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من كال� �إلما� �لمهد�

��نت من �ملنَعمني. �ما �$��{  nمعطيك ما سألَت م WN��قا�: "�عُت تضرعاِتك �$عو�ِتك،  Wهللا بشر�
ما �عطيك؟ �ية �Vٍة �فضٍل �قربٍة �فتٍح �َظَفٍر. فسالD عليك �نت من �ملظفرين. Nنا نبشر{ بغالD ��ه 
��لفضل ينـز� بنـز�له.  ،vمن �لسما Ñمن �ملقربني. يأ�عنمو�يل*  �بشF. �نيق �لشكل $قيق �لعقل 
�هو نو� �مباَ�{ �طيب �من �ملطهرين. ُيفشي �ل�كاِ?، �ُيغذd �َخلْلَق من �لطيبا?، �ينصر �لدين. 
�َعَلٌم  ،Ñنه �ية من �ياN��يرقى، �يعاÒ كل عليل �مرضى، �كا� بأنفاسه من �لشافني.  oيعر��يسمو 
�لباطل بظهو�+،  �ملبني، �ليجيv �حلق مبجيئه، �يزهق  �لذين كذبو� �W معك بفضلي  ليعَلم   ،Ñلتأييد�
�يعلو �لدين �يلمع �ل��هني، �لينجو طال4 �حليا# ِمن �كف مو? �إلميا�  ،cيظهر عظم� Ñليتجلى قد��
��لنو�، �لُيبَعث �صحا4 �لقبو� من �لقبو�، �ليعلم �لذين كفر�� باهللا ��سوله �كتابه �rم كانو� على 
خطأ �لتستبني سبيل �ملجرمني. فسيعطى لك غالD �كي ِمن صلبك ���يتك �نسلك �يكو� من عبا$نا 
�لوجيهني. ضيف  يل يأتيك ِمن لدنا. نقي ِمن كل َ$َ�ٍ� �َشٍني �َشنا� �شر��#، �عيٍب �عا� �عر��#، 
�من �لطيبني. �هو كلمة �هللا. ُخِلَق ِمن كلماٍ? متجيديٍة. �هو فهيم ��هني �حسني. قد ملئ قلبه علًما، 
�باطنه حلًما، �صد�+ سلًما، ��عطَي له نَفٌس مسيحي، �بو�{ بالر�Í �ألمني. يوD �الثنني، فو�ًها لك يا 
��آلخر. مظهر �حلق  ��يوD �الثنني، يأÑ فيك ����Í �ملبا�كني. �لد صاÊ كرمي �كي مبا�{. مظهر �أل
��لَعالv، كأ� �هللا نز� من �لسماv. يظهر بظهو�+ جال� �4 �لعاملني. يأتيك نو� ممسوÍ بعطر �لرVن، 
�لقائم حتت ظل �هللا �ملنا�. يفك �قا4َ �ألسا�= �ينجي �ملسجونني. يعظم شأنه، �ُيرَفع ��ه �برهانه، 
 ،Dال يبقى َسقا� vمعه شفا Ñيأ� ،Dيباَ�{ منه �قو� ،Dٌُهما DماN .قصى �أل�ضني� �N انه����ُينَشر �كر+ 
�كا� �مًر�  .Dهي له مقا cنقطته �لنفسية �ل �N يرفع � ،D�$ينمو سريًعا سريًعا كأنه ِعر .Dينتفع به �نا�

مقضًيا، قد�+ قا$ٌ� عالD. فتبا�{ �هللا خF �ملقد�ين."          (�لتبليغ � ١٤٢-١٤٥)
--------------

��$? هذ+ �لكلمة , كتا4 �خر للمسيح �ملوعو$ � : "عمانوئيل". *
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