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  الدفتر السابع عشر
  

١٣/١٠/١٩٨٧  
أنَُّه ُيريُدين أنْ  يلَقَد َرأَْيُت َيسوع ِعنَد بابِ غُْرفَيت، َبدا َوكَأنَّه َيْنَتِظُرين ُمحاوِالً إفْهام ♦

  .   أكُْتب
  .ي، َسَتعَملني َمعيَتعالَ. كُنُت واِقفًا قُرَب الباب ♥

  .)َحقيقّيكانَ َيسوع ُيَؤكُِّد يل أَحياًنا، أنَّ ما أراُه ُهو  (
َعّما َسَيْحُدث كَي يؤِمن، ِمن اآلن وصاعًدا، أُولئَك الَّذيَن  ُبَنيَّيت، يا ،سأُطِْلُعِك ♥

أحلُبُّ َسَيعوُد . ابنيت، َسأْشفي الكَثريين. َيْعَتبِرون أْنفَُسُهم ُحكَماَء، بأْعمايل وَيْتَبعوين 
. َعّما قَريب، أَنَّ كُلّ هذا يأيت ِمنِّي ُت لَكِ،فاسوال، سأُثبِ. ، ِلَتِتمَّ كَِلَميتإلَيكُم ُحبا َحقًّا
اْسَمعيين، أُريُد أَن أُذَكَّرِك بالّذي طَلَْبُته ِمنِك ُمنذُ . حمبوبيت، إيلّ َستأتني. أَنا ُهو الرَّّب

أنا الرَّّب، أُبارُِك أوالدي يف :"بضَعِة أَيَّام، أعِلنيِه يف كلّ مكان، أنشري كَالمي
  ! كَم أَتوُق إىل ذَِلك النَّهار! آه يا فاسوال. ريُدُهم أنْ َيْسمعوينأُ   ." غََرَبندال

أنا َمْحدودة وأنَت كُلِّي  .أيُّها الّربُّ َيسوع، َسأَْسعى جاِهدةً وباإلمكانِّيات الَّيت َمَنْحَتين ♦
  هالّ ساَعْدَتين يا يسوع؟ .القُدَرة

اجلَميع أّنه يف َوقٍت قَريبٍ جًِدا،  لمِفلَْيْع .فاسوال، َتذَكَّري كَيَف أْعَمل. سأُساِعُدِك ♥
سأُْشرُِق . َوِعنَدها َسُتدرِكُونَ أنَّها ِمّني .كم َجميًعا، َعالمةً تأيت ِمْن فَوقيلَإِسأُرِسلُ 
أنا هو . ُحّبي لَكُم َيفوُق إدراكَكم! كم، كَم أُِحبُّكُم َجميَعأُِحبُّكُم َجميًعا. َعلَيكُم
نَّين َنقَْشُت ُصورَتكم يف راَحيت؟ فَكْيَف أَْستطيُع التََّخلي َعنكُم إأَلَْم أقُلْ . خاِلقُكُم
  .َيوًما

  . إنَّين أُفَكُِّر بالرُّؤيا الَّيت أعطْيَتين، وبالِعقابِ الذي أَخافَين ♦
  .سأُريِك إّياه ِمن َجديد كَي َيْنطبَِع يف داخِلِك ♥
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 .لُم أنََّك ال َتفَرُح بِمعاقَبِتنا وال ُتَسرُّ بِهاأنا أْع. أيُّها الرَّّب، ساِعْدنا ِمْن َجديد ِلَنَتحاشاه ♦
  قُلْ يل ما الَعَمل؟

. فاسوال، هذا َصحيح، أنا ال أَُسرُّ بُِمعاقََبِتكُم، لِكنَّين أَتَمنَّى أنْ تعوَد َخليقَيت إىل احملبَّة ♥
َعلى .  َعن اآلخرينَمْن باسِتطاَعِته التَّكفَري فلُْيكَفِّْر. َيجِب أنْ َتِتمَّ أْعمالُ تكفريٍ كَثرية

َعلى . يت، على َخليقيت أنْ تَتَعلََّم كَيَف ُتؤِمُن بِأعمايل الرُّوِحيَّةُبَنيَّيا . َخليقَيت أنْ َتَتبدَّلَ
القُدَرة؛ َعلى النُّفوسِ الكََهنوِتيَّة أنْ َتعي كم أنَّها ُمخِطئة  َخليقَيت أنْ تقَْبلَين أنا الكُلِّيَّ

  .اِضرةبَِرفِضها ألْعمايل احل
  .ولِكْن كَثريونَ ُهم الَّذيَن يقْبلُون ♦
وإنَّين إىل هؤالء أَتَوجَُّه؛ أَتَوجَُّه أَيًضا إىل الَّذيَن قَسَّموا  .ُهناك الَّذيَن ال َيقْبلون ♥

لَن . يت، لَقَد اْمتَألْت كأُس َعداليت ِمن َتمزيِقهِم ِلَجَسديُبَنيَّيا  ،َصدِّقيين. َجَسدي
قَريًبا، سأْحصُد . فاسوال، إْسَمحي يل أنْ أُثقِّفَِك ِلَمزيٍد ِمَن الَوقت. ناآل أَُوفَِّرهم َبعَد

  . تعايل إيلَّ يا حمبوبيت. غلَّيت
  . (...)      ِلتكُن مشيئَُتك يا رّبي ♦

  ١٥/١٠/١٩٨٧رودس 
 فاسوال، أُحبُِّك. فاسوال، سأْجَعلُِك َتَتألَّمَني كَما َتألَّْمُت أنا، سأَْجعلُِك تتواَضعني ♥

. بِما إنِّي أَقوُدِك فإّني أْعرف ما هو األفَْضل ِلَنفِْسِك. بِِك أَْسَهُر َعليِك وحبا
أنا الرَّّب، سأَحرُص كَي ال . سأَمَنُحِك هذا التَّكْفري ِلُيزيلَ ِمنِك كُلَّ َمْيلٍ إىل الُغرور

  .عليِك  سأَْسَهُر دائًما. َتْحتاج َنفُْسِك إىل شيء
  .ِلُمساَعَدِتَك إيَّايأشكُُرَك يا إلَهي،  ♦
. إنِّي أَسَتخِدُمِك اآلن، َولَِكن يف وقٍت قليلٍ َسَتَتَحرَّرين َوَسَتكُونني َبني ِذراَعيَّ ♥

يت، حَني كُنُت باجلسِد َبينكم، لَم َتكُن َحيايت ِسوى َعذاب، ُبَنيَّيا  ،َتذَكَّري
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فاسوال، لقد منَّيُتِك . مل أكُن ألْسَتريَح أبًدا - وبكلمٍة –َتضِحيات، غُموم، أَحزان 
أُِحبُِّك . زهريت، عليِك أنْ َتْحملي صلييب َمعي َحىت النِّهاية. ِمن أجلِ هذه الرِّسالة

  .ِللغاية
  . أُِحبَُّك يا َرّب وإذا أََرْدَتين ُمنَسِحقَةً فإنِّي سأَْعملُ َمشيئََتَك ♦
  .َعّني يا َصغَرييت، أَخبِري. ألصَنَع بِِك ما أَشاء كُوين طَيَِّعةً ♥
  .)لإلْصغاء إنَّ اليونانّيني ُمتَشوِّقون جِدا .ُيريُد َيسوع أنْ أََتكَلََّم َعنُه إىل أهلِ رودس (

  

١٦/١٠/١٩٨٧  
 َسَيكون َملَكويت َيوًما :  َتعايل ألقول لِك. أَْهدايف فاسوال، إّنين أبلُغُ دائًما )…( ♥

يت ُمَوّحَدةً وُمباَركةً، ألنّ َجميَع ما َعلى األرضِ كَما ُهو يف السَّماء، َسَتكون كَنيَس
  .ُمَمجََّدةً بَِيدي َوُمطَهََّرةً بَِدمي املؤِمنني سَيَتفاَهمون، َسَتَتوحَُّد كنيَسيت

َنوِّرِ الَّذيَن ُهم بِحاَجة ألنْ . ذلَكيف فالكثريون ِمّنا َيرغَبون  .رغَباتَك أيُّها الرَّّب، ِلَتَتحقّْق ♦
  .رغباِتَك يفَْهموا

  ١٨/١٠/١٩٨٧رودس 
  يت، هل ُتريدين أنْ ُتْمِسكي بَِيدي وُتتابِعي أَعمايل؟ ُبَنيَّيا )…( ♥
  .َيَدَك نعم يا ربِّي، لْن أْترَك أبًدا ♦
قُلُت إنَّين سأَتَنبأُ عن . لََديِك  واِضًحا فاسوال، أُريُد أنْ يكونَ كلّ ما قلُْتُه سابِقًا ♥

  .هذا يأيت مّني أحداٍث ستَتحقّق، فَال َيكون هناك أّي ريب بأنّ
  يا يسوع، أمل َتقُل بأّنين سأكون الَعالَمة الَوحيَدة اليت َسُتْعطيها؟ ♦
. لَقَد َوَضْعُت ُمخطَّطي ِمْن قَبلِ أنْ ُتولَدي. َنَعم، قُلُْت إّنِك َسَتكونني َعالمةَ أَعمايل  ♥

ي فضاِئلي، أُريُدِك إسَتقي مّن. ي ُمَتفّتحةً كَي َيْجري فيِك َندى بّريإبقَ ،أّيُتها الزَّهَرة
. اإلهلي ِمن كَمايل؛ أُريُد أنْ َتْنثَُر زهريت ُمرَِّي كاِملة، أُريُد أنْ َتتجّمل زهريت، ُمْشَبعةً
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  .فاسوال، أُنظُري إيلّ
  .)َنظَرُت إىل َيسوع (
  فاسوال، هالّ كَرَّْسِت يل املزيد ِمن وقِتِك؟. َسَتتمُّ كُلّ َرغَبايت ♥
  .ِمن أجِلَك َك وأّنا أَعيُشوقيت هو وقُت ♦
  .ُخذي ِمّني. إْمألي إذًا مْصباَحِك  ♥
 ال َتكفَّ. أّني ال أْستِحقُّ َشيئًا ين الكَثري، َبْيَديا َيسوع، ماذا َعساَي أنْ أقولَ؟ إنََّك َتْمَنُح ♦

إنََّك َتهُبين الّنور، . َمع أّني ال أْستطيع أنْ أُقدِّم لَك شيئًا ُيقارُب ما ُتعطينيه ،َعن إعطائي
  .ِمن بنيِ األموات، شفَْيَتين وَسكَْبَت عليَّ أَْعمالََك د أقَْمَتينلَقَ
  َمن َحرَّرِك يا فاسوال ؟. َمجِّديين ♥
  َهل أْستطيُع أن أَقولَ شيئًا؟. أْنَت يا ربِّي ♦
  . ١َمْحبوَبيت، قويل يل ♥
. حرِّْرهم. ُه يلإهلي، أْستحِلفَُك برْحَمِتَك وبِمَحبَِّتَك وبِقْدَرِتَك، إْمَنح إلْخويت ما مَنْحَت ♦

أودُّ أنْ أفْرَح بِرؤيِة . ِلَيْشعروا بُِحبِّك ِمثلما أنا أشُعُر به. إْرفَْعُهم إليَك، وَوحِّْدهم بَِك
  .مثَّ، َوحِّْد كلّ املَسيحيِّني والَّذيَن ُيْنِكرون أُمَّنا القّديسة. َتقَترُِب ِمنَك النُّفوَس

  فاسوال، هل ُتريدين أن ُتقَدِّمي تْضحيات؟ ♥
  .نعم يا رّب، إنْ كنُت مفيدةً لذَِلَك ♦
. ، أُِحبُِّك٢يا زهَريت. َمحبوَبيت، إْسَتقي دائًما ِمّني.سأُريِك ما أرغَُب فيه ِمنِك ♥

  !َتذَكَّري، وفِّري ُدموَعِك إىل حنيِ َتسَمُع أُذُناِك كَْيَف ُتعاِملُ خاصَّيت أُّمي

                                                           
  .كان اهللا كأبٍ حنوٍن ١
  .امتألْت َعْيينَّ بِالّدموع٢ِ
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  .ال َتَدْعُهم َيفَْعلونَ ذَِلَك َبعَد الَيوم ♦
ال، َسَيأيت الَيوُم، َوُهَو قَريٌب جدا، َحْيثُ لَْن َتَتكَلََّم فيِه كَنيَسيت ِسوى لُغٍَّة فاسو ♥

َعةٌ، هي يف جزٍء ِمنها واِحَدٍة؛ ولكْن قَبلَ هذا الَيوم املَجيد، َسَتحُدثُ انِقالباٌت ُمروَّ
َدعيين أَقُلْ . َسدي ُمَمزَّقبَِسَبب غُرورِ اِإلْنسان، واخلَطايا وُنقْصان احملبَّة، َوِمنها ألنَّ َج

. َزهَريت، سُتَوحُِّدكُم املََحبَّةُ مجيَعكُم. لِك َمرَّةً أُخرى إنَّين سأَُمجُِّد وأَُوحُِّد َجَسدي
ِلَيعلَمِ اجلَميُع أنَّ . ٣أُكُتيب؛ إبقَي َصغَرية، َحَتى َتأيت كُلُّ ُسلطَة ِمّني. أُكُْتيب َهذا أَيًضا
  .، إنَّها ثابِتة أَكْثََر ِمْن أيِّ َوقٍْت َمضىَرغَبايت ال َتَتَزْعَزع

  أَيٌّ ِمن َرغَباِتَك؟ ٤َربِّي ♦
  ."    َتعالوا إلَيَّ. أَنا الرَّّب، أُبارِكُكُم:"أْرغَُب يف أنْ ُتوِصلوا هذه الكَِلماِت ألْوالدي ♥
  .َرّبي قُْدين إلَْيهْم، ساِعْدين على َنْشرِ كَِلماِتَك ♦
  .عيشي بِنوري واْسَترحيي فاسوال، اتَِّكئي َعلَيَّ، ♥

  

  ١٩/١٠/١٩٨٧سويسرا 
أرغَُب يف أنْ أُضيَف هنا، أنَّه أثناَء ُوُجودي يف اليونان، كُنُت أَقرأُ سَريةَ َحياِة الِقدِّيَسة  (

َوَبْيَنما كَُنُت ُمسافرةً يف الباص، رْحُت . كاَنْت حاِضرةً دائًما يف ِذهين. ِتريزيا الطّفل َيسوع
َتَوقََّف الباص، َورأْيُت، وسطَ تأمُّلي الَعميق، هذه الكَِلماِت ُمَدوَّنةً . ُعْمقٍ وُحبٍّأتأمَّلُ فيها بِ

أُِحبُِّك مع : "باليونانيَّة بُِحروٍف كَبَريٍة على َسطْحِ املَحطَّةِ، على ُبْعِد أربعة كيلومترات منِّي

                                                           
  .أنَّ يسوع َيقِصد اجلميع أظّن ٣
  .تاَبَع َيسوع ِمن دون أَنْ ُيجيَبين ٤
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أَنَّ الِقدِّيسة ِتريزا كاَنْت تقولُ ذلك  َوَبينما كُنُت ال أزالُ مأخوذةً بَِتأَمُّلي، َعِلْمُت".. قَلَْبني
  .)كاَنْت ِتلَك رِسالََتها.يل

  )الحقًا  (
  

  …يا َرسولَيت احلاِفَية ♥
  قَبلَ أَنْ أَكوَنها ِفْعالً؟" حافية"أيُّها الرَّّب يسوع، أََتْدعوين  ♦
  .)إِبَتَسَم َيسوع َوهو َيقولُ يل ذلك (
  )     …(دَّةً ِمن قَبلِ أنْ ُتولَدي؟ ابنيت، أُتدرِكَني أنَّ ُمَخطّطايت كاَنْت ُمَع ♥

  .أُِحبُِّك. ؛ إْسَتقي دائًما مّنيإْسَترحيي اآلن …إنَتِظري َوَسَتَرين  
  .يسوع، أُِحبَُّك، يا َمْحبويب ♦
ال َتْبَحثي عن . سأَْحرُص َعلى أالّ َيْنقَصِك شيء . يتُبَنيَّيا  ،َسالمي َمَعِك ♥

  . يف قَليب راَحِتِك يف أيِّ مكاٍن آخر إالّ
  ."أ"َنْسَتطيُع ِفعلَه لُنَساِعَد ابن السيدة  رّبي، أسألَُك َعّما ♦
  .إْسَمعيين، ال ُتَحرِّره إالّ أعمال املَحبَّة ♥
  بِوساطَِة َمْن يا َرّبي؟ ♦
  !بِوِساطَِتكُم َجميًعا، يا فاسوال ♥
بْنغالِدش، أَطلُُب إلَيَك أنْ  اَعةَيا َيسوُع احلَبيب، أَطْلُُب إلْيَك أنْ ُتبارَِك بَِيِدَك اإللَهِيَّة َجم ♦

  .ُتسانَِدهم َجميًعا وأنْ َتْعُضَدهم
ابنيت، إّني . فاسوال، قُويل لَهم أنْ ُيوِقظوا ُحبِّي، ألّنه فيهِم؛ أنا يف َوَسِط أَِحبَّائي ♥

  .بَِيدي أُبارِكُُهم
  ".)أ " لَقَد َصلَّْيُت َعلى نِيَِّة ابن السَّيَِدة  (
  . أيَُّتها الصَّغرية، آِمين يب آِمين بِما َتطْلُبني، ♥
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  يسوع، أََتْسَتطيع أنْ َتْعلََم ِممَّا َيْشكو؟ ♦
  .َنَعم، أْعلَُم ♥
  يا رّب، أال ُتريُده بِقُْربَِك ؟ ♦
  .أريُدُه بِحرارٍة، يا َمْحبوَبيت، َولَِكنَُّه اآلن يف ِقبَضِة الشَّيطان ♥
  .)كان ثاِئًرا". أْرفُُض أنْ أُطِْلقَُه : " َسِمْعُت الّشيطانَ َيْعوي (
أيُّها الرَّبُّ يسوع، إذا أَرْدَتين أنْ أتألََّم ِمْن أَْجِله، كْي َيَتمكََّن ِمن الَعوَدِة إليَك، إَمسْح يل  ♦

  بِذلَك، ماذا َعلَيَّ أن أفَعلَ؟ ُربَّما أَنْ أَْمَتنَِع َعنِ الّشربِ ِلُمّدة َيْوَمْين؟
  .سائلٍ ما ُدْمِت َتْحملني َصلييب ال َتْشَريب أَيَّ. فاسوال، تألَّمي ِمن أجِلِه ♥
  .سأقوُم بِذِلَك كَتضِحَية ♦
  .إهَتّمي بِأخيِك، َضحِّي ألجِله فأنا أُِحبُُّه. َمحبوَبيت، َسَتفَْهمني الِحقًا ♥
  .َنَعم، يا َيسوع، سأفَْعل ♦

٢١/١٠/١٩٨٧  
 الَّذي كان َمَحطَّ آمايل، " ِليون"إنَّ املُعلّم الالّهوِتّي يف . ألَيوَم، َوَصلَْتين أخباٌر غَُري ُمَشجِّعة (

قالَ إّنَه اْختباٌر َمع اهللا، ولَِكنَّه ملْ . فَُتَرت َحماَسُتُه ِعنَدما َعِلَم أّنين ال أْنتمي إىل َجماَعة
إنَّ اهللا ُيَوجُِّه رسالةً إىل كُلّ فَرٍد ِمّنا َوإىل كُلّ السُّلُطات . َيفَْهم أنَُّه أْبَعُد ِمن ذَِلك

لتأكيد، ِلماذا َسيؤِمن؟ فإنِّي ما جِئُت ِمن أَيِّ َمكان، إذا َصّح التَّعبري، َوكَما با. الكََنِسيَّة
لَو كُنُت ِمنُهم، لَكانوا قَبِلوين، َولَُرّبما كانوا إطّلَعوا على الرِّسالة، َوهذا : قُلُْت َمرَّة

نا، فََنْحُن كُلُّنا َنْخَضُع ِلسلطٍَة بالتَّحديد ما ُيريُد اهللا أن ُيَعلَِّمنا إّياه، أنْ ال ُنَميَِّز فيما َبيَن
أنا ال ! ملاذا الّتمييز؟ ألتَّمييز َحّتى بَِحَسبِ َمظَْهر اإلْنسان اخلارجي. ُسلطَة اهللا: واحدة

َعن السََّبب؟ لَقَد  أْرَتدي الثَّوَب، لَِكن َهل هذا َحقًّا ُمهِّم ؟ َهل أسَتطيع أنْ أسألَ اهللا
  .)ين هكذااختاَرين كَما أنا وهو ُيريُد
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.     فاسوال، أنِت َتخَتربين اِملَحَن ذاَتها الَّيت اخَتَبْرُتها ِعنَدما كْنُت باجلسِد على األرض ♥
  بِأّي ُسلطاٍن َتعملُ َهذه األعمال؟: َتذَكَّري ِعندما سألَين الفّريسّيون  فاسوال،

  .َنَعْم، يا َرّب ♦
َهل كَتْبُت َمرَّة أنَّ . ّني، أَنِت ُملٌك يلحمبوَبيت، ألرِسالةُ تأيت ِمّني؛ كُلّ ُسلطَة تأيت ِم ♥

  .ُسلطَتِك سُتعطى لِك ِمن الَبَشرِ؟ َصغرييت، أُسُندي َرأَْسِك على اِحلكَمة
  .)كُنُت مرَتبِكَة َوَحزيَنة، كاَنت ُدموعي َتسيلُ، فََتَوقَّفُت ُبرَهة َألْسَترِدَّ أَنفاسي (
ةَ قَليب، الَّذي هو الَعذاُب اللّطيف ِلَنفِْسِك، َضِحيَّيت، لَقَد اخَتْرُتِك لََتكوين َضِحيَّ ♥

فاسوال، َسَتخَتبِريَن َحيايت عندما . َضِحيَّةَ َجَسدي َوَنفْسي، بالرَّفض، والقَلَق والكآبة
كُنُت على األرض؛ َسأُعطيِك إّياها كلَّها على ُدفُعاٍت صغريٍة بِقدر ما َتسَتطيُع َنفُْسِك 

ن بِكالِمِك، سَيتَّهِمونِك، َسَيْسَخرونَ ِمنِك، سَيْنبذونِك، فاسوال، َسَيِشكّو. احِتماهلا
َسُتواجهني أكثر ِمن ذلَك، َولَِكن ِمن جِهٍَّة أُخرى، لَقَد َمَنْحُتِك . كما َسَبَق أنْ فعلوا يب

أََحَدُهم َدعيين أُذَكِّرِك بأنَّ . إنَّهم ُشهوُدِك. الَّذيَن يؤِمنون بِرساليت للسَّالم واحملّبة
َدعي   ،تعايل إيلَّ ألعّزَيِك: أنا الرَّب َسَنُدِك. فاسوال أنا أُِحبُِّك .خوُنِك أيًضاَسَي

 ِلُسلطَيتَتعايل، كلّ ُسلطَة تأيت ِمّني َولَيَس ِمَن الَبَشر؛ أَنِت َتخَضعني . َسالمي َيغُمرِك
  .ُسلطَة واِحَدة ، الَّيت هي واِحَدة 

لَن أَرفََع . أَشكُُرَك ألنََّك َمَنحَتين أيًضا ُشهوًدا. مَنحنيهإهلي، أَشكُُرَك ِللَسَنِد الَّذي َت ♦
إفَعلْ يب ما ُيرضيَك، إنْ َمَنحَتين َملَذّاٍت أو : "َصويت َبعَد اآلن، لَْن أَقولَ إالّ هذه الكَِلمات

َبَني ُتريُدين َمنبوذةً، َسأَكون منبوذة، ُتريُد أن َتُضمَّين . أَحزاًنا، َسأَشكُُرَك على حدٍّ سواء
  .إفَعل ما َيرغَُب فيِه قلبك باألكثَر، فأَنا ِملكَُك. ِذراَعْيَك، ال أسَتحّق ذلك

  ُحضوري َتذَكَّري. فيِك ُمطيَعة، َألنقش بُِعمقٍ كَِلمايت كُوين َنَعْم،  ♥
  .َوُحّبي 
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٢٢/١٠/١٩٨٧  
قالَ . تاَي َوفَمي جافَّةً كالرِّقلَقَد اْسَتيقَظُْت ِعنَد السَّاعِة الثَّانيِة والّنصف َصباًحا َوكانْت َشفَ (

. ذََهبُت َوَشرِْبُت بُِجُرعاٍت َصغرية". لَقَد انقَضى الَيْومان. إْنَهضي واشَريب اآلن: " يل َيسوع
ِلماذا . يف ذلَك الصَّباح، كاَنت َنفْسي َحزينةً جِدا وَتتوُق اىل اهللا. لَم أسَتِطعِ الشُّرَب بِكثرة

يَّ االمِتياَز بِأَن أَكونَ َبَني الَّذيَن َيعيشونَ يف َبيِتِه؟ لَو أنَُّهْم ُيدرِكون أَيقَظين؟ أِلُينِكَر َعلَ
َوأنا الَّيت َيبثُّ يفَّ الّرغَبة، َيحرُِمين الِحقًا ِمَن الّدخولِ إىل َبيِتِه ألكونَ ُمحاطَةً ! اْمِتياَزُهم
  )…هذا القَْدرِ ِمَن التَّجارِبَِعلَيَّ َبدلَ ذلك أنْ أْبقى يف املنفى، ُمحاطةً بِ. بِسالِمِه

، إنَّ ُحزين َينَبِعثُ يفَّ أيًضا : الَّيت ُتبارِكُها َنفْسي، الَّيت ُيبارِكُها قَليب! يتُبَنيَّيا  ،آه ♥
أُِحبُِّك بَِشكلٍ ال يوَصف، إىل . لِكنَّين َخلَقُتِك ِلَتبقَي َبَني الَبَشر وَتْخَتِلطي فيما َبينهم

فاسوال، أنِت بائسة فَوَق كُلِّ َوْصف، َضّحي ! حلبُّ ُجنوًنا َحدٍّ ُيصبُِح فيِه ا
ِك، يا حمبوبيت، وكوين َوَسطَ الّشقاء واألشخاص الَبعيدين َعنِ اهللا، ألّنُه َعليِك أَن بِذاِت

. ، ِلَيبَتهَِج أَبوِك القُّدوس بَِغنيَمتِك ولَيْمَتِلئَ قَليب بِالفََرح هذه املَرَّةُتصبِحي َشبكَيت
وفّري ُدُموَعِك، كْي الَتْنفُذ ِمنِك ِعنَدما َتْسَمُع أذناِك اإلهاناِت . ذيب إيلّ نفوًسا اْج

  !بَِحقِّ أّمي
  .يا يسوع، ال تسَمح أللِسَنِتهم بالتلفُِّظ عندما َسَيَتفوَّهون بِهذه اإلهانات ♦
  .فاسوال، أنا الرَّّب، سأْمَنُحُهم غُفراين، ألّنهم ال َيدرون ماذا يقولون  ♥
  رّبي، هل َسَيَتعلَّمون ذلَك يوًما؟ ♦
َدعيين أُجِْبِك َعلى . ، َشرطَ أنْ ُتصغيسيَتَعلَّمون َجميُعهم، كُلّ َخليقٍَة سَتَتعلَّم   ♥

  .السُّؤالِ الَّذي َيجولُ يف خاِطرِِك
  .، ِمّما َيعين أّنه َسَيكون ُهناِلَك َمْن لَن َيْصغِ"َشرطَ أنْ"رّبي، َتقولُ  ♦
هذه املرَّة لْن أُوفَِّر الَّذيَن ! يد، َسَيكون ُهناِلك الَّذيَن َسَيُصّمون آذاَنهمألَسفي الشَّد ♥
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  .٥تعايل اآلن، اْنهضي واْتبعيين.سَيْرفضون اإلصغاء 
  

٢٣/١٠/١٩٨٧  
هذا الصَّباح، كُنت أَتساءل عّما عاناه يسوع عندما مل يَصدِّقه الفّريسيون، وكم َصُعَب  (

كان َيفوق إدراَك الَبَشر ! كَم كان غَري َمفهوم لََديهم. يف احلقيقة إبُن اهللاَعلَيِه إقناُعُهم بِأنَّه 
بِكلّ َبساطة مل َيفَْهموا أو َيقْبلوا هكذا . أنْ َيفَْهموا أنّ كلَّ هذا كان ممكًنا يف َزَمنهِم

  .)أُعجوبة
  وكمِ اآلن يفَهمون أو يؤمنون ِفعالً بِرِساليت؟  ♥
  .عدًدا الَّذيَن ال يؤِمنون هناَك قلَّةٌ وإنَّهم َيفوقون ♦
قويل يل أيُّهما ُهو األكثُر ِمن الَّذيَن َيسَمعون َويؤِمنون َوَيفَهمون كُلًِّيا رساليت، نِعاجي  ♥

  ؟ أيٌّ مْنهما ُمْستعّد أكثَر لإلصغاء؟ ٦أم ِخرايف
  .أرى َبعَد االْخِتبار، أنَّ ِخرافََك ِهي األكثر اسِتعداًدا لإلصغاء ♦
ِعنَدما كُْنُت . ألَيوم هو كَاألمس  .إبَنيت، األزمنة مل تتغيَّر .ألَيوم ُهو كاألمس ♥

ِعنَدما . آَمَن بأّني املَسيح َبينكم على األرض َبعُضهم ظنَّ أّني َنبِيٌّ آخر، َوَعَدٌد قليلٌ
واآلن، يا فاسوال، ِلَم . َسِمَعين الفّريسيون، إنقَضُّوا َعلَيَّ ِلَيرمجوين ُمتَّهِميَنين بالتَّْجديِف

أْنِت ُمتفاجئة ِمّما َيْعَتِقُدُه الّناس؟ أَنِت تأتَني ِمّني، وأنا الَيوَم، أُرِسلُِك كََرسولة يل َمع 
َدعيين . إّني آٍت ألوحَِّد كنيَسيت، لَكّن الَيوم هو كاألمس. بَّةرَِساليت للسَّالم واحمل

َسَتْحتاُر السُّلطات، وَسَيرفُُض الكَثريون اإلميانَ بِأنَّ هذه الرِّسالَة تأيت : أَقُولُ لِك

                                                           
  .كان يسوع واقفًا بِقريب َيحثُّ ين َعلى النُّهوض ٥
  . العلمانيني: خرايف  .النفوس املكّرسة: نعاجي ٦
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ه َنفُْس َسَيهزأ الَبعُض بِِك، َسَيَتفَحَّصونِك بِِدقّة، والَبعُض اآلخُر لَن ُيكلَِّف. ُمباشرةً ِمّني
ألنَّ َهذه َتَتَخطّى ِمن عناَء إعطائِك َولَو َدقيقةَ إصغاء وآخرون َسُيسيئون فْهَم رساليت، 

ها أنا آٍت َوقَليب الكُلّيُّ الرََّمحة َعلى َيدي ُألقَّدمُه لَكُم، ُمْسَتخِدًما . َجديد ِحكَْمَتُهم 
ِخاللِك، ألْنزِل إىل األرض  إّياِك أنِت، الضَّعيفَةَ والبائَسةَ، ِلَتكوين أدايت وأجتلّى ِمن

َولَِكن احلقَّ احلقَّ أقولُ لِك، لو انَُّهم فَقَط اْنَتبِهوا إىل إحياءات َحبييب يوحنا . وأَُوحُِّدكم
فَتِّشي َعن . الثَّاِلث والعشرين، اآلتيِة كُلّها ِمّني، لَكانوا أدركوا أنَّ السَّاعة قَد اقتَرَبت

  . يا صغرييتِلَيَر اجلميُع كيَف أْعَمل. تنّبأ بِه هو ِفعالً ِمّنيَهِذه الكَِلمات، ألنَّ كُلّ ما 
إهلي وأيب احلَبيب، أَحياًنا أْخشى ُمواجَهةَ كلّ الّنكران، والّسخرية، والَصَمم والرَّفض،  ♦

أيُّ فرح كانوا َسَيحصلونَ َعلَيه لَو أنَّهم آَمنوا . ألّني حقيقةً أؤِمُن أنَّ هذا هو حقًّا أْنَت
!! بَِرَمحِتَك َوُحبَِّك الالمتناهَيني، نَزلَْت إلينا لُتساِعدنا ِمن َجديٍد وِلتَوحِّدنا أّنَك،

  ! وِلكي ُتحيَِي كَنيَسَتَك!! ِلتخلّصنا
إنْ َسِخروا ِمنِك، فَِمّني َيْسَخرون، إنْ أَْنكَروِك فأنا َمْن ُيْنكرون، . يت، ال ختايفابنيا  ♥

. طوَبى ِلَنفْسِك ألنَِّك ُتَميِّزين ما أنِت ُتَميِّزينه.٧يب َيفَْعلونه كُلُّ ما َسَيفَعلوَنه بِِك، إنَّما
أحلّق أقولُ لِك، ُنفوٌس كَثرية ذاُت ُحظَوة يف َعيَنيَّ، َتمنَّْت أنْ ترى ما َتَرين، أنْ َتْسمع 

َميت ِهي فاسوال، نِع. ً ما تْسَمعني، أنْ َتْشُعَر ما َتْشعرين، لَِكنَّها لَم َتْسَتِطْع ذلك أبدا
    .عليِك

أجملد . أُبارِكَُك يا أيب، ألنََّك نظَْرَت إىل أْحقرِ َمخلوقاِتَك، َوَسكَْبَت َعلّي كلّ َهذه النَِّعم ♦
  !هللا الكُلِّيِّ القدَرة ألنَّه أْشَرَق َعلَّي

  حنن؟. إبقَي بِقُريب، ألّنِك َسُتواجِهني ِمَحًنا أكثَر َبعُد   ♥

                                                           
  .ُيذَكُِّرين اهللا أّنه ُيشاِطُرين آالمي وأحزاين وَهذا ُيَعّزيين ٧
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  .حنن. َنَعم، يا رّب ♦
٢٦/١٠/١٩٨٧  

، أناَرين اهللا ُألدرَِك بِصوَرٍة أفَْضلَ َمعىن ظُُهور القدِّيسة َمرَيم البَنة َعّمي، ١ت ٢٤يف ليلِ  (
كان ذَِلَك ِليؤكّد بِأنّ اَهللا َيْسَمح وَيقَْبل يف كنيسِتِه متاثيل ُتَمثِّلُُه َوُتَمثِّلُ . بَِهيئة متثال ضخم
أناَرين اهللا ُمَجدًَّدا، وأفَْهَمين أّنه َيْسمُح َوُيواِفُق ، ١ت ٢٥َبعَدها، يف ليلِ . القّديسة الَعذراء

لرِّسالَةَ الثَّانَِية الَّيت ُتظهُِر أكانْت هذه . َعلى َتزيني الكنائَس بُِصَورٍ له، وأيقونات وُرسوم، إخل
  .) أنَّ اَهللا َيْسَمُح بِما َيمَنُعُه َبعُض املَسيِحيِّني

ال ُتَعرُّوا َجَسدي، َجمِّلوين، زيِّنوين، . نيَسيتأْسَمُح أنْ َتكونَ ُصوَريت يف كَ  ♥
إْسمعي، يا فاسوال، أنا ُهو الكَنيسة، ِثقي يب، يا َمحبوَبيت، أنا ُهو .  ٨أُتُركوُه كَما هو

  . اهللا 
 أَلَْم أُوجُِد قّديسني َوأَنبياَء ُألنبَِّهكُم َعن نِهايِة! آه أّيُتها اخلليقة: يتُبَنيَّأُكُتيب َهذا، يا 

األزِمَنة؟ ألَْم أتنّبأْ لَكُم أَّنين سأُرِسلُ إلَيكُم َمالكًا ِمْن بِالطي السَّماوي لُيعِلَن َعن نِيَّيت 
ألَْم أتنّبأ لَكُم أنَّ مهّمةَ َرسويل  . سُتثَبَّتإنَّ ِصحَّةَ كَِلمايت  السِّرَيِة كَي َتِتّم؟ 

إفَْرحوا واْبَتهِجوا، أَنُتم َجميُع . ة ءََوَسَتكون بإبالِغكُم وحيي؟ َشهاَديت هي ُروُح النُّب
ألَويل للخاِئنني، ألنّ كَِلَميت َسَتقَُع َعلَيهم كََسيٍف َيْضرُبهم وُيَدمُِّر كُلّ ! املُْخِلصني يل

حكَْمِتهم الّزائفَِة، َهِذه اِحلكَمة الَّيت َجَعلَْت َخليقَيت َتقَُع يف ِشباِك الشَّيطان، وَحوَّلْت 
  ! عبٍ ُملِحٍد، َجسورٍ وفاِسٍد ِخرايف إىل ش

ِلَيَتَنّبهوا إىل . فاسوال، لَقَد َمَنحُتِك رؤيا حتذيرٍ َوَتذْكريٍ بِما فَعلُْته يف َسدوم وعامورة
ما لَم َيُتوبوا وَيقَبلوين  إنذاري، ألّني أنا الرَّّب، َتَنّبأُت ِلَخليقَيت أنّ َسْيفي سَيْضرُِبهم،

                                                           
  .اثوليك واُألرثوذُكس اليونانِيِّني الكَنيَسةهذا َيعين كَما ُيزيُِّن الك ٨
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أنا هو ُروُح . الُّمَتناهيةَ جتْعلُين أنزِل إىل األرض ُألحذَِّركم إنّ َرْحميت ال. كَخاِلِقهِم
أّيُتها اخلليقَةُ ال َتِقفي بِال ِحراٍك، . احلَّق الَّذي َيَتكلّم؛ إْسَمعوا ما سأقوله لَكناِئسي

أنا واِقٌف َعلى البابِ وأقَرع، فََمن َيْسَمع َصويت، أنا الرَّبَّ، َوَيفْتح، .  قلي إنذاريأن
وها أنا . ال َتخايف أبًدا، إّنين أَُتمُِّم كِلَميت . أَْدُخلُ وأُشارِكُُه طَعاَمُه َجنًبا إىل َجنبَس

  .واقٌف أَماَمِك
يا َي، رّبي، هل أنََّك ُتلَمُِّح بأنْ أَْنقلَ َشخِصيا إنذاَرَك؟ إذا كان باإلجياب، فماذا َعسا ♦

  رّب، أنْ أفَعلَ غََري تْوزيعِ النَُّسخ؟ 
، هَو احملبَّةُ، َدعيين أْنقش ذلَك علَيِك، لقَد َسَبَق أنْ اخَترُت الَّذيَن ِمنِكما أَطلُُبُه  كلُّ ♥

        .٩َنَعم. َتعايل، أنا مَعِك، أُْشُعري يب أُشُعري بُِحضوري. َسَيْنشرون رِساليت
  .)ِعندما تأكَّْدُت أنَّه هو" َنَعم: "قال يسوع (
  .أِحّبيين  ♥
  .َعلِّْمين أنْ أُِحبَُّك أكثر، ِمثلما أنَت ُتريُدنا أن ُنحبََّك. عأُحّبَك، يا يسو ♦
  . أنا هو  ♥

٢٧/١٠/١٩٨٧  
  .َعن َحقيقَة َمشاِعري جتاه غََرَبْندال Xل فاسوال، أَرغَُب يف أَن َتكُشفي  ♥
  .َسأَفَعل، يا َيسوع ♦
َس وُيكرَِّم الكُرِسّي أَرغَُب، َوَهذه الّرغَبة تأيت ِمْن ُعمقِ أَْعماقِ قَلْيب، يف أنْ ُيقدِّ ♥

فاسوال، َهلْ ُتريدين أنْ ُترضيين وُتْبِلغي الكُرِسيَّ  . الرَّسويل ظُهورات غََرَبْندال
  الرَّسويل ما جِئُت أَطْلُُبُه ِمنِك؟ 
                                                           

  .لقد ميَّزُت يسوع ٩
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كَيَف، يا َرّب، كَيَف ُتريُدين أنْ أََتكَلَّم، بِأيِّ حّق، َعلى أيِّ أساس، وَمْن أكون أنا  ♦
  الرَّسويل؟ ُألكَلِّم الكُرسيَّ

، لَِكّن آِخَر ُمَعلّمٍ الهويتّ فَقََد اهِتماَمه يب ما إنْ َعِلَم أنَّين ال أْنَتمي "X"لقد قَبِلَين ! رّبي
  !أليَّة َجمِعّية، خاَصةً إىل ْمجعّيِتِه

لَِكن، فاسوال، طْبًعا أنِت ال تْنَتمني إلْيهم، أنِت يل أنا، أنا خاِلقُِك وأَبوِك القُّدوس،  ♥
  .َتْخَضعني ِلُسلطيت أنا أنِت 

ُيجبُِرنا َعلى اخلُضوعِ إىل  اَرّبي، َنَعم، َنْحُن كُلُّنا َتْحت ُسلْطَتك، ولَكْن ُهناك نِظاًم ♦
  .إحدى اجلَمعياِت املَسيِحيَّة، هذا ما قالوُه يل

َمن  نُتمأَمل أُرِْد َيوًما أن َيكونَ َجَسدي ُمْنقِسًما،  أنا. إّنها كُلَّها ُمماِثلَةٌ بَِنظَري  ♥
  .١٠أقْعْدُتموينلَقَد ! على َجَسدي قَرَّرُتملَقَد ! جزَّأين

  …إهلي! آه ♦
  ؟١١ابَنيت، ألَْم أقُلْ لَِك أنْ ُتَوفّري دموَعِك ألّمي ♥
  …أنا لَْسُت ِسوى َبشر. َنَعم، يا رّب، لَِكنََّك َبَدوَت يل ُمَتألًِّما جِدا ♦
قويل ِللكُرسي الرَّسويل إّنين أنا . ة كأسي ُمّر. فاسوال، ذلك ألّننا نَتشاَرُك يف كأسي ♥

إْسَمعيين، إذا سألوِك إىل أّيِة َجمِعيٍَّة َتنَتمني، قُويل لَُهم إّنِك َتْنَتمني . َمْن ُيرِسلُك إلَيهم
  .إيلّ وإّنِك َتحت ُسلطَيت

  رّبي، ال أحبُّ اجملاَدلَة، لَِكْن أال أْستطيُع أنْ أقولَ هلُم إِّنين أورثوذكسيَّة؟  ♦

                                                           
لَقَـد َشـَعرُت   . كان صوُت َيسوع ُمرا َوَحزيًنا ِعنَدما قالَ يل اجلملة األخرية. لَقَد َحَدثَ ُهنا فَتَرةُ صمٍت ١٠

  .باملسؤولّيِة ألّنين ذَكَّرته بِكلِّ ذلك
  .رِمة، لَم َيخِف َعّني ُحزَنُه، كان َحزيًنا أكثر مّنيَمع أَّنه قال يل يسوع ذلك بِلهَجة صا ١١
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 يف ١٢واِحٌدأْنُتم كلّكم ! َتْنَتمون إيلَّ َجميُعكُم! بروتستانت! كاثوليك! ثوذكسأور ♥
ال أُقيُم أّيةَ َتفْرِقٍَة، ِممَّ إذًا َتخافني؟ إسأيل أنْ تري ْحمبويب، البابا يوحنا بولس  أنا! َنظَري
أنا الرَّّب، أَِقُف على  ْحمبويب،: "فاسوال، قُويل لَُه هذا. لْن ُيقيَم أَّيةَ َتفْرِقٍَة فَهَوالثاين 

َهل َسَتْسَمع نِدائي، َهل َسَتفَتح يل؟ إنْ فََعلَت فَسأَْدُخلُ َبْيَتَك وأُشارِكَُك . بابَِك وأقْرُع
كُن ُمنَتِصًرا وَسأَمسُح لََك أنْ تشارِكَين يف َعرشي، إْسَمعين، . طعاَمَك َجنًبا إىل َجنب

  . "إْسمع ما يقولُه الّروح للكناِئس
  ي، كَيف وبأّية طَريقٍَة أْستطيُع أنْ أَُتمَِّم رغَبَتَك؟يا إهل ♦
  .إبَنيت، أنا أُِحبُِّك، إَمسحي يل بأنْ أُغذَِّيِك  .١٣كُنُت أَتوقُّع سؤالَِك  ♥
أُِحبَُّك . ، إفَْعلْ يب ما َيرغَُب فيِه قَلُبَكإليَكالَّيت َتنَتمي  خليقتَكأنا ! إهلي، ال َتطْلْب ذلك ♦

  .إنَّين أُبارِكَُك. وَتمألينألّنَك ُتغذِّيين 
  ) ٢٣كمزمور  (
أيَّتها النَّفُس احلبيَبة، وإىل  أنا ُهو راعيِك فَلْن ُيعوَِزِك َشيء، يف مراعٍ خصيبٍة أُقيلُِك  ♥

.    أقوُدِك يف ُسُبلِ الربِّ، ِلَمجِد َجَسدي. مياِه الّراحة أورُِدِك َحيثُ أُْحيي َنفَْسِك
سأُغذّيِك َتحَت أَنظارِ  .، ال َتخايف، أنا بِقربِك ألقّوَيِكوإنْ ِسْرِت يف واٍد ُمظِلمٍ

. ألّنين أنا جلَّةُ احلّب، َوَرَمحيت الُمَتناِهَية  ُمضطَهِديِك، لَقَد َمَسْحُتِك َوسأمُألِك َدوًما،
  .َتعايل َوعيشي يف َوَسِط قَليب

سيِّدي وإهلي . َتْحميينأّنَك َس أْعرِف :نوري َوَخالصي، فَِممَّن أخاف أنَت آه يا رّب، ♦
َعلَيَّ وَعلى  أَشِفق َعظيم جًِدا،ُحّبَك يل . أْشكرَك ِمن كلِّ قَليب وأجمُِّد اَمسَك إىل األَبد

                                                           
  .كََبَشر ١٢
  . لَقَد َشَعْرُت بأّنين اْستْسلمت. لقد فَهِْمُت أنّ اهللا َدفََعين ألنْ أسألَه هذأ السُّؤال ١٣
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  .َعْجزي
َتعايل، َدعيين أْنقُش فيِك . إبقَي َصغرية، يا زهريت، إمني بالرُّوح، إْسَتقي ِمن فَضائلي ♥

  . َدوًما كَِلمايت
  .ألنَّين َمَعَك نعم يا رّب، أنا َسعيَدة ♦
  .َتعايل، حنن. لَْن َيَتخلّى احلبُّ َعنِك أبًدا  ♥
   .نعم يا رّب  ♦

٣٠/١٠/١٩٨٧  
لَقَد أَوَجْدُت قّديسني ِلُيْعِلنوا َرغَبايت، َولَِكن . أعطَْيُت َخليقَيت َعالماٍت َجّمةً ُألَحذَِّرهم ♥

  َهل أَْصَغوا؟ َهل غيََّر هذا شيئًا؟
َغوا َهذه املّرةَ، إفَْترِْض أنَُّهم ُمْسَتِعّدون، إفَترِْض أنَُّهم قَرأوا وآَمنوا رّبي، إفَْترِْض أنَّهم أَْص ♦

  . واتََّحُدوا َوَسعوا ِلَتْمجيِدَك ِعَوَض أنْ ُيفَتِّشوا َعْن َمصاِلِحهم اخلاصَّة هذه املرَّة
الَيت فاسوال، آه يا فاسوال، كَثريون َسَيخافون، َحّتى أولئَك الَّذيَن َسيؤِمنون بِرِس ♥

، وَيْعَترِفون بأنّ هذا هو أنا، ولَِكن َخوفًا ِمن الّسخريات َوَخوفًا ِمن رؤسائهم
واْنشري  كرِّميين. كَثريون سُيقَّدمون َشَرَف اإلنساِن على الشَّرِف الَّذي يأيت مّني

  .رِساليت
  .رّبي، إفَْترْض أّنهم احننوا ♦
لَِكّنهم ما زالوا َيَتقاذَفون السِّهاَم . لَيهمأَرفَُع إذًا َعدالَيت الَّيت َتثقُلُ كثًريا َع  ♥

. َسَيسوُد اخلصاُم دائًما َبينُهم ألنّ احلّب ّيْنقُصهم. الّساَمةَ ُمَعذِّبني بِذلَك َجَسدي
وأنْ َيتَِّضعوا،  فاسوال، لَو أنَّهم اّتَبعوا َوِصيَّيت بأنْ ُيحّبوا َبعُضهم بعًضا كَما أنا أُِحّبهم

َهل اّنُهم َتواَضعوا َيوًما وغََسلوا أَْرُجلَ َبْعِضهم . سَّالُم يف َجَسديلَساَد اليوَم ال
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إْنَحنوا كي ! ١٤إْنَحنوا الَبعض؟ أَلَم أعِطكم هذا كَقُدوة، ِلكَي ُتعيُدوا ما فََعلْت؟
أيَّتها النَّفس، لَقَد أَتت السَّاَعةُ َحيثُ َعلى خاِدمي احملبوب،  !َتسَتطيعوا أنْ تتَِّحدوا

َبلََغْت أّناُتُه السَّماوات، . هيف احلقيقة، لَقَد َسِمْعُت أّناِت. بولس، أنْ َيْسَمَعينيوحنا 
َدعوين أقُولُ لَكُم إّنه يف َوقٍت ! لَقَد َبلَغَ ُصراُخُه أُذَُنيَّ. َوَدّوى ُصراُخه يف العالَمِ أمجع

ِخرايف، َحّتى الَّيت  قَريبٍ، َسَيكون ُهناِلَك قَطيٌع واِحٌد َوراعٍ واِحٍد، سأقوُد َجميَع
أحلّب َسُيَوحُِّدكُم، لَِكن قَبلَ ذَِلك، َسَتْحُدثُ ِمَحٌن ُمْرِعَبة، . ليَسْت ِمن هذا القَطيع

تعليمايت، ألنَّها كُلَّها  ١٥ابنيت، كوين متيقظةً، َسلِّميهم! َسَتْهتزُّ ِمنها السَّموات بأسرِها
   .ساليت َسَتفَهمني ِعندما َتنقلني ر. نابِعة ِمن كتابايت املقّدسة

ماذا َسَيقولون، إفَهميين، أيَّتها القّديَسة َمرمي، ال َيعود إيلّ أمُر . أيَّتها األّم القّديسةَيسوع،  ♦
  !مواَجَهِة كلّ هؤالء الرؤساء

  .إبقَي َصغرية. فاسوال، ال ختايف، َعْجُزِك َيفُنت يسوع 
  !أّيتها األم القّديسة، افَْترِضي أّنهم لْن ُيْصغوا ♦

إنْ مل َيْرغبوا يف أنْ ُيصغوا . صغرييت، سَيكون هذا الَوحُي اإلهلي إنذاَر َيسوَع األخري 
فْعلُه،  َعلَيِكفاسوال، كلُّ ما . أو أنْ َيفَْهموا، سأْسَمُح لَيده بِأنْ َتقََع َعلَيهم ِلَتْضرَِبهم

ى أنواع ـتََّسَيْنصُب َشَو َشديُد الَغَضبِ الشَّيطانَ ُمَتيقِّظةً ألنَّ كوين. ١٦ِحتّبيه ُهو أنْ
  .ال ختايف، ألّنين أمحيِك. الِفخاخ

                                                           
  .)املترجم. (أي بالتواضع ١٤
  .ِللكَنائس ١٥
ال . ، كَُمقاَبلة البابـا، أَو الكُرسـي الرسـويل، اخل   ُهنا ُتؤكُِّد يل العذراء القّديسة أنَّ كُلّ َمطاِلبِ يسوع ١٦

  . هو أنْ أُِحبَُّه واجيب الَوحيُد. َتقِصُدين أنا َشخصيا
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  .أُباركِك. أشكرِك، أيَّتها األم القّديسة، ألّنِك ُتَشجِّعيَنين، أْشكرِك ألّنِك حتميَنين ♦
  .يا طفليت فاسوال، أنا أباركِك   

٣/١١/١٩٨٧  
إْسَمْح : " ُج بِِسماعِ َهذه الكَِلماتِلَيكُن َمعلُوًما، أَنَّين أَبَتهِ. َتعايل، أحلُبُّ َسُيعلُّمِك  ♥

إنَّين أْبَتهُِج ِعنَدما َتْتلون َهِذه الكَِلماِت يف " إذا كاَنْت َهِذه هي َمشيئُتَك " و"يل يا أَيب 
َتعايل، يا فاسوال، . أُطلُبوا ُيْعطى لَكُم، لَِكن َتذَكَّروا دائًما َهِذه الكَِلمات. َصلواِتكُم

  .َسالمي َمَعِك 
 . بَُّك يا يسوع، إَمسح يل أن أبارِكََكأُِح ♦

  .)باَركُت يسوع( 
  .حمبوبيت، إنَّين أبارِكُِك  ♥

٥/١١/١٩٨٧  
ِثقي يب َوَدعيين أقُْدِك إىل حيثُ أْرغَب، أَْبقي َيَدِك بَِيدي، ال َتخايف، سأقوُدِك  )…( ♥

  .فاسوال، َتمِّمي كَِلَميت . إىل عْمقِ أْعماقِ َجَسدي اجملروح
  . ، أَرغَُب يف أن ُتزيِّين حديقيتَتخايف الإبنيت، 

؛ إْسَمح يل أنْ أََتلَقّى قُوَّتَك، إْسَمح يل ١٧يا أبا احلَق، ال أقِدر أن أْنِكَر َخويف؛ ساِعدين ♦
إنْ كانْت هذه َمشيئُتَك إْجَعلْين َجديَرةً، فََتسَتطيع . أنْ أْنُمَو بِنورَك َوفيَك، ال َتَتَخلَّى َعّني

بَِحّق رْحمِتَك، أَسألَُك أنْ َتغفَُر يل . َرغَباِتَكطيع املشاَركَةَ يف َتحقيقِ اسِتخدامي وأْسَت
  . آمني. ال َمشيئيت َك، ِلَتكُن مشيئُتَكإفْعل ما يْرغَب فيِه قَلُب. ُضعفي َوَنقائصي

ْحَتمل مل أعْد أ! إيلَّلَِكن َتذَكَّري أّنُه ما إنْ َتِتمَّ كَِلَميت، ستأتني . أحلبُّ سُيساِعُدِك  ♥
                                                           

  . يف البداية، كل ما كان يطلبه مين اهللا كنت آخذه باملعىن املباشر مل أفهم أّنه يكلّمين باملعىن اجملازي ١٧
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  !إنَّ َنفْسي َتَتلَّهُف إليِك. وجوَدِك يف املنفى 
  !   أنا جِدُّ سعيدٍة! أيَّ فَرحٍ ُتعطيين، أيَّ فرحٍ وأّيةَ َتْعزيٍة ُتْعطي كَِلماُتَك ِلَنفْسي! أيب ♦
سآيت قريًبا . حمبوبيت، َنَعم أحّبيين، إرغَيب ِفّي، إْرضي هذا القَلَب الَّذي فَتََّش َعنِك  ♥

، لَِكن، ما ُدْمِت يف العامل، كُوين بِقُريب بِشربِِك يل وبِأَكلي، بَِتسبيِحِك يل إليِك 
ال َتفْقدي الشَّجاعة إذا أْنكَرِك العامل، ألّنِك لَْسِت .  كُليًَّاَدعيين أْبتهِج . وبَِتكريِمي

ني مّني، أنا أبوِك أنِت تأت. ِمَن العامل، كما أنَّين مل أكُْن ِمن العامل، عندما كُنُت باجلََسِد
كَرِّمي اْسمي، َمجِّدي َجَسدي، اْمكُثي يف ّحيب، اْتَبعي . وأعيُش فيِك كَما َتعيشني ِفيَّ

حمبوبيت، ال ختَشْي إذًا . َتعاليمي واْمكثي يف حبِّي، لَْن أُخيِّّب أَملَِك ولْن أختلَّى َعنِك
       .يسة، ألّني أنا قّدوسإزرعي بذوري الَّيت َسُتْعطي مثار القداسة، كوين قد. أحًدا

ولُ اهللا؟ إنَّ ما َيقولُه اهللا ُهو السَّالُم واحملبَّة ألوالِده، لألرضِ، قماذا َي. إنَّين أْسَتِمع ♦
  َسَيسكُُنِلَجَسِدِه، لَو أنَُّهم َيَتَخلّون فَقَط َعن ُجنونِهِم؛ فَإنّ َخالَصه قَريٌب للَّذيَن َيتَّقوَنُه، َو

ألبِرُّ قّداَمه َيْسلك . ، وَسيغُمُرنا الّسالُم والبِرُّاحملبَّةُ والرََّمحةُقَد نَزلَْت اآلن لَ. اجملُد أْرَضنا
  . ١٨وَيسُري السَّالُم يف طَريقِ خطواِته

َسأَْروي بستاين َوأْنوي أنْ أْروَي َمْسكَبيت، إمسعيين، ّني َمحبوَبيت، لَقَد قُلُْت إ  ♥
وسأْجَعلُ النِّظاَم َيْسطَُع، سأْنشُر نوري يف كلِّ  يطًا َسُتصبُِح ساِقَييت َنهًرا، َوَنهري حم

يت، ال ُبَنيَّإذًا َتعايل، اْمِسكي بَِيدي َوَدعيين أُْرِشُدِك؛ يا . َمكان، ُمَمجًِّدا َجَسدي
  . إسَترحيي يف قَليب. وملَيَتتَعيب أكثََر ا

                                                           
  .١٤-٩، ٨٥ِمن َمزُمور  أَوَحى يلَ اُهللا أَنْ أَكُتَب َهذا املَقطََع ١٨


