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2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو 

لعالم؟احقق السالم في بین انقساماتنا ونكیف نبني الجسور

األب تیوفیلو رودریغز
مؤّسس ومدیر أخویة الرحمة اإللھیة لقلبَي یسوع ومریم األقدسین

السالم والفرح!
بیسوع ومریم

ي یسوع ومریم. بَ لْ األخوة واألخوات األعزاء في قَ یھا إ

بناء الجسور بین انقساماتنا ونحقق ُطِلب منّي أن أقدّم بعض االقتراحات عن كیفیةلقد 

لعالم. السالم في ا

نقاط مبنیّة على جواب یسوع للقدیس یھوذا التادّي، بحسب ما 5أودّ أن ألّخصھا في 

.31-14:22روى یوحنا االنجیلي في الفصل 

إذا أحبّني أحد، َحِفظ كالمي فأَحبّھ أبي، ونأتي إلیھ فنجعل لنا ِعنَده ُمقاًما. ومن ال "

یُحبّني ال یحفظ كالمي. والكلمة الّتي تسمعونھا لیست كلمتي، بل كلمةُ اآلب الّذي 

أرسلني.

المؤیِّد، الروح القدس، الّذي یُرسلھ قلُت لكم ھذه األشیاء وأنا ُمقیم عندكم، ولكن

اآلب باسمي، ھو یُعلّمكم جمیع األشیاء، ویُذّكُركم جمیع ما قُلتُھ لكم. 

السالَم أستودُعُكم وسالمي أُعطیكم. ال أُعطي أنا كما یُعطي العالَم. فال تضطرْب قلوبُكم 

و كنتم تُِحبّوني، لَفَِرحتُم وال تفَزع. سِمعتموني أقوُل لكم: أنا ذاھٌب، ثُمَّ أرجُع إلیكم. ل

لقد أنبأتُكم ُمنذُ اآلن باألمِر قَبَل ُحدوثِھ، بأنّي ذاھٌب إلى اآلب، ألن اآلَب أعَظُم ِمنِّي.

حتّى إذا حدَث تؤمنون. لن أُطیل الكالم علیكم بعَد ذلك، ألّن سیَّد ھذا العالم آٍت ولیس 

. وما ذلك إال ِلیعرَف العالم أنّي  أُِحّب اآلب وأنّي أعمُل كما أوصاني اآلب.لھ یٌَد علَيَّ

)31-14:22" (یوحنا قوموا نذھب من ھھنا.

تغلّب على االنقسامات نقاص أساسیّة لل5من وجھة نظري، یحتوي ھذا المقطع على 

لعالم:وتحقیق السالم في ا

أن نحّب ونحفظ كلمة هللا.-1
یرید هللا أن یجعل مسكنھ فیكم، فّي، فینا.-2
الروح القدس سیُعلّم ویذّكر بمواعید المسیح.-3
السالم الحقیقّي سیأتي فقط من المسیح.-4
ھذا العالم لیس لدیھ سیطرة على یسوع المسیح.سیّدُ -5

Fr. Teofilo Rodriguez
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ع بشكل مختصر في كل تلك النقاط ولیكن ھذا الحج، ھنا في روسیا، دعونا نتوسّ 
اء اآلب الواحد، وكُرسل نھایة االعالن المبدئي للوحدة العظیمة القادمة نحونا كأبن

وكُشھود الروح القدس، وشھود انتصار قلب یسوع األقدس ،األزمنة المعلن عنھا سابقًا
وقلب مریم الطاھر. 

:أن نحّب ونحفظ كلمة هللا-1

".أحبّكفي فكر ربّنا، الحب یعني أن نحفظ، وأیًضا أن نطیع. فلیس كافیًا أن نقول �: "
بأن نُتّمم كلمتھ في قلبنا.الحّب یثبت نفسھ في الطاعة، 

رات فاطیما، علینا جمیعًا أن لظھو100، ونحن نحتفل بالعید ال2017الیوم في سنة 
، فلو أنّنا أطعنا رسالة العذراء، ما كان الحرب (أي ھذه خطیئتي)"MeaCulpaنقول "

العالمیة الثانیة حصلت وال كانت االیدیولوجیة الشیوعیة نشأت. وال حتى ایدیولوجیة 
الجندر كانت ظھرت الیوم، وھي شیطانیة كما یصفھا البابا فرنسیس. 

بحة من رعاة الصغار أن یُصلّوا المسفي كل ظھور لھا، طلبت العذراء القدیسة من ال
أجل السالم وخالص العالم. وقد كّررت ذلك بإلحاحٍ كبیر ومؤثّر للغایة.

یرید هللا أن یجعل مسكنھ فیكم، فّي، فینا.-2

الكتاب المقدس مليء بمراجع تُبیّن رغبة هللا بالبقاء والعیش معنا. الكلمات قد تتغیّر 
والخطوبة.رالخدالھیكل، ، القصر، المنزلولكن المعنى ھو نفسھ: البیت، 

:1/4نشید األناشید 
إجذبني وراَءَك فنَجري. قد أَدَخلَني المِلُك أخادیَره. نَبتَھُج بَِك ونفَرح، ذاكریَن ُحبََّك "

"أَكثََر ِمَن الخمر. إنّھم على َصواٍب إذ یُِحبُّونََك.

:32/18أشعیا 
، وفي أماِكِن الَجلََبة."الطُّمأنینة"ویَسُكُن شعبي في َمقَّرِ السَّالم، وفي َمساِكن 

:22-2/21ھوشع 
أفَِة والمراِحم، وأخُطبُِك لي باألماَنِة،  "وأَخُطبُِك لي لألبد، أخُطبُِك بالبِّرِ والَحّقِ والرَّ

ّب." فَتَعِرفیَن الرَّ
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علىربیجان: "أذ، في لقاء لألدیان في 2016ألول تشرین ا2البابا فرنسیس، في أعلنَ 

العكس، األدیان الّتي تُساعد على تمییز الخیر وتمارس ذلك من خالل األعمال، الصالة 

والتنمیة الجادة للحیاة الداخلیة، ھي مدعوة لبناء حضارة اللقاء والسالم، مبنیّة على 

. ھذه الطریقة األفضل لخدمة الصبر، والتفاھم وعلى خطواٍت متواضعة وملموسة

ھ، على المجتمع أن یتغلّب دوًما على میلھ الستغالل المجتمع اإلنساني. ِمن جھت

العوامل الدینیة: فاألدیان ال یجب أن تكون أدوات وال یمكنھا أبًدا أن تدعم أو توافق 

على الصراعات والخالفات."

ال أرید أن أنھي ھذا المقطع من دون التذكیر ببعض الكلمات النبویة من روح هللا، في 

"1995نیسان، 3 ألسماوات الجدیدة... ستكون عندما سیُسَكب روحي القّدوس :

علیكم جمیعًا من فوق، من أعالي السماء... ألجعل من نفسكم جنّةً، كیما في ھذه 

د..."  (الحیاة الحقیقیّة في هللا)السماء الجدیدة أمجَّ

، (اسبانیا)Tuy، طلبت العذراء من لوسیا، في دیرھا في 1929حزیران 13في 

العالم لقلبھا الطاھر، مع ِذكٍر خاص لروسیا. لقد قام قداسة البابا بذلك، بوحدةٍ تكریس 

مع جمیع أساقفة العالم.

لقد فتحت فاطیما أبواب عصٍر جدید: عصر قلب مریم الطاھر. 

ھو نتیجة الكبریاء ویرّوج لھ الشیطان نفسھ، ألنّھ ال یعلم كیف یتواضع. عدم طاعة هللا 

، تلقت فاسوال مھمة من الّرّب سبّبت لھا عذاباٍت كثیرة، ولكنّھا 1987حزیران 2في 

:17/21رغبة یسوع الحاّرة وتَظھر في إنجیل یوحنا 

، یا أبِت، وأنا فیك، فلیكونوا ُھم أَیًضا فینا،  "فلیكونوا بأجمعھم واحًدا: كما أنَّك فيَّ

ِلیُؤِمن العالم بِأَنََّك أنَت أرسلتني."

الثالثة، القریبة من بعضھا البعض، تُمثّل الكنیسة متوازیةإّن رؤیة القضبان الحدیدیة ال

والكنیسة االرثوذكسیة. فروع المسیحیة الثالثة الّتي الكاثولیكیة، والكنیسة البروتستانتیة

تَعِزف عن الطاعة واالنحناء من خالل نار الروح القدس للوصول إلى الوحدة.

ي االنحناء وفي فیجب أن تنَحنوا جمیعًا؛ یجب أن تَرغبوا كلُّكم تتوّحدوا"لأفاد الّرب: 

؟"كیف یمكن أن تلتقي رؤوسھم (رؤساء الكنائس) إن لْم ینحنوا جمیعھمأن تلینوا.

)99ص ("السماء حقیقیة وكذلك جھنم"، 
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الروح القدس سیُعلّم ویذّكر بمواعید المسیح.-3

.2000أیار 23الجزء الثالث من سّر فاطیما في كشف البابا یوحنا بولس الثاني

، بھذه 1944كانون الثاني 3كتبت األخت لوسیا ھذه الرسالة، بأمر الطاعة، في 

الكلمات: 

، شرحتھما، رأینا، على یسار العذراء وقلیالً نحو األعلى"بعد الجزءین الذین سبق و

ُشُھب ناٍر ُمعّدة، على ما ا، یُرسل سیفًا مشتعالً؛ وكان متوّھجً بیده الیُسرى مالًكا یحمل 

ینبعث من ید البھاء الّذي كانت مالمستھاالعالم؛ ولكنھا كانت تنطفئ عند یبدو لتُحرق

صاح،یده الیُمنى نحو األرضوالمالك، ُمشیًرا ب:العذراء الیمنى في اتّجاه المالك

"بصوٍت قويّ  "هللاھو ما تكفیر، تكفیر، تكفیر!" ورأینا في نوٍر ھائل : أشبھ بكیف :

سقفًا في رداٍء أبیض أ،أمامھا"من ون في المرآة عندما یمرّ یرى األشخاص أنفسھم

ورأینا) أساقفة وكھنة آخرین، ورھبانًا ھ األب األقدس". ("وقد أحسسنا ُمسبقًا بأنّ 

من أجذاعٍ خشنة وكأن منحدًرا، على قّمتھ صلیب كبیر وراھبات یصعدون جبالً 

ل جاز األُب األقدس في وسط مدینة كبیرة قبل الوصو،ینالفلّ شجرة قشرتھما من 

ھو مقتّم قد أصابھ األلم و، وفیما كان یرتجف ویمشي بخطى مترجرجة، نصفھا مدّمر

في الطریق؛ بعدما وصل إلى لنفوس الجثث الّتي كان یُصادفھاصليوالحزن، كان یُ 

قبل مجموعة جنوٍد أقدام الصلیب الكبیر منركبتیھ عندقّمة الجبل، قُتِل وھو على 

مات ھناك الواحد عینھاالطریقةأطلقوا علیھ عّدة طلقات من سالح ناري وأسُھم، وب

علمانیون، رجال ن وكثیرونلكھنة والرھبان والراھبات اآلخروبعد اآلخر األساقفة وا

كلّ حمالنتحت ِذراَعي الصلیب كان مالكان یمن مختلف الدرجات والرتب.ونساء

ا النفوس ون بھالشھداء ویرشّ اءدمواحد بیده مرّشة من بلّور، فیھا كانا یجمعان 

نحو هللا."الّتي كانت تسیر

، وخالل زیارتھ إلى فاطیما، تلفّظ الباب بصالة أمام 2017أیّار المنصرم 13في 

صورة السیدة العذراء. ھذه بعض من كلماتھ: 

عام، َجعْلِت َمقاصد رحمة هللا معروفة للجمیع، أُحّدق "في ھذا المكان حیث، منذ مئة 

في ثوبك المَكّون من النور، كأُسقٍف یرتدي األبیض، ُمتذّكًرا كّل أولئك الذین یرتدون 

بھاء معمودیتھم، ویرغبون أن یعیشوا في هللا وأن یُْخبِروا عن أسرار المسیح ألجل 

الحصول على السالم."

فقط من المسیح.السالم الحقیقّي سیأتي-4
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دَّة في العالم، ولِكن ِثقوا:  "قُلُت لكم ھذه األشیاء، لیكوَن لُكم بَِي السَّالم. تُعانون الّشِ

)16/33(یوحنا إنّي قد َغلَبُت العالم".

كتبت لوسیا، رائیة فاطیما، في مذّكراتھا عن الظھور الثالث، ُمتكلمةً عن جھنّم:

، یرغب هللا بأن الخطأة المساكین. لكي یُخلّصھملقد رأیِت جھنّم حیث تذھب نُفوس"

یؤّسس التكریم لقلبي الطاھر. إذا تّم ما أقولھ لِك، سیَخلُص عدد كبیر من النفوس 

.وسیحّل السالم

ستنتھي الحرب؛ ولكن إن لم یتوقف الناس عن إھانة هللا، ستندلع حرٌب أشرس منھا 

یُضیؤهُ نوٌر مجھوٌل، إعلموا في حبریة البابا بیوس الحادي عشر. عندما سترون لیالً 

الّتي یمنحھا لكم هللا لیفیدكم بأنّھ على وشك أن یُعاقب العالم على العالمة الكبرىأنّھا

لحروب، والمجاعة، واالضطھادات ضد الكنیسة واألب األقدس.جرائمھ، من خالل ا

لكي تتفادوا كل ذلك، سوف آتي ألطلب منكم أن تُكّرسوا روسیا لقلبي الطاھر، 

ولمناولة التكفیر في أول سبت من كل شھر. إذا تحقّقت مطالبي، سوف تھتدي 

أجمع، ُمسبّبةً روسیا، وسیحّل السالم؛ وإن لم تتحقّق، سوف تنشر أخطاءھا في العالم

الحروب واضطھاد الكنیسة." 

بأن نبقى أمینین، حتى یسود السالم. نذرناعلینا أن نُجدّد 

، قال الّرّب:1992أیلول 17في 

إنّي َودیٌع ومتواضُع القلب وأعرُف ُكلَّ ما في قُلوبكم، ِلذا أُطلبوا ِمن روحي وروحي "

وُح منكم اآلن أن تَُصلّوا َغاِلبًا ھذه الصالة: سیأتي ِلنجدتِكم؛ یَطلُب الرُّ

یسوع، ال موٌت، وال حیاةٌ، ال مالٌك، وال أمیٌر، 

ا سیأتي بعد، ا ھو موجوٌد، وال شيٌء ممَّ ال شيٌء ممَّ

ال قُّوةٌ أو علوٌّ أو ُعمٌق، وال أيُّ شيٍء مخلوٍق، 

یستطیُع أبًدا أن یَفصلني عنَك؛

ذُر أن أظلَّ أمینًا لَك، ھذا نذري المؤبّد؛أن

(الحیاة الحقیقیة في هللا)ساعدني على أن أكوَن أمینًا لھذا النّذر دائًما وأبًدا؛ آمین." 

سیُّد ھذا العالم لیس لدیھ سیطرة على یسوع المسیح.-5

)11/20(لوقا "وأّما إذا كنُت بإصبع هللا أطُرُد الّشیاطین، فقد وافاكم ملكوت هللا." 
مھیب النتصار هللا على آخر جزء من سر فاطیما، الذي سبق ونشر، ھو تأكید 

"في النھایة، قلبي الطاھر سیتنصر.الشیطان: "
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منذ بدایة وجودھا، عانت الكنیسة من موجات متتالیة من االضطھادات، واالستشھاد، 
وأنا أقوُل لَك: أنَت ئدة: "والھجومات الخارجیة والداخلیة، ولكن كلمات ربّنا ال تزال سا

(متّى َصخٌر وعلى الصَّخِر ھذا سأبني كنیستي، فلن یقوى علیھا ُسلطاُن الموت."
16/18(

لنُعلن، في مئویة فاطیما، من روسیا الحبیبة، انتصار السالم والوحدة لجمیع الشعوب 
من خالل قَْلبَي یسوع ومریم. آمین. آمین. 

-----------------------------------

الترجمة الیسوعیة (طبعة رابعة منقّحة قاطع الكتاب المقدّس مأخوذة من مإّن مالحظة:

.دار المشرق، بیروت-)2005سنة 


