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 رسالة األخت إيمانويل إلى اللبنانيين

 المحنة ليست نهاية العالم، يسوع يأتي ليمّجد آالمنا وُيدِخلنا بوحدٍة معه 

28 -12 -2020 
 

 ُأرسل سالمي إلى الجميع،

ا ألنّ  ا ف  أظهرُتم شجاعة    ، ألّنكموّد أن أقول لكم إّنني أفتخر بكمأو   ني أستطيع التواصل معكمأنا فرحة جدًّ ي هذه الفترة كبيرة جدًّ
نعمة هللا، على ذلك، باآلن أن تواظبوا    المهمّ   .ان بكم كثير  و ، ونحن ُمعجبالتي مّرت عليكم والتي تستمّر حّتى اآلن  الصعبة

وسّلمُتم كّل شيء إلى   هايبين يد   وضعُتم كّل شيءٍ لقد  ؛ي مريميد  بين  عملكم متروك   أنا أعلم أنّ  .هذه الفترة الُمعطاة لكم في
 قلبها.

 . في كّل أنحاء العالماستقرار هناك عدم   ،اليوم ."إلى مريم م  هو ُمسل  إّنما  نجحما ي كلّ " : قال لي كاهن   ،اليوم

 عمياء. بطريقةٍ  ،لمريمُتسّلموا أنفسكم كليًّا هي أن  ،اليومكم إّياها أستطيع أن أعطي  الوحيدة التي رسالة ال

،  هسُ نف    المسيح  ما عاشه  أكثر فأكثر   عيش. والكنيسة تالمسيح  هي عروس الكنيسة التي    نشّكلو   ،في الكنيسةو ،  نحن الكنيسة
ا  بة  عص  يسوع بأوقاتٍ   مرّ   .هسو عر ألّنها   نا في هذا  تمو سبق  كمنستطيع القول بمعنى أو بآخر إنّ   قبل أن يصل إلى المجد.جدًّ

 المسار.

الوقت المثالي لكي ُنظهر   هذا هو  في فرنسا.  قريب اسوف نعيشه  و ما  ، هذه المأساة الصعبة، هليومما تعيشونه ا  أنّ   مقتنعةأنا  
كانت و .  والعذاب  واإلهانة واللطم  والتكليل بالشوك  الزدراءا  عاشعندما أوِقف  يسوع،    للمسيح.  اونكون شهود  ونعّبر عنه    إيماننا

 ي اآلب. واقفة بإيمانها وبرجائها وباستسالمها الكّلي بين يد   مريم

استراتيجّية في الكون، ولهذا السبب أنتم   أنتم نقطة    مخّطط هللا.و مخّطط الكنيسة  لديكم رسالة كبيرة في    ، بالتأكيدنتم في لبنانأ
 نهاية العالم.   تليس  المحنة  وا أنّ ر ظهِ لكي تُ   لكم  فرصة    اهذه أيض    ،لكن  كُثر محيطين بكم.  ألعداءٍ   ، الهدف منذ سنوات طويلة

ن سوف تأتي.  بأنّ   2018عام  عّما قالتُه العذراء في ال  القد أخبرُت وتكّلمُت كثير     شيءٍ   كلّ في    هوفّسرُت أنّ   االختبارات والِمح 
ال الكثير من اللبنانيين    وأنا أعرف أنّ   -   هناك كثير  من األلم ير وانهدامات،  دموحزن وحداد وت  صعب تعيشونه من موتٍ 

ُنقّدمه   ألمٍ   كلّ   آالمكم وأحزانكم ستتحّول، ستتجّلى بالمجد وللمجد.   كلّ   نّ أ  ،رسالة العذراءأفّسر لكم  وكنُت    -  لديهم  معنوّيات
 .اسوف يكون ممّجد  

  ني بهذا أخون العذراء. ألنّ   ، من هذا النوع  ال لن أعطيكم رسالة    . اغد    سُيصبح أفضل  شيءٍ   كلّ   بأنّ وهمّية    لن أعطيكم رسالة  
 . حقّ  أنا سأعطيكم رسالة
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ا  الموضوع ليس أن ُنبعد التجربة عّنا، وإّنما أن نعيشها   حّتى  الشيطان  يأتي  ،  أّلمحين نت   ،ألّننا  مع العذراء ومع يسوع.جّيد 
بالمرارة   أيض    التمرُّد.و وباليأس وبالحزن  ُيلهب جروحنا ويجعلنا نشُعر  ليزيل  الكن يسوع يأتي  ليُ ناآالم، ليس   ها مّجد، وإّنما 

  معه.أكبر  حدةٍ ويجعلنا ندخل بو  

أحّضر الكلمة  بينما  ، هذه الرسالة عندما قرأتُ  ياكوڤ في الميالد. إلى أعطتها  ة التير يخاأل  رسالةالفي   اكثير  العذراء شّجعتنا 
من يسوع،    هذه الرسالة هي رسالة حبّ   ألنّ   "اللبنانيين.  أوالدهاإلى    فعال    وّجهتت  هاإنّ "  :نفسيفي  ُت  كم، قلإليها  التي سأوّجهُ 

 هكذا ستعترفون بوضعكم. .هي رسالة حّب موّجهة إلى اللبنانيينو  ،نا إّياهاوقد عهد بها إلى أّمه كي تسّلم

ا، أعّزائي،   أّن  في حياتكم و موجود    غير  النور  اعتقدتم أنّ   لوى  كم وحدكم. حتّ ى لو كنتم تعتقدون أنّ يسوع بقربكم، حتّ اليوم أيض 
ا إّن  . و قطّ   ولم يبتعد عنكم  يترككملم  إّنه  تقول العذراء إّنه هنا و   ، شيء أسود  كلّ   كي يتلّقى كلّ دائم ا    قلبه مفتوح  تقول أيض 

  ، هيلإكم أنتم مهّمون بالنسبة  لكم وكي يقول ،كم كأبعانق يكي نحوكم تان مدوده م ا يد .واحتياجاتكم ومخاوفكمكم محنآالمكم و 
  ده.الوكم هو يعتني بأو  ،وكم يحّبكم

 نفجار بيروت.ابسبب    اهناك العديد من القتلى من جّراء الحرب اللبنانّية، وأيض    ،بالتأكيد  .له   ستسلمإذ ا، تدعونا العذراء لن
  ة  صعب   ه الحالةهذ  ،من الناحية اإلنسانّية  .منازلهم مهّدمةا  ، وأيض  أحّبائهم  بسبب فقدانهم ألحد  العديد من العائالت في حدادٍ 

ا.  يسوع يعتني بكم.  تقول لنا مريم إنّ لكن،  جدًّ

  يّ نظروا إل "أ :، سيقول لكم يسوع"وضٍع صعٍب ومخيف أنا موجود   أيّ في نظر يا يسوع "أُ  :عكم سأقول لكم، إذا قلتملكي أشجّ 
ألّن مريم    آالمكم.  في  تمي ، لكن كّلما نظرُتم إلى يسوع على الصليب، كّلما تعزّ اتناقض    هذا الشيء  قد يشّكل  "أنا على الصليب.

ا  اعاشت ألم    ،واقفة عند أقدام الصليبالتي كانت    . في مديوغوريه   ،هي أخبرتنا بذلك  .اجدًّ   اكبير    ااختبرت فرح    ا، لكّنها أيض  شديد 

توّجهوا  أن  يسوع. لذلك، أدعوكم  ب  روحنا وقلبنا  داحتّ اهو   الذي ال يزول  الحقيقي والقوي   فرحالبالحزن؟ ألّن    لماذا الفرح ممزوج  
 إاّل منه ومن أّمه.  يألّن التعزية لن تأتو ، ن و نحو يسوع المصلوب، ألّنكم مصلوب أنظاركم

نفسه  الوسيلة وال المال وال الوقت، لكن يسوع الكفاءة وال أن نعمل من أجل هللا، لكّننا ال نملك  ،من األحيان كثيرٍ  في ،نرغب
قول  هللا. تمخّطط  تختلف عن    نا الخاّصة التيلدينا مخّططات  ،كثير من األحيانفي    ،يطلب مّنا فقط أن نعمل مشيئته، ألّننا

 أن يقود حياتنا. بي يسوع، ونسمح له كليًّا بين يد  قلوبنا  ضعنأن مريم  لنا

هي  ف  يتعّلق بكم في هذه الرسالة.   ،اكبير    اهي تعطينا وعد    لون الوضع الذي تمّرون فيه اليوم. قب  ست  كما تقول،    ، وإذا فعلتم هذا
إذا س العالم  قلوبكم  متم  لّ تقول  قادرين على مواجهة  إيمان  و ك سي  ،اليوم  هعيشون فيالذي تليسوع ستكونون  لديكم   يجعلكم ن 

 بأيديكم بقّوة.  يسوع ممسك   ألنّ وال شيء سيبعدكم عنه، ما يحصل في حياتكم،  كلّ  لقبو من تمّكنون بيسوع، ست  ن تلتصقو 

ا عّنا. وإّنما  ييسوع ومريم تخلّ   كأنّ و كالذي تعيشونه أنتم في لبنان، يصبح لدينا االنطباع    ا نزاع    يشعندما نعالحقيقة،  في   
 ر في هذا الوقت.كثأن بنا املتصق  اهمبل أنّ ، فحسب ناا تركي لم اأّنهمليس  :نكتشفو سنعود  ،بالصالة



 

3 
 

عرفنا    ،جتماعيخالل األخبار ووسائل التواصل اال  من  ،نامن أجلكم أنتم اللبنانيين ألنّ   اينا كثير  صلّ   ،في مديوغوريه  ونحن هنا
 افتقدناكم ألّنكم غائبون عن مديوغوريه. قد و كثير ا . نحن نحّبكم محنتكمعن  ةكثير  تفاصيل

لكم  قد تسّنى  العذراء استقبلتكم هنا في مديوغوريه، استقبلت اآلالف منكم على مدى هذه السنوات الماضية، و   أنتم تعلمون أنّ 
كنت أرى    ،. وأنا من نافذتيها وحضورهارسائل  حكم إّياه عبر الذي تمن  ها اإللهيوسالم  طيبتهارسائلها و روحها و وا من  ئتمتلأن  

 م هوبكّل قّوت  مقلبه  من كلّ   ون غنّ ي  همعيجم  كانواو .  األرزة  تتوّسطهالذي    مهمل  ن ع  اللبنانيين يمّرون حامليالمجموعات من  جميع  
 .متهصو وبأعلى 

ليس السياسّيون هم الذين سيخّلصونكم،   .سوف يخّلصكم اآلنما  وهذا ،وقلبها لكم أن تمتلئوا من روحانّية العذراء تسّنى امك
يلقون  ال  و  الذين  وال  المصارف  سيخّلصونكمأصحاب  الذين  هم  الطّنانة  السياسّية  التي    ،الخطابات  العذراء  روحانّية  وإّنما 

روا  تذكّ   ،االعديد من األشخاص في لبنان يعانون من الجوع. فإذ    أنّ   ،ما تعيشونهفيآلمني    تشّربتموها في مديوغوريه. أكثر شيءٍ 
ما  ؟  وكانوا جائعين  ،املمّدة ثالثة أيّ   يسمعونه  خمسة آالف شخصٍ عندما كان هناك  ماذا فعل    .فعل يسوع في اإلنجيل  ذاما

 . في لبنان  سوف يفعله اليوم ،فعله مع جميع الجائعين في ذلك الوقت

، بل أشياء أخرى  طعامالفقط   تنقصنا، ليس  كثيرة كانت  شياءٍ أاختبرنا فيها مباركة  كثيرة،    مررنا بأوقاتٍ   ، في مديوغوريه  ،هنا
ا ،  اليومأن يضاعف الخيرات  يسوع  يريد    .مضاعفة البركات  نع  امت فيهي تكلّ تال  ،يڤيديوهاتإحدى  رف إذا سمعتم  عال أ   .أيض 

 .ألّنه يرى الجوع الذي نعانيه

ه من  على أنّ كّلهم  نا ثالثة خبراء أجمعوا  أحضر  ف  لعطٍل ما،  لم يكن يعمل  هفي المنزل، ولكنّ سّخاٍن    استخدام أردنا    ،منذ شهرٍ 
  ، الواقع في    ،المياهبت  . تسرّ تحت الوقودوقابعة  ،  انماء متسّربة إلى داخل الخزّ  ليتر  500يوجد    هألنّ   عمل،المستحيل أن ي
في اليوم التالي لسحب آخر    انا خبير  أحضر  فمكانها.    اوقود  كي نضع    ،هذه المياه  كان علينا سحب كلّ   ، اإذ    بسبب الشتاء.

 "؟الراهبة  تهاأيّ   هل تسخرين مني"عندما أتى الخبير وأحضر جميع أجهزته كي يسحب المياه، نظر إلّي وقال لي:  و المياه.  
في  وبّين لي هذا الشيء   "وقود.إّنه مليء  بالان يا أختي.  مياه في الخزّ نقطة وجد ته ال ألنّ ": قال "لماذا تقول لي هذا؟"ه: جبتُ أ

عرفوا ما  وقد    . ولحسن الحظ كان هناك شهود  اأو وقود    اء  محسب نوع السائل، إذا ما كان  ر لونه  جهاز االختبار الذي يتغيّ 
هذه    كي يساعدنا في حلّ   ،يس يوسفلقدّ إلى اينا  ا قد صلّ أنا ال أفهم ما يحصل. نحن كنّ "قلت له:  ف  جرى في اليوم السابق.

قي  ه ليس لدينا المال.  أنّ في  ون  فّكر ت  وربما  ".وقودإلى    ءما ليتر  500  حّوله  ألنّ   ،في الليل  اوهو قد اشتغل جّيد    ،المشكلة
ليست  .  العذراء، كما تقول مريم  هنا بقربنا  يسوعوأّن  ،  حيّ   هللا   أنّ   ه أراد أن يعطينا عالمة  ولكنّ   ،لدينا المال لشراء الوقودالواقع،  

ال "  أقول لكم:  كي  كّل هذا،. أنا أخبركم ب ليتر وقود مّجان ا  500،  بالوقود  ان مليء  الخزّ   ،نعمتهب  ،واآلن  ق ة. إّنه هنا!قّصة ُمختل  
   "لن ينقصه شيء. خاف هللا، يإّن من  ،نجيلفي اإل أنظروا إلى ما هو مكتوب ،من الجوع وال من النقصتخافوا 

  ،من جّراء االنفجار  المهّدمة  مبيوتك  وال تتمّكنون من بناءوقّلة المال،   والجوع ص  قنالمن    انون تعون الذين  اللبنانيّ أّيها    منتأو 
تُ تل  وكلّ أّوال ،  طلبوا ملكوت هللا  أ.  سيفعل كّل هذا لكميسوع    أنّ   وادأكّ ت ا هيّ أكم  لدعوة    ذهه  أنّ   ، إذ ا،عتقداد لكم. أ ز ك األشياء س 
البكاء    ن عنفو توقّ ستيسوع.  ن  يعرفو   لذين الا  جميعة  غير ن  يرو ث تس  لطبيعة.اشهادة م سيحّية فائقة  لديكم  يكون  سون،  لبنانيّ ال

ز،  و   لبؤس،في ا  نحن !  ذاه أرنا  معنا يا يسوع،    نت"أ  :ليسوع  ن تقولو س. و واالكتئاب  يبوالنح دورك يا  اآلن، إّنه    . الِحدادو الع و 
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  هو قال ذلك.   "وأكثر.  كلث مِ   أعماال    عملّننا سنإقلت لنا    ،ربّ يا    نت  أ  وتقولون له،  ونهستتحد  .  تعملالذي عليك أن  نت  أيسوع،  
يقوم سوهو  ."  نا وجماعات الصالة التي ننتمي إليهارعّيتنا وعائالتنا و وطنفي    تكم  لِ ق ك  تتحقّ ل  ،يسوع  علينا أن نقول اآلن: "يا

 .ذابه

ا  فاعل  ، لكّنهنانوحاضر بي  حي    يسوعصحيح أّن  رقص.  إلى  حزني    تحّولأّنك   المزامير  في    مكتوب   ما  . هو الخالق، و أيض 
منه أن    اطلبو اا دعوه يعمل،  ، فإذ  "أعمل  اوأنا أيض  دائم ا  أبي يعمل  "  :اإلنجيلفي  العمل. هو قال  عن  يتوّقف  وال  خلق  زال ي

 قة. القدرّية ليست فضيلة م سيحّية. وبث بفرحٍ  منه واطلبايعمل، وإّنما 

 ،"يا حرام"ليس ، اّل ك ."يا حرام، يا حرام" :الناس يقولون  الحظت أنّ مصر، و لبنان ومن بينها في البالد العربّية،  كنتُ عندما 
إلى اآلباء   ا هذا أيض    قولهو يفرح كثيرا  بالعمل. أ  ؟يسوع  ىهل أنتم جاهزون لتعطوا العمل إل   ، ا. فإذ  "حي    يا يسوع، أنت"  بل

 .كالسابقاحتياجاتهم  جميعوتأمين قادرين على إعالتهم   ، ولم يعودواصغار والد  الذين لديهم أواألّمهات، 

 " الرسالة؟ذه  نا هتعطأ ما  عندالعذراء  تكذب  كانت  هل    نا،و أب   أنت  ":  ّن اآلب يهتّم بأوالدهإ  ءرا ذالع  قالت، كما  واتقوليجب أن  
 ثقة.  ون ولديهمطلبي أبناء  حقيقي،  حقيقيين ألبٍ  بناء  أنكون علينا أن . أن تتحّدوه قليال  يجب 

. ستفرحون  كمينب   صنع المعجزاتسوف تو   وتعتني بكمأكثر  تحّبكم    ءراذالعو أحّبكم من أعماق قلبي،  "  :وأقول لكمأقّبلكم جميع ا  
   "قلبي. كبيرة من كلّ  ة  لبق  مكأقّبل .حزنكم إلى فرحوستحّولون  بوجود العذراء معكم

 ا شكر  
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