٌ  - 2
َك مادِ َت حياَة اإلنساِن بعِ ذي أنـَرْ املسكونَة والكون، أنَت الَّ  وأنارَ  ًءا الحَ وْ ضَ  مَ بيَت حلَْ  َت باجملِد ِمنَرقْ ذي أشْ َت، أنَت الَّ سْ فتأنَّ 

البشِر معىن  َت يف قلوبِ َقظْ يْـ ذي أَ ة، أنَت الَّ ِتَك اإلجنيليَّ وبِة لَِنيِل املغفرِة وببشارَ للت كَ تِ وَ عْ وبدَ  وبإعالِنَك عن ملكوِت اهللاِ 
انًا فَرًحا وسالًما وإميَْ  ذي مألَت العاملََ ليب، أنَت الَّ ذبيحًة عِن العاَمل على الص َتكَ َت ذاِة عندما قدَّمْ ضحيِة والعطاِء واحملبَّ الت

وِّيَنا وتـُقَ  رِّ حمَينا من الشَ عزيِة لتَ َتنا روَح احلقِّ والتذي َوَهبْ ِتَك اجمليدة، أنَت الَّ ظَة قيامَ يِر حلَ رِّ والشِ نتصارَِك على املوِت ٱورجاًء ب
 ِقظَ أْن تُو  ،سةِ قِّ جراحاِتَك املقدَّ ِحبَ  ،اآلب؛ نسأُلكَ  نيِ لوِسَك عن ميَ ماِء وجُ َك إىل السعودِ بصُ  الصِ وِر واخلالن سُلَك طريقَ لنَ 

الِم من أجِل خالِص العاملَِ إىل صانٍع للس لَ ويتحوَّ  ، االستشهادِ حىتَّ  شهَد لَك باحلقِّ كي يَ   ،مَري يف نفِس كلِّ مسيحيٍّ الض
 رورِ ِة والشدُِّدها، إسَحْق فينا مصاِدَر اخلطيئٍة ويـُبَ لمَ سِربُ كلَّ ظُ ذي يَ يُّ الَّ هِ وُر البَ أيُّها الن. ةِتَك اخلالصيَّ يئَ شمَ افِض لِ والرَ  وِّرِ هَ ُمتَـ الْ 
َدَك مع أبيكَ اح، فُنمَ َح إشعاعاٍت بنورَِك الوضَّ يِق ويف كلِّ زمن، لُندرَِكَك وُنصبِ الض َك يف َزَمنِ نا على أعدائِ نُصرْ ٱو  وِحَك ورُ  جِّ

  .بتهاِج إىل األبد، آمنيالقدُّوِس بالفرِح واال
  

 يَ هُلمَّ يا ُمعطِ . ا املساكنيهُلمَّ يا أبَ . ماِء ُشعاَع نورِكَ رِسْل من السَ ، وأَ الُقُدس وحُ هُلمَّ أيُّها الرُ  :الُقُدس وحِ الرُ  ستدعاءِ ٱ صالةُ  - 3
َعِب سرتاحُة اللذيذة، أنَت يف التَـ ها االتُ َن القلوِب العذب، أيـَّ اكِ سي اجلليل، يا زِّ ُمعَ أيُّها الْ . اَء القلوبيَ هُلمَّ يا ضِ . املواهب

ِتَك ال شيَء يف رَ دْ وِن قُ ُه بدُ ، ألنَّ ؤمنيكَ َن قلوِب مُ ْأل باطِ مْ ٱ، وباويُّ أيُّها النوُر الطُ . عزيةٌ ، ويف الُبكاِء تَ عتدالٌ ٱرِّ ، ويف احلَْ راحةٌ 
ْر ما كاَن دَ طَ : اإلنساِن وال شيَء طاهرٌ  ْ ما كاَن صَ  .إشِف ما كاَن معلوالً  .ِق ما كاَن يابًساإسْ  .ًسانِ هِّ رِْم ما كاَن ضْ أَ  .ًبالْ لنيِّ

م غايَة ْحُهم ثواَب الفضيلة، َهْب هلَُ إمنَ  .عَ بْ َب السَ واهِ مَ َني عليَك الْ لِ ُمتَّكِ ِط مؤِمِنيَك الْ عْ أَ . 276كاَن حائرًا  نْ دبـِّْر مَ  .بارًدا
 .277آمني. ديَّ روَر األباخلالص، أعِطِهم الس

 
واحٍد  بربٍّ  )نؤمنُ (و. ما يُرى وما ال يُرى واألرض، كلِّ  ماءِ السَ  قِ ، خالِ الكلِّ  ضابطِ  ، آبٍ واحدٍ  بإلهٍ  نؤمنُ : اإليمان قانونُ  - 4

 ؛ مولوٍد غريِ حقٍّ  ، من إلهٍ هور؛ إلٍه من إله، نوٍر من نور؛ إلٍه حقٍّ الدُ  لِّ كُ   لَ بْ قَـ  اآلبِ  منَ  الوحيد، املولودِ  اهللاِ  ، إبنِ املسيح يسوعَ 
ماء السَ  منَ  نا، نزلَ خالصِ  ومن أجلِ  البشرَ  نُ نا حنَ ذي من أجلِ شيء، ألَّ  ذي به كان كلُّ يف اجلوهر؛ ألَّ  خملوق، مساٍو لآلبِ 

يف  وقامَ  وُقِربَ  وماتَ  ، تأملََّ يِّ نطِ البُ  سَ بيالطُ  ا على عهدِ إنسانًا؛ وُصِلَب عنَّ  وصارَ  العذراءِ  س ومن مرميََ دُ القُ  وحِ الرُ  منَ  دَ سَّ وجتََ 
 األحياءَ  ينَ دِ جٍد عظيم، ليَ اآلب؛ وأيًضا يأيت مبَِ  اهللاِ  نيِ عن ميَ  ماء، وجلسَ إىل السَ  ب؛ وَصِعدَ تُ يف الكُ  كما جاءَ   الثِ الث اليومِ 

واالبن،  ذي هو مع اآلبِ ن، ألَّ واالب اآلبِ  منَ  ُمحيي، املنبثقِ الْ  بِّ ، الرَ سدُ القُ  وحِ بالرُ  ونؤمنُ ؛ هِ لكِ مُ لِ  ذي ال فناءَ واألموات، ألَّ 
 ةِ رَ غفِ مَ لِ  واحدةٍ  ةٍ معموديَّ بِ  فُ عرتَِ ة؛ ونَ رسوليَّ  ةٍ سَ دَّ قَ مُ  جامعةٍ  واحدةٍ  وبكنيسةٍ ُسل، والرُ  باألنبياءِ  جَّد؛ الناطقِ وميَُ  لهُ  ُيسَجدُ 

  .آمني. العتيد هرِ اجلديدة، يف الد املوتى واحلياةَ  قيامةَ  ىونترجَّ اخلطايا، 
  

                                                 
  .ضحيةالتَ  الِ يف جمَ  وجِ لُ قبل الوُ  شخصيِّ  روحيِّ  رشدٍ مُ  راجعةُ مُ  َسنِ حَ ُمستَ الْ  منَ  )274 

  .إسبانيا - أمبارو كويفاس يف اإلْسكولایر Amparo CUEVASدة يِّ للس 1983ل تشرين األوِّ  29العذراء يف  دتنا مرميَُ علََّمْتها سيِّ  ) 275
 اهللا عن تدبريِ  لكلِّ ما هو خارجٌ  الروح القدسِ  تدبريَ وتعين  ،"ما كان حائًدا دبـِّرْ ": احلرية، يف حني أنَّ العبارة وصلت إلينا كاآليت هُ كلِّ شخص تالزمُ لذكر  العبارة هذه  نالقد ٱستعمل)  276

  .اخلالصيِّ 
  ."دليل املؤمن" من كتابِ  ) 277
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 :لخمسةا األبياتُ  - 5
ُتَك، وجبَـلْ  ُت بَيِدكَ وأَخذْ  ُتَك يف الِربِّ،َدَعوْ  بَّ أنا الرَ ": ُمخلِّصالْ  ألشعيا رامًزا للمسيحِ  بُّ الرَ  قالَ : لتأمُّ  :لاألوَّ  البيتُ 
 ).دقيقة صمت). (6: 42أشعيا (، "عِب ونورًا لألَُممللشُتَك عهًدا وجَعلْ 

  
ُم ِلعَ  أُقَ ، إينِّ السماويُّ  أيُّها اآلبُ  نورُنا  لُيِضئْ  ؛النور فنحُن أبناءُ  .الَعاملَِ  نا يسوَع املسيح، نورِ ِتَك جراحاِت سيِّدِ َظمَ دِّ

  ).ة واحدةمرَّ (دُّوس، آمني وروِحَك القُ  بِنَك الوحيدِ ٱجِدَك و مَ احلة، لِ نا الصاِس ليَـَروا أعمالَ للن
  ).اتعشَر مرَّ ( ".ني ُشعاًعا في هذا النورإجعلْ "      ".مُس الساطعةالشَ أنَت  ،نوُر الَعاَلمأنَت ، يا يسوعُ "  
  ).ًة واحدةمرَّ ". (أنِْر طريقي"            ".اهرَم الطيا قلَب مريَ "  

  
ا يوحنَّ (، "الم، َبل يكوُن لُه نوُر احلياةالظ يف أنا ُهَو نوُر الَعاَمل، َمن يَتبَـْعين فـََلن َميشيَ : "يسوع بُّ الرَ  قالَ : لتأمُّ  :الثاني البيتُ 

  ).دقيقة صمت( ).12: 8
  

ُم ِلَعَظمَ  أُقَ ، إينِّ السماويُّ  أيُّها اآلبُ  نورُنا  لُيِضئْ  ؛النور فنحُن أبناءُ  .الَعاملَِ  نا يسوَع املسيح، نورِ ِتَك جراحاِت سيِّدِ دِّ
  ).ة واحدةمرَّ (دُّوس، آمني وروِحَك القُ  بِنَك الوحيدِ ٱجِدَك و مَ احلة، لِ نا الصاِس ليَـَروا أعمالَ للن

  ).اتعشَر مرَّ ( ".إجعْلني ُشعاًعا في هذا النور"      ".مُس الساطعةالشَ أنَت  ،نوُر الَعاَلمأنَت ، وعُ يا يس"  
  ).ًة واحدةمرَّ ". (أنِْر طريقي"            ".اهرَم الطيا قلَب مريَ "  

  
سراٌج ويُوَضُع  وال يُوَقدُ . ٌة على جبلمبنيَّ  ى مدينةٌ فَ ختَ  ال ُميِكُن أن. أنُتم نوُر الَعاملَ : "بُّ يسوعالرَ  قالَ : لتأمُّ  :الثالث البيتُ 

  ).دقيقة صمت). (15- 14: 5مىتَّ ( ،"لكلِّ َمن يف البيت نارة، فُيضيءُ مَ َت املِكَيال، َبل على الْ حتَ 
  

ُم ِلَعَظمَ  أُقَ ، إينِّ السماويُّ  أيُّها اآلبُ  نورُنا  لُيِضئْ  ؛النور فنحُن أبناءُ  .الَعاملَِ  نا يسوَع املسيح، نورِ ِتَك جراحاِت سيِّدِ دِّ
  ).ة واحدةمرَّ (دُّوس، آمني وروِحَك القُ  بِنَك الوحيدِ ٱجِدَك و مَ احلة، لِ نا الصاِس ليَـَروا أعمالَ للن

  ).اتعشَر مرَّ ( ".إجعْلني ُشعاًعا في هذا النور"      ".مُس الساطعةالشَ أنَت  ،نوُر الَعاَلمأنَت ، يا يسوعُ "  
  ).ًة واحدةمرَّ ". (أنِْر طريقي"            ".اهرَم الطيا قلَب مريَ "  

  
  .عُ  فِممَّن أفزَ بُّ ِحصُن حياِيت ، الرَ الصي فِممَّن أخافُ بُّ نوري وخَ الرَ : "لتأمُّ  :الرابع البيتُ 

  ).دقيقة صمت). (3و  1: 27مزمور ( ،"ِيت قَ اٌل ففي ذلَك ثِ تَ يَّ قِ قليب، وإْن قاَم علَ  افُ يَّ عسكٌر فال خيَ لَ صَطفَّ عَ ٱإذا 
  

ُم ِلَعَظمَ  أُقَ ، إينِّ السماويُّ  ها اآلبُ أيُّ  نورُنا  لُيِضئْ  ؛النور فنحُن أبناءُ  .الَعاملَِ  نا يسوَع املسيح، نورِ ِتَك جراحاِت سيِّدِ دِّ
  ).ة واحدةمرَّ (دُّوس، آمني وروِحَك القُ  بِنَك الوحيدِ ٱجِدَك و مَ احلة، لِ نا الصاِس ليَـَروا أعمالَ للن

  ).اتعشَر مرَّ ( ".إجعْلني ُشعاًعا في هذا النور"      ".مُس الساطعةالشَ أنَت  ،َعاَلمنوُر الأنَت ، يا يسوعُ "  
  ).ًة واحدةمرَّ ". (أنِْر طريقي"            ".اهرَم الطيا قلَب مريَ "  
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داَم  ور، ماوا بالنآِمنُ ... مالالظَ  ُكممهََ ور، لَِئالَّ يَدوا يف النوِر ما داَم لُكُم النريُ سِ : "بُّ يسوعالرَ  قالَ : لتأمُّ : الخامس البيتُ 
  ).دقيقة صمت). (36- 35: 12ا يوحنَّ (، "وراَء النصريوا أبن، لتَ ورُ َلُكُم الن

 
ُم ِلَعَظمَ  أُقَ ، إينِّ السماويُّ  أيُّها اآلبُ  نورُنا  لُيِضئْ  ؛النور فنحُن أبناءُ  .الَعاملَِ  نا يسوَع املسيح، نورِ ِتَك جراحاِت سيِّدِ دِّ

  ).ة واحدةمرَّ (دُّوس، آمني وروِحَك القُ  بِنَك الوحيدِ ٱجِدَك و مَ احلة، لِ نا الصالَ اِس ليَـَروا أعمللن
  ).اتعشَر مرَّ ( ".إجعْلني ُشعاًعا في هذا النور"      ".مُس الساطعةالشَ أنَت  ،نوُر الَعاَلمأنَت ، يا يسوعُ "  
  ).ًة واحدةمرَّ ". (أنِْر طريقي"            ".اهرَم الطيا قلَب مريَ "  

 
وِطلباتِنا  واتِنالَ ا صَ ، أْن تَقَبِلي منَّ 278َمِن األخرييف هذا الزَ  يِّ وِر اإلهلَ أُمَّ الن ي إليِك يا مرميَُ ُنصلِّ  :يِّ هِ اإللَ  ورِ الن أُمِّ  مَ إلى مريَ  ةٌ صال - 6

وِر النُ  ثُبَت يف طريقِ ، فنَ اهري علينا من ُشعَلِة قلِبِك الطعِّ شِ أَ . الماخلِري والس خولِنا ديارَ ودُ  ،من أجِل شفاِء نفوِسنا وأجساِدنا
 لِّحينا بسالحِ سَ . وُل األرَض وَتسَبُح يف الفضاءيت جتَ الِم الَّ والظَ  رِّ ى الشِتِك على ِقوَ َل إىل احلقِّ واحلياِة ُمنتصريَن بشفاعَ صِ ونَ 

جاِرب دَّ التَ نيًعا ضِ ًنا مَ صْ كوين لنا حِ . افرليِبِه الظَ ِج صَ هْ وَ وبِ  ماويِّ لسورِِه اِف نُ يْ بسَ  األعداءَ  بِنِك الوحيد، لُنصارِعَ ٱاملسيِح 
 .كِمثالِه، إىل األبد، آمني  نا على صورتِهِ ذي َخَلقَ الَّ  اهللاَ  ينَ دِ جِّ ِك احلنون، ممَُ ؤيِة وجهِ حظى برُ ُمجرِّبني، فنَ والْ 

  
 ).اتثالث مرَّ . (علينا إىل األبد ، إرَحم شعَبك، وال َتسَخطْ يا ربّ  إرَحمْ  - 7

فًّا ، صَ ُهم يا ربُّ عْ مجَْ ٱبَِنيها . نقساماتواال واخلصوماتِ  منها الِفَنتَ  عْ منَ ٱاألقطار، و  يف كلِّ  مع األديارِ  ةَ ، البيعيا ربُّ  أمِّنْ 
  )مرَّتَينة تُقال صالة قدميَْ . (كَ اللِ جَ  ِخدمةَ  واحًدا ُحيِسنُ 

  .إلينا ِصتْ نْ يا َمحََل اهللا احلاِمل خطايا العاَمل، أَ 
  .لنا ايا العاَمل، إستِجبْ يا َمحََل اهللا احلاِمل خط

  .نايا َمحََل اهللا احلاِمل خطايا العاَمل، إرمحَْ 
  .كريياليسون، كريستياليسون، كريياليسون

البطريرك واألساقفة والكهنة واملكرَّسني ووحدة غبطِة البابا و قداسة  ةِ نيَّ على  - 1: اتثالث مرَّ ( الم والمجداألبانا والسَ 
 بيبة واملرضى واملتألِّمني واألنُفسِ ني والعائلة والشالعلمانيِّ  ةِ نيَّ على  - 2. انميَْ إىل اإلاملؤمنني  وبة وغريِ ىل التاَخلطأة إ َدةوْ الكنيسة وعَ 

  ).ةخاصَّ  ةٍ نيَّ على  - 3... راتجهاض واملخدِّ وضحايا اإل واْلَمنسيَّةة طهريَّ مَ الْ 
  

  ريانيِّ ار أفرام السُ مَ ور لِ تسبحة الن
  
  
  
  

  والفرُح على ُمسَتقيمي القلوب      برارأشرَق النوُر على األ
  أشرَق لنا ِمن حشا أبيه        يسوُع ربُّنا املسيح

                                                 
ِ روِّجُ الواردة هنا وما يُ " َمن األخريالزَ "بني عبارة ال عالقة   278 د دخـل زمـن اخلـالص قـ سبة هلذه العبارة، فهـي ُتشـري إىل أنَّ ا بالنِ أمَّ . اعة ال يعرفها أحٌد إالّ اهللافهذه السَ  ،اية العاملَ ه البعض عن 

  .ماء وجلوسه عن ميني اآلبح ومبوته وقيامته وصعوده إىل السَ بن الوحيد هللا يسوع املسيمرحلته األخرية بتجسُّد اال
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  وبنورِه الوهَّاِج أناَرنا      لَمهفجاَء وأنقَذنا ِمَن الظُ 
  

  َزَم ُسلطاُن الليلهَ نْـ ٱو       هاُر على الَبَشرإندفَق الن
  ُمظلَمهوأناَر عيونَنا الْ       ِمن نورِه شرَق علينا نور

  

س َسِينَّ 
َ
  فلىَجَج السُ وأناَر اللُ     كونَهجمِده أفاَض على امل

  َمت أبواُب اجلحيمطَّ وحتَ       المَد الظَ ماَت املوُت وبا
  

  وُمظلَمًة كانت منُذ القدمي        وأناَر مجيَع الربايا
  م ُخملِّصُه صاَر هلَُ دوا ألنَّ وَجمَّ     اباألمواُت الراقدوَن يف الرتُ قاَم 

  

  وَصِعَد إىل أبيِه الَعِليّ     احلياة َعِمَل خالًصا ووَهَب لنا
  نتَظَرتهُ ٱيت يُنُري العيوَن الَّ       جٍد عظيمُه آٍت مبَِ وإنَّ 

  

  رُج إليهلَِنشعَلنَّ ُسرَجنا وخنَ       جِدِه العظيمَمِلُكنا آٍت مبَِ 
  ورِِه الَوضَّاحفُيفرَِّحنا بنُ       َرَحنَّ بِه كما فرَِح بنانَـفْ لْ وَ 
  

  لَِنحَمَدنَّ أباُه الَعِلي      اللِهِ ساِطَع اجملِد نَرفُع إىل ج
  فأنَشأَ لنا رجاًء وخالصا      فـََقد أغَزَر مراِمحَُه وأرَسَلُه إلينا

  

 َ   يسونخرُُج إليِه القدِّ فيَ         ارُُه فجأةً َيطُلُع 
  وادُّ عَ ستَـ ٱوا و حُ ذيَن تَِعبوا وكافَ كلُّ الَّ         وَيشَعُل املصابيح

  

  يقنيدِّ جِد األبراِر والصِ مبَِ     ماسَ حينئٍذ يَفرَُح املالئكُة وجنوُد ال
  وُهم ُيشيدوَن مًعا ويُهلِّلون      تَعلو األكاليُل رؤوَسُهم

  

  حَمَد َمِلَكنا وُخملَِّصنافنَ       دِّواعِ ستَ ٱأيُّها اإلخوُة ُهبُّوا و 
  رُِّحنا بنورِِه البهيِّ يف امللكوتيـُفَ         ِدهِ جْ ُه آٍت مبَِ فإنَّ 

 لفرُح على ُمسَتقيمي القلوبوا      وُر على األبرارأشرَق الن
  
ا اخلمس وضَع هذه المسبحة( ِ آذار سنة  17الثاء، ، فجَر الثهيِّ وِر اإللَ نالهاٍم من بإلْ  ان أنطونيوس وهبه رعيديالخوري غسَّ ، "يسوع نور العاَلم"مسبحة ، ةبأبيا

ها من ها بنفسه ومنها أخذَ ُمدوَّنة أعاله يف وقٍت الِحق، منها كتبَ لوات الْ اد عليها الصوز . Merrylands, Sydney-Australiaأسرتاليا  –يف ضاحية مرييالندس يف سدين  1998

  ).ه كما هو ملحوظغريِ 
  ؤساءبإذن الرُ                 
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