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  الدفتر الثامن عشر
  

٨/١١/١٩٨٧  
  يسوع  ؟    ♦
  . لَو لَم أَُحرِّْرِك، لَكُنِت اآلن َتغرِقني يف ُسباٍت َعميقٍ) …. (أنا هو ♥
  .)كان يسوع ُمِلحا. لَقَد اْسَتسلَْمُت (
رّبي، َمْهما أفَْعلُ وأُحاولُ أنْ . ه الكالملَ أْشُعُر باخلََجل، باحلقيقة إنَّين آِخُر َمْن َيُحقُّ  ♦

أُكَفَِّر وأنْ أْشكَُرَك، فإنَّه لَيَس ِمن شيٍء ُيضاهي إحسانَك إيلَّ؛ َحّتى ِعنَدما أُريُد أنْ أَُصلّي 
ِمْن أْجلِ الَغري، أَْشُعُر بالذَّنبِ والَتَردُّد فَكَيَف يا َرّب أََتَجّرأ َعلى الصَّالِة ِمن أجلِ الَغري 

أنْ ُتَصلّي ِلَشخصٍ أفَْضل ِمنها؟ " األكثَُر َحقاَرةً"َوُهم أَفَْضلُ ِمّني بِكَثري؟ كَيَف َتسَتطيع 
أَْشعُر . َهذا ُيذكُِّرنِي بِكَِلماِتَك َحْول القَذى املوُجودِة يف عنيِ أخي واخلشبِة الَّيت يف َعْيين

أنَّ يف َعينِي َخشبةً، َبل غاَبةً بِكاِمِلها، فَكَيَف أْستطيُع َمع كُلِّ َهذه األخشابِ يف َعينِي، 
أَتَجّرأ َعلى التَّلَفُِّظ بِكَِلَمٍة، ما لَْم ُتَحرِّْرنِي يا رّب؟ أْسألَُك أنْ َتْسمَح بِأنْ ُتطهَِّرنِي، أنْ 

  .أَْشِفْق َعلى َنفْسي؛ إنْ شئَت، إِْجَعلْين َجديَرةً َوَخوِّلين أنْ أَُصلَِّي بِاْسِتحقاقٍ إلخَوِتي
ما ُدْمِت لَْم ُتدرِكي َحقارَتِك، لَْن  فاسوال، إّنين َسعيد ِلسماعي كَلماِتِك، ألنَِّك  ♥

  .تْسَتطيعي أنْ َتبدأي َمسريَتِك َنحَو الكَمال
  . أبِي، إنْ كاَنت َهِذه َمشيئتَك، فاْسَمح ِلي أنْ أطلَُب ُمساعَدَتَك ♦
  .  اْبَنِتي، إمألي ِسراَجِك ِمّني، ال َتنَتِظري، إْنمي ِفي ُنوري يا َصِغْيَرِتـي  ♥

ن بَِهِذه الرِّسالَة، لَْن يؤِمَن بِِك َبلْ بِي أنا، أنا النُّور الَّذي َينزِلُ إىل كُلّ َمْن َسيؤِم 
ُشهوُدِك ُيدرِكونَ . العالَمِ بِوِساطَِتِك، كَي ال َيبقى ِفي الظَّالم كُلُّ َمن يؤِمُن بِرسالَيت

لّ ما هو َمكتوب كال، يا فاسوليت، كُ. احلقيقَةَ؛ إنَّهم َيْعلَمون أنّ َهذه لَْيَست كَِلماِتِك
  . أحلّق أقولُ لَِك إنَّ َمن َيقَْبلُِك فَقَد قَبِلَين أنا. يأيت ِمّني، أنا الرّب
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  !ال، يا إهلي، أنا لَْسُت َجديَرة ♦
ِملاذا يا فاسوال، ألَم أُطهِّْرك؟ ألَْم أْمَسْحِك أنا َنفْسي ِلُتْصبِحي خاصَّيت؟ إبَنيت، سأََتَجلَّى  ♥

َتعايل، سأَُعلُِّمِك طُُرقي، أنا وأنِت، َدعيين  . ِك، كَرِّميين إذًاِفي احلقيقَِة ِمن ِخالِل
. أََتَنفَُّس ِفيِك؛ إبنيت، َدعيين أَْسَترِْح ِفيِك؛ أَرحييين ِمن أُولئَك الَّذيَن َيْجَرحون َنفْسي

  .وَم، َيَتدفَُّق ُمَجدًَّداَيإنَّ َدمي، ال! يا فاسوال، لَو انَِّك َتعلَمَني فَقَط! آه
  ملاذا؟! يا إهلي، والَيوم ُهو األحد! آه ♦
  .َصغَرييت، إّنهم خيْرقون قَليب ِمن جهٍَّة إىل أُخرى ♥
  !َبدالً ِمنَك أناآه يا إهلي، ِلَيطعنونِي   ♦
َتعايلِ اآلن، إْسَمحي ِلي أنْ أْسَتريَح   .َسَيطْعنوَنِك اَمسعيين، َسوف ُتطَْعنني، ♥

.                                                                          يت ُبَنيَّيا  ،ِفيِك، َشارِِكيين كأِسي
بِّ والسَّالم، نا، إله احلِلماذا، ِلماذا األمر َهكَذا، ما الَّذي َيْجري، ملاذا َيفَعلون ذِلك إلِهل (

ألَيوم، َيسوع َينزُِف ِمن . أألبِ والرَّفيقِ، كَيَف َيْسَتطيُعون ذَِلك؟ إنّ َهذا لََيجَعلَين أمشئّز
ُيمِكن القَولَ، إنَّ الشَّيطان َخطََف العاملَ َوَيسوَع ُيحاوِل ِمن . َجديد، وُيعانِي ِمن خبِثنا

  .)َجديد إنقاذَنا
نََّك اجلوَدةُ أَمع . لُين أْحَزن ُحزًنا َعميقًا ِعنَدما أَْشُعُر بأّنَك َجريٌح َهكَذاإهلي، إنََّك َتجَع ♦

ليس ألنَّين . الالُمتناِهَية َوجلَّةُ احلُّب، ملاذا ُيَعذِّبونَك؟ ملْ أُعْد أْحَتِمل رؤَيَتَك َتَتَعذَُّب أكثَر
  .، ألنَّين أْهتمُّ بَك وأُِحّبَكأهتمُّ جلسدي وآالمي، لَِكن الهِتمامي بَِعذاباِتَك وآالِمَك

إْشريب . فاسوال، فاسوليت، َضِحّيةَ َنفْسي، َضِحّيةَ قَليب؛ َتَحّملي آالمي َوشارِكيين فيها ♥
يا حمبوَبةَ َنفْسي، ما الَّذي لَْن أَفَعلَُه ُحبا بِِك؟ . ِمن كأِسي واْشُعري بالَّذيَن َيْجلدوَنين

لَقَد اْخَتْرُتِك ِلَتكوين َضِحيَّةَ قَليب النَّازِِف بِكُلّ . آالمي َسأَْسَمُح لَِك أنْ ُتشارِكيين يف
 َضِحيَّةَ َنفْسي، بِكُلّ الَغّم، والرَّفض والسُّخرَِية . األحزان الَّيت َيسَتطيُع قَلُبِك اْحِتماهلا
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لَوحيد، أنا ُحّبِك ا .الَّيت َتسَتطيع َنفُْسِك احِتمالَها، َتعالَي، َسُتشارِكيَنين يف َصلييب
إنَِّك . اْسَمحي ِلي أنْ أكون الَعذاَب اللَّطيَف ِلروِحِك َوِلَنفِْسِك. لَقَد َبلَْغُت َهَديف

ملْ َيبَق أحٌد، لَم ! ُترضيين ألّنين اآلن قَد استأَصلُْت َجميَع ُمناِفسيَّ، لَقَد اْخَتفوا َجميُعُهم
واآلن، َدِعيين أُِحبُّك بِدون أّي قَيد؛ ! َتهِجكَْم أنَّين أَْب! َيبَق إالّ أنا َيسوعِك َوْحَدُه َمَعِك

أنا ال أُِحبُِّك ِلما أنِت  .َدِعيين أَسوُد َعلَيِك؛ لَقَد َوَجْدُت مكاًنا ِلَعظََميت وِلكََرمي
  .      َعلَيه، َولَِكن ِلما لْسِت عليه

  .َعجُزِك ُيْبِكُم ِلساين . َتعالَي، َعَدُمك ُيعجُِبين 
  .بِكَةرّبي، أنا ُمرَت ♦
فاسوال، ال َتْسعي أبًدا ألن ُتصبِحي شيئًا؛ إْبقَي ال َشيء، ألنّ كلّ َعَملٍ إلَهيٍّ َسأَُحقِّقُُه  ♥

ألَْم أطلُب . َتحَت ُسلطٍَة واِحَدةسَتَتوّحد كَنيَسيت،  .َسَيكونُ بِكاِمِلِه ِلي َولَيَس لِك
ِخرايف؟ ألَْم أََتلفّظْ بَِنفْسي بَِهِذه بَِنفسي ِمن ُبطرس أنْ َيرعى نِعاجي؟ ألَْم أْخَتْره ِلَيرعى 

ملاذا هذا الَتكَبُُّر   ؟"أنَت الصَّخَرة، َوعلى َهِذه الصَّخَرِة َسأْبين كَنيسيت:"الكَِلمات
َبَني اُألَمم، هذه املؤاَمراُت الباِطلة َبني الَبَشر؟ لَقَد اخَترُت ُبطُرس، َرُجالً أْرضى قَليب، 

  ملاذا إذًا ُتغيِّرون ُحكْمي؟ . َعلَيها سأَْبين كَنيسيتِلَيكون الصَّخَرةَ الَّيت 
  رّبي، َمن َتقِصد؟ ♦
أال َتفَهمون أنّ مؤامراِتكُم ِهي . أَقِصُد الَّذيَن ُيَخطِّطون َوَيتآمرون َعلى ُمؤّسسيت ♥

  باِطلَة؟
  .رّبي، ال أْعرف َمْن َتقُصد ♦
لَِكّنه واِضٌح كالنَّهارِ ألولِئَك فاسوال، أَعلَُم أنّ كُلَّ َهذا غاِمٌض بِالنِّسَبة إليِك، َو ♥

إّنهم َيعرِفون . َعيَنيَّ شاِخَصةٌ َعلَْيهم، َوَسْيفي َمشهور وجاِهز لَيضرِب! املُخاِدعني
! نعم، أُنظُروا ِمن َحْوِلكُم، أَّيها املخاِدعون! َوَصدِّقيين، إنَّ أّياَمُهم َمْعدودة. أَنفَُسُهم
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ّنين َسأَُحقِّق، يف هذا الزََّمن، َعَمالً َيْصعُب َعلَيكُم أل! ملاذا أنُتم َمذْهولون؟ َستهلكون
حمبوبيت، َدعيين أُجِيُبِك على السُّؤال الَّذي َيجولُ يف ! ١َتصديقُه، لَو أُْخبِرُتم بِه

. ِكحمبوبيت، أُشعري يب، أنا أتأملُ ِمثلَ. سَيقْرأُ رِساليت هؤالء املُخاِدعون أيًضا. خاِطرِك
، قبِّليِه َعن ة َصلييب ُهو الباب َنحَو احلَياة احلقيقّي. ، َتَحمَّليِه بُِحّبإنَّ َصلييب َعلَيِك

      .الفّضيلَةو٢فاسوال، إنَّ إنكاَر الذّاِت والَعذاَب َيقودان يف طَريقِ القَداَسة. طيَبِة قَلبٍ
  .٣َتعالَي يا حمبوبيت، أنا َمَعِك! آه

. َيجِب أالّ أذْرَِف الدُّموَع وأنْ أَحفَظَها إىل ما َبعد أَعرِف أّنه. رّبي، أَْشُعُر بُِحزٍن ُمريع ♦
  . أنا ُمسَتِعدَّة أنْ أَْسفَك َدمي ِعَوض ُدموِعي، إنْ نفََدْت ِمّني

؟ ٤فاسوليت، َتذَكّري أّنِك لَسِت ِمن هذا العامل، أنِت خاّصيت، َهل َترين قَليب األقدس ♥
َسَتجديَن راحَتِك؛ سآُخذُِك وأُخبِّئُِك يف أُدُخلي إىل قَليب األقَدس، إىل ُعمقِ أعماِقه، 

هل َتَتذكَّرين ما فََعلته لَِك ِعندما كُنِت ُمجرََّد ِطفلٍة . ٥أَلَمي ال ُيحَتَمل. أعماِقِه
  َصغرية؟

أعاَد يسوع إىل ذهين احللَم الَّذي رأْيُته ِعنَدما كنُت يف حوايل العاِشَرة ِمَن العُّمر، ألنِّداء  (
  .)اَألوَّل

اآلن،  َتعالَيِ . ٦أنا القُدَرة اإلهلية، حمبوبيت، هنا َمكاُنِك. عاجِزة َعن احلركَةكُنِت  ♥

                                                           
  .بدا يسوع غاضباً وهو َيَتلفَّظُ بَِهِذه الكَِلمات ١
  .                                                ئسة ِمَن احلزنأشعر بَِنفْسي يا ٢
  .المَس يسوع رأسي  ٣
  .أشار يسوع إىل َصدرِِه وقَلبِه املِشّعان ٤
  .ِلوجودي يف املنفى ٥
  .أَشاَر يسوع بسّبابته إىل قلبِه ٦
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  . ِلَيرتاح أََحُدنا يف اآلخر. أنا بِحاَجة للتَّعزَِية
  ) كَيف أستطيع أنْ أُعزِّي هكذا حزن؟. كان يسوع َيتألّم كثًريا وكان َحزيًنا (
  .             ّزيين، أَِحّبيين ِمن كلِّ َنفِْسِكبِأنْ ُتِحّبيين بِحرارة؛ فاسوال، أحّبيين وَع ♥
  .، وأنَت َتْعلَُم ذلكأنا َحقًّا أُِحبَُّكرّبي،  ♦
  !أَحّبيين بِال ُحدود ♥
  !علِّمين أنْ أحّبَك بال حدود ♦
أَْرغَب يف أنْ أقولَه لَِك؛ ال ختايف؛ سأَْهمُسه  رٌّإّنين أَفَعلُ ذَِلك، َتعالَيِ اآلن، ِعندي ِس ♥

  . ٧يف أُذُنِِك
  .)قالَ ِلي َيسوع هذا الّسر (
  ؟حقًايا إهلي، َهل َسَتفَْعل ذلك ! آه ♦
      .فاسولَيت، كلّ ذلك َسَيِتمُّ ِطبقًا ِلذلَك . ال َترتايب أبًدا. سأَفَْعلُه يا حمبوبيت، سأفَعلُه ♥
  .يا َيسوع، إهلي، أْشكُرَك، إْسَمح يل أنْ أبارِكََك ♦
  .عالَي، لَقد تأخََّر الوَّقُت، َسَيْرتاح أََحُدنا يف اآلخرَت. أنا أيًضا أُبارِكُِك يا حمبوبيت  ♥
  .أجل يا رّبي ♦
  .َتعالَي إذًا  ♥

١٠/١١/١٩٨٧  
ِلَتكُْن َمشيئُتَك ولَيَتَمجَِّد . إهلي، َهالّ اْسَتْخَدمَتين ِلَتنقَُش يفَّ كُلّ ما َيْرغَُب فيِه قَلُبَك ♦

  .اُمسَك
 َسأُساِعُدكُم يف كُلِّ .  الَبَشرِّية، أنقلوا رساليتلَقَد أَتِت السَّاَعةُ ِلنثْرِ ُبذوري َبني ♥

 
                                                           

  .أَْخَبَرنِي يسوع بالسِّر وأَفَْرَحين ذلك كَثرياً ٧
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ِلَتَتعّرْف َخليقَيت على ُحّبي الكَبري، َوَعلى َرَمحيت . الِتزاماِتكُم، أْبِلغوا كَلمايت
َسَيكون َملَكويت َملَكوَت َسالمٍ َوُحبٍّ وَوْحَدة؛ لَقَد اْخَتْرُت فاسوال .الالُمَتناِهية

  .ا وبائًسا، بال َنفعٍ، ولَْيَس له الَبالغةِلكَْونِها َشخًصا عاجًز
َنَعم، ِمن دون أّيِة َمعرِفٍَة َجوهرِيٍَّة َعن كَنيسيت، قماَشة َجديدة : ٨أُكُتيب هذا أيًضا 

َحيثُ أنا الرَّّب، كُنُت حرا بأنْ أَكُْتَب َعلَيها أْعمايل فَقَط، ِلَيكون واِضًحا أنَّ كلّ ما 
َسأتكلُّم ِمن ِخالِلها، . مي، كلّ األعمال َسَتِتّم يب ِمْن خالهلاهو َمكتوٌب ُهو آٍت ِمْن فَ
لَقَد ثقَّفُتها بَِسكْبِ كُلّ أْعمايل َعليها كَي ُتْصبِح َرسوليت  .َوسأَتَصرَُّف ِمن ِخالِلها

َهل َسَتْنشرون رِسالَيت؟ َهل َتفْعلون ذَِلك ألجلي؟ . ألجل َهذه الرِّسالَة الَّيت سُتْعَرف 
روا هذا، أنا يسوُع، ابُن اهللا احلبيب، ُمَخلُّص كُلّ الَبَشرِّية، ألكَِلمةُ، الَّذي َتذَكَّ

إنْ صاَدفْتم أفراًحا أو آالًما فَِثقوا بأنَّين سأَكون  . إنَّين أُبارُك َمشاريَعكُم. ُيبارِكُكم
! ُيَمجُِّدينإنَّ َتوحيَد كَنيسيت َسوف . أَنا دائًما أَمامكُْم َألقوَدكُم . َعوًنا لَكم

    .سأُريكُم أشواكي، َسَتعرفوَنها. سأقوُدكُم َحّتى إىل ُعمقِ أَْعماق َجَسدي اجلريح
يا أِحّبائي، أحلبُّ . ال َتشكّوا أبًدا بأعمايل. ال َيكُْن لَكُم َهَدٌف آخَر ِسوى جمدي 

     .َيْسطُع َعلَْيكم، إْسَعوا إلرضائي، َتعالَوا، فأنا بِقُْربِكم
  

١١/١١/١٩٨٧  
  .سالمي َمَعِك  ♥
  : )َيلَْتِفُت يسوع َنحوي َوَيقولُ يل (
  :لنصلِّ لآلب ♥

  يا أبا احلّق واحلبيب،
                                                           

  .باجلملة التالية، َنظَْرُت إليه، كان ُمْرَتبكاً ومتردِّداً مسْعُت يسوع يتلفَّظ  ٨
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  ِليكُن اْسُمَك ُمباَركًا؛
  إْجَمْع كُلّ مؤِمنيَك،

  ع السََّمواُت برََّك؛ِذِلُت
  لُتَسبِّْح كلُّ َشفَة، بِال انِقطاعٍ، اَمسَك القّدوس؛

  ولُيبَعْد مكُْر الدَّّجالني؛
  ساِعْد ُمْنكسري الرُّوح،

  أَْحيِهْم كَما وَعَدْت كَِلَمُتَك ؛
  ،سأَيف بَِوْعدي وأَُتمُِّمُه 

  إنَّين أَُصلّي ِمن أجلِ كنائِسَك؛
  ِلَتكونَ بأمجِعها واِحَدةً؛
  .أبِت، ِلَتكونَ واِحَدةً فيَك 

  .آمني  
  .)إّنها كَِلماته. ساَعَدنِي يسوع ألَصلّي (

١٢/١١/١٩٨٧  
ال َتتُركيين . ٩َتَمسَّكي بَِصلييب كَما َعلّمُتِك، عندما تسترحيني. هذا أنا يسوع حمبوبيت، ♥

بَتَمسُّكِك بَِصلييب، متّجديَنين . أنا الكلُّ َوكلُّ شيء .أبًدا، وال َحّتى ِللَحظَة
ي كَّرمي إذًا أَباِك الَّذ. أنا إهلِك، أُطَّهرِك وأُعّزيِك، يا طفليت. وُتكرِّمينين يف آٍن مًعا

أََتَريَن، يا طفليت؟ . َبَحثَ َعنِك طَويالً ِعنَدما َضلَلِْت عّني، بابتعاِدك َعن طُُرقي اإلهليَّة

                                                           
َهكَذا عندما أستيِقظُ ليالً، أشُعُر بالصَّليبِ يف َيِدي . علَّمين يسوع أنْ أمتَسََّك بالصَّليب يف الليل أثناء َنومي ٩

  .فَتتَّجِه روحي إليه فَوراً
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  !أُنظري. كُنِت دائًما يل؛ واآلن وقَد َوَجدُتِك يف ِسترِ ِمعطَفي، سأَْحميِك وأَْحفَظُِك
ْعطَفَه بَِيَديه َوأراين نوًرا أَزاَح ِم. املسيح َيلْبُِس ِمْعطفًا طَويالً أْحمَر قرمزيا- رأْيُت يسوع (

ساِطًعا ُمنَبِعثًا ِمن َصدرِِه، وفجأةً، كالَبرق، إْنطَلق ِمنه ِلسانٌ ِمن نارٍ، إتَّجه ُمباشرةً حنوي 
واْخَترقَين دون أنْ ُيسبِّب يل أّي أَلَمٍ، لَكنَّه أْشعلَ يفَّ ُحّبي هللا فَقَط، َوَجَعلَين أَْرغَُب فيِه أكثَر 

  .)مضى ِمن أيِّ وقٍت
لَقَد . َسُتضرُِم ُشعليت قَلَبِك؛ يا َمذَبحي، جيِب أنْ َتْبقَى ُشْعليت ُمتَِّقدةً فيِك إىل األبد ♥

بِما أنَِّك عاجزة َعن االسِتقاء مّني، ِلذا . َجدَّدُت ُشعلَيت ِفيِك كَي ُتتابِعي رِساليت اإلهلّية
أُِحبُّ َعْجزِك، ألّنين َمَنحتِك نِعَمة  َتعالَي،. سأَحَرُص على أنْ َتْبقى ُشعليت ُمتَِّقدةً فيِك

أْشُعُر بأّنين ُممّجٌد عندما َتحتاجني إيلّ يف كلّ شيء؛ إنّ ُضعفَِك َيجذُُب قُّويت؛ . إدراِكه
أَحّبيين، يا فاسوال، شارِكيين يف أْشواكي ويف مسامريي؛ . َشقاَءِك َيْجتِذُب َرْحميت

ين بإميانِك؛ اْسَمحي ِلي أنْ أقوَدِك بِصوَرٍة شاركيين يف صلييب، توِّجيين بِحّبِك؛ كّرمي
آِمين بِكلّ كَِلمة َمكتوبة يف الكتاب ! لَن أختلّى َعنِك أبًدا. َعمياَء َعلى طول الطَّريق

  .املقّدس 
 ١٣/١١/١٩٨٧  

أحلبُّ هو أْصلُ . إنّ كُلَّ فَضيلٍَة َتنمو بِاحلّب .فاسوليت، كلُّ ما أَطلُُبُه ِمنِك هو احلّب ♥
كلُّ مثرة فيها ِهي . أحلّب هو كََشَجرة ُمثِْمرٍة ُتزِهر أوالً، مثّ ُتثِمر الحقًا. فَضيلة كُلّ

  . فَضيلة 
  أنا َمن َسُيْملي . َتعالَي، ِلنصلّي مًعا بَِصمٍت أنا وأنِت لآلب؛ ِلُنصلّي بَِصمٍت كُلّي

  :َعلَيِك
  يا أبا احلّق، َمالذي،
  .أَرِسلْ نوَرَك وحقيقََتَك
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  ُمْرِشَديَّ، ِليكونا
  .ِلَيقوداين إىل مقاِمَك املُقّدسِ َحيثُ ُتقيم

  .أنا، ِمن جِهَّيت، أُِحبَُّك ِللغاية
  .َسأَيف بَِنذري أنْ أَُتمَِّم كَِلَمَتَك

  أَبِت القدُّوس، إنَّين أدرُك أَخطائي، وَخطاياي؛
  إْرَحْمين بَِصالِحَك وبَِحنانَِك الكَبري؛

  .، يا رّبطهِّْرين. أُغْفُْر يل َخطاياي
  َجدِّْدين؛. كُْن ُمَخلِّصي

  .إْحفَظْ روحي ُمخلصةً لََك وذاَت إرادٍة َحَسنة
  .لَك أُقَدُِّم إراديت ُمْسَتسِلمة
  .أنا ُمستِعدَّة ألكونَ لَْوَحَك 

  أُسّبُح اْسَمَك القّدوَس وأْشكُُرَك على
  .السَّالمِ وَعلى كلِّ النَِّعمِ الَّيت أْعطَْيَتنيها

  .آمني
  .، ردِّديها َمعيأآلن ♥
  .)رّددناها مًعا (
أَنَت ُمَعلِّمي القُّدوس الَّذي ُيَعلّمين بُِحبٍ . أْشكُرَك، يا يسوع، ِلِقياَدِتَك ِلي خطَوةً خطَوة ♦

وَصربٍ، الَّذي ُيْرِشُدين وُيْرِشد آخرين أيًضا إىل َمعرِفَِتَك بِصوَرٍة أفَضل، إىل َمعرِفَِتَك، أنَت 
ذي ال َيَتخلّى عّنا أبًدا َبل ُهو حاِضر أبًدا، ِليفّتَش عّنا وُيعيدنا إليه، احلّب الالُمَتناهي الَّ

لَم أشُعْر قَطُّ بِأدىن َعَداوة ِمنَك، أَو بِقلّة َصرب، لَم أْشعْر سوى . َنحن الَّذيَن كّنا تائهني
  . ركَك أبًدارّبي، لْن أت. بأّنين ْحمبوبة، لقد َمَنْحَت نفْسي ُحبا وسالًما، هذا ما أنَت عليه
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ِلَنكُْن مًعا، ال . إبَنيت، إْرغَيب يفّ دائًما، أَِحّبيين َوكَّرميين، أَخِلصي ِلي دائًما   ♥
  . َتنَسي ُحضوري 

١٤/١١/١٩٨٧  
  يسوع، هل َتفَرُح ِعنَدما آيت إليَك بَِهذه الطَّريقة الَّيت أعطَْيَتنيها؟  ♦
. غري أّنِك ال ُتخبِريَنين بِما يف قَلبِِكفاسوال، تأتني إيلّ،  أنا هو، َوكَيف ال أفرح؟  ♥

َهل ُتريدين أن َتعلَمي ملاذا؟ َسأقولُ . أْشعُر بِقلَبِِك، أّنه ُمثقَلٌ بالَغّم والقَلَق، يا فاسوال
لقد َمَنْحُتِك . لَِك ملاذا، ذِلَك ألنّ احلُّب َيَتأَلّم؛ َوِعنَدما أتألُّم أنا، َتَتألّمني أَنِت أَيًضا

َتْشعرين بِما أَْشعُر به، . أنِت انِعكاسي. أنْ َتْشعري َمعي بشعوري ذاِته كلَّ حنيالنِّعَمةَ 
  .إنّ نفوًسا تطَْعُنين ِمن َجديد . إّنين أَدُعِك َتشعرين يب

  .) ُيفَْتَرُض بِي كَْبُت ُدموعي، لكّنين َعجِْزُت عن ذلك. َبلََغْت آالمي اآلن ذروَتها (
إنَّين أتألّم، إنَّ َعيينَّ . ؟ إنَُّهما متتِلئان بِقَدر َعْيَنيك١٠يَّ جافَّتانإبنيت، َهل َتظّنني أنّ َعْيَن  ♥

إبنيت، َمًعا َنذرُِف  .كم أّنِك تفهميَنين اآلن، يا َزهرِتي! آه يا فاسوال. َرطَبتان أيًضا
سقيين قَليب جمروٌح ِمن ُنفوسٍ َعديَدٍة َت. ١١الدُّموَع، َمًعا َنتألُّم، ومًعا َنْحِملُ َصليبِي

ُخذي، امحلي َصلييب، ُخذي أيًضا . يا فاسوال، ُدموعِك هي ُدموعي! آه. املَرارة
  هل َسَتَدعيَنين أْسَتريح؟. َمسامريي

  .نعم، يا يسوع ♦
  .)                                                                  مل َتعرِْف َنفْسي أبًدا غَما أو أملًا كاآلن (
. كَم أَخشى قَْولَ هذا لَِك، غَري أنَّه َعلَيَّ أن أقولَ لَِك احلقيقة! فاسوالفاسوال، آه  ♥

                                                           
رأْيُت َعْيَنيه ُممتلئتني بالدُّموع الَّيت تبلّ . ُف ِمن األملَرفَْعُت َنظَري َنحَو يسوع، ألنّ َصوته كان َيرَتجِ ١٠

  .َوجَهُه
  .أملى عليَّ يسوع بُِسرَعة ١١



  18رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

٣٠

  .    إِمحلي إكليلَ َشوكي وَسَتفْهميَنين
   .رّبي، أَْعَتِقُدنِي أْعلَم، َسَيْسَخرون مّني؛ وَسأُْرفَُض ♦
بِرِساليت  هناك ُنفوٌس لَْن َتْسَمَعين، َوَسَتقترُِف اخلطايا، ُمجرَّبةً بَِرفْضها اإلميان ♥

  .ُخذي َضعي إكليلي. ١٢الرَّحومة، ُمجرَّبةً بُِنفورِها َوَخوِفها ِمن االعِتراف بِخطئها
  .)َوَضَعه على رأسي (
أصغي، َستأيت ساَعةٌ، َوقَد َحضَرِت اآلن، فيها سأُْعطي َتْعليمايت لَِك . سُتمجِّدينين ♥

َتحقيَق َنواياي، فَكوين ُمنَتِصَرةً، يا سُيعلُِّمِك احلبُّ . وخلُّدامي ِلَنْشرِ ُبذوري بَِوفَْرٍة
لقد َسَمْحُت لِك أنْ َتْشعري . إبنيت، فَرِِّحيين واْنظُري يف َوجهي كاآلن. فاسوال

زيَّْنُت . إّنين أََدُعِك ُتشاركينين يف كأسي. بِقَليب النَّازِف تاركًا َدمي َيقطُُر َعلى قلبِِك
ماذا َيسَتطيُع َعريٌس . وإلَيِك أُعطي َمساِمريي رأَسِك بإكليلي، َوَضْعُت َصلييب َعلَيِك،

يا َمحبوبيت، بِما أّنِك َتفَهميَنين اآلن،  .أنْ ُيقَدِّم أكثر؟ لَقَد أْعطَْيتِك أثَْمَن َجواهري
  َهل َترغَبني يف التَّقَّدم اىل أعماقِ َجَسدي النَّازِف؟ 

  .إىل هناك١٣نعم يا ربِّي، قُدنِي ♦
  .  َتَمسَّكي يب، بارِكيين. ابنيت، َسُنتابُِع إذًا ♥
  .)باَركُت يسوع  (
  . خِفضي َعيَنيِك أيًضا أَ. َتعالَي، سأُبارِكُِك أَيًضا ♥
  .)باَركَين يسوع (

                                                           
  .  إنَّه َيدُخلُ بُِعمقٍ يف كَنيسِته. َعرفُْت َمن َيقِصْد. أناَرنِي يسوع ألفَهَم هذا املقطَع ١٢
ما َيفوُق كُلّ َوصٍف، َوقَد َبدأُت أُدرِك َسَبب َنزِف بُِجهٍد كَبري، َتَمكّنُت ِمن الِكتاَبة، َوَنفْسي َحزيَنة بِ ١٣

إنَّه، يف احلقيقَِة، ُيدِخلُنِي . َويوماً َبعد َيومٍ كاَنت الصُّوَرة تزداُد ُوضوحاً. َيسوع، َوَتقَرُّبه ِمن الَّذيَن يطعنوَنه
  .لُ ِفيهإنَّين أَرى اآلن أَشواكَُه واحلرَبةَ الَّيت ال َتزا. هأكثَر فأكثَر ِفي َجَسِد
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  .، اآلن َتعلَمني ما َمعىن هذا"أبَّا"ناديين  ♥
  أبَّا؟ ♦
. ذابايتلَقَد َخلَقتِك أيًضا ِلَيكون يل أَحٌد أستطيُع ُمشاَركََتُه يف ع! َنَعم، كَم أُِحبُِّك  ♥

َزهَريت، ابَنيت الَعزيَزة، ِلَيعلَمِ اجلَميُع . فاسوال، سَتَتعرَّفني إيلَّ، َسَتْعلَمني َمن هو أبوِك 
فاسوال، َهل َتْعلَمني ملاذا َمَنْحُتكِِ هذه النِّعمةَ القَويَّة أنْ ُتناديين . ١٤كَم أُِحبُّ َخليقيت

  مىت أََرْدِت؟
  .كرَتها يلرّبي، لألسباب الَّيت َسَبَق أنْ ذ ♦
  . َيْبقى ُهناك َسَبٌب آَخُر َبعُد  ♥
  . أرجوَك، ال َتكُْتبه، فَقد َسِمْعتَك ♦
  .  نعم، لَقَد َسِمْعتين ♥
  .يأيت ِمنَك، َولَيَس ِمنِّي" هذا"لَِكن رّبي،  ♦
  .َزهَريت، َتذَكَّرِي، لَقَد َمَنحُتِك احلرّية املُطلَقَةَ يف االخِتيار ♥
َمن أنَت فَ. أنْ َنفْهَم وَنختار َنقِْدَرَمَنحَتنا أيًضا نِعَمة ذَكائنا كَي  َنَعم يا حمبوبِي، لَِكّنَك ♦

   .هذا َعلََّمين
  .َنَعم ♥
  .)َمّرت حلظةُ صمت (
  َنحن؟ .تعالَي. أُحّبِك ♥
  .نعم يا رّب ♦

١٥/١١/١٩٨٧  

                                                           
  . لَِكّنه ُيظْهِر َعلَيَّ ُحبَُّه كََمثَلٍ، إنَّين َنُموذٌَج ِلُحبِّه. ُيفْهمين اهللا هنا أنَّه ال ُيِحّبين أَكْثَر ِمْن َبقيَّة َمخلوقاِته  ١٤
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٣٢

ظيَمة، ّوٍة عَوبِقُ. فجأة َشَعْرُت بَِشوقٍ إىل اللّه، إىل القدِّيَسة َمرَيم، إىل َجميعِ القدِّيسني (
  .)ظََهَرْت القدِّيَسة َمرَيم

 احلبيَبة، ُبَنيَّيتيا  ،ال َتخايف. إنَّ َيسوع َيقوُدِك. ألسَّاعاُت َتْنقَضي: ألعذراء القّديسة 
فاسوليت، أَِحّبيِه كَما . إنَّ َيسوع َمَعِك، َيسوع هَو ُمرِشدِك. ال َتخايف فََسالمي َمَعِك

أنا، أُمَِّك القدِّيَسة، . فرحيهأكُوين َبلَسم يسوع؛ . كَتفَعلني، فَُتكَفِّري كَثًريا بِذَل
  .أُِحبُِّك . ال ختايف َوَتقَدَّمي، أَنِت يف الطَّريق الصَِّحيح. َسأُساِعُدِك

إذا وجَب َعلَيَّ اإلسراع، فَلَن أسَتطيَع، ما لَم َيفَْتْح  أُِحبُِّك، أيَُّتها القدِّيسة َمرَيم   ♦
أْسألُِك، أّمي . إّنين أثُق بِه وأَْعَتِمُد َعلَيه. سأُتابع إذًا َمَعه ُممِسكَةً بَِيِدِه. ِلَي اُهللا الطَّريق

  .احلبيبة، أنْ تكونِي َسَندي وأنْ ُتشّجعيين وُتساِعديين
  .ِك سَتْحصلَني َعلى َدْعمي وسأُساعُد 
  .أباركُِك. أْشكُرِك ♦

١٦/١١/١٩٨٧  
ما َسأَفَْعلُُه َسَيكون ِلَتثْبيِت . حمبوبيت، سأَُحقّق شيئًا َيْصُعُب َتصِديقُُه يف أّياِمكُم َهِذه ♥

  .ال َتخايف. رِسالَيت
 إهلي، َيْصُعُب َعلى الكَثريين التَّصديُق أّنَك ُتخاِطُبين بَِهِذه الَبساطَة، يف أّي َوقٍْت وأيِّ ♦

  !َمكان
أُريُدِك أنْ َتكشفيين إىل . إْسَمعي يا ِطفْليت، إنّ الَوقَت قَريٌب. آِمين بَِعجاِئيب، آِمين بِي ♥

  .أُريُدِك أنْ ُتمّيزي جّيًدا ما َمعي. بولس الثّاين -َتِقّيي يوحنا
  إّنه ِكتاب ِمْن َجديد؟ ♦
ي إأُريُدِك أنْ َتقر. لعشرينلَقَد َجلَْبُت لَِك َمعي إْيحاءاِت يوحّنا الثالث وا. َنَعم  ♥

َوَسُيْعِلن َنْسري  إْعلَمي أّنين أْعلَْنُت َهِذه الرِّسالة اإلهلّية ِلكَنيسيت، . َمقْطًعا ُمَعيًَّنا
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٣٣

  . رِسالَيت إىل أَقاصي اَألرض، كَي يْسَتطيَع العالَُم أْجَمع أنْ يْسمَع وَيرى َهذه الرِّسالة
  .ِك أنْ َتكُتيب كَِلمايت َتعالَي، أُريُد .لَقد أْنذَرُتُهم

  

١٨/١١/١٩٨٧  
أخاُف ِعنَدما أَْشعُر . إهلي، ُمنذُ أنْ كََشفَْت ِلي َعن نِّيِتَك الِسرَِّية، أَخاف، أْخشى الَتقَدُّم ♦

كُْنَت عاملًا بِما . كَما َحَدث َمَعك قَبلَ ُدخوِلَك إىل أوَرشليم. بأنَّ الُصعوباِت َتْنَتِظُرنا
  .َينَتِظُرَك

ُرِفْضِت أْم ملْ ُتْرفَضي، َعلَيِك أنْ ُتَتمِّمي . َعلَيِك أنْ َتَتقّدمي .سالَيت ُتَتمُِّم كَِلميتإنّ رِ ♥
كُلَّما . َصغرييت، إْبقَي َمْمِحيَّة كَي أْستطيَع الظُّهوَر بِكُلّييتأنا أماَمِك، . ُمهِمََّتِك

نَعم، يا َصغرييت،  .َتصّرف وَيَتكلّمَدعيين أََتقَدَّم؛ َدِعيين أَكُْن َمْن َي. َنقَصِت، أزيُد أنا
َسآيت ُمَتواِضًعا َوحايفَ القََدَمني لَْن آيت ُمدجًَّجا . َعلَيهم أنْ َيْنَحنوا ِلَيتَِّحدوا

      ١٥.باألْسلحة
أَنا الرّب قَد . ، سأُوحُِّدُهم، وبطرُس سُيغذّي ِخرايفسأُعيُد نِعاجي إىل ُبطرس 

           .وا يب؛ أُِحّبكم َجميَعكم ِمن كُلّ قَليبأحّبائي، ِثق . َتكَلَّمُت
  

٢١/١١/١٩٨٧  
  ! فاسوال، َسأُعيُد إىل ُبطرَس نِعاجي املُشّتتةَ؛ أنا الرّب، أَْضَمُن ذِلك لَكُم َجميًعا ♥
النِّعاُج َعن نِعاجٍ ُمنَزوَِيٍة، َوإىل الَبعيد قَطيٌع، َوَبْعَد قليلٍ َتتَّحد هذه : فَجأَةً َمَنَحين الرَّّب رؤيا (

  .)بالقَطيع
  .زهريت، َسَيْحدثُ هذا َبعَد َعالميت الكُربى ♥
  !أبِت، أُغْفُر ِلي ِقلَّة َصربي، َعليَّ أنْ أََتَعلََّم أَن أكونَ َصبوًرا ِمثلَك  ♦

                                                           
  .َتعين َتصارَحيُهم وُحَجَجُهم املَتَصلَِّبة"األسِلَحة" كَِلَمة  ١٥
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٣٤

يه كَي َتْسَتطيعي ي قَلَبِك؛ اْمإلَصغرييت، يا َمْن كبََّرْتها َيِدي، إْرَتوي ِمْن َينابيعي وامإل  ♥
ى، إّنين أُغْين َنظََرِك سأْمنُحِك ُرًؤ أنا الرَّّب، أُباركُِك،. لوًبا أُخرىي قُأنْ متْإل

يا حمبوبيت، أَمنُحِك َهِذه النِّعَمة، . ِلُتَميِّزي قُلوَب الَبشرِ وِلَتَتَمكَّين ِمن أنْ َتْسَتقْرئيها
أَن َتحَتِفظي لَِكن َتذَكَّري أّنِك لَن َتْسَتعِمليها إال ألْجلِ َمناِفعي َوِلَمجدي، دون 

  .ِلَنفِْسِك بِشيء
يا َمحبوبِي َيسوع، إهلي الَّذي ال َيكفُّ َعن َسكْبِ َمواِهبه علّي أنا الالشيء، إَمسح ِلي  ♦

يسوع، إذا كُْنَت َتْسكُُب هذا املقدار ِمَن النَِّعمِ َعلّي أنا الالشيء فَما . أن أكونَ بِقُربَِك
  !ذيَن ُهم َحقيقَةً ُيعجِبونك َوُيكَرِّمونَكالَّذي لَْن ُتْعطيِه وَتفَْعلَه إىل الَّ

إذا كُنُت َمنحُتِك أنِت، . َنَعم، أََترين، يا فاسوال، َبدأِت اآلن َتفَهمينين بِشكلٍ أَفضل ♥
الَّذي لَْن أمَنَحه للَّذين  فَماالَّيت ِهي يف احلقيقة األكثُر بؤًسا ِمن َبني َمخلوقايت، 

أَِحّبائي، ! ذيَن ُيكرِّمونين والَّذين ُيَضّحون بأنفُِسهم ألجليَيْسَتِحقّون ِفعالً نَِعمي؟ ألَّ
  .  وسأُعطيكمإسألوا، 

آِمنوا بِما َتطْلبون؛ ِثقوا وآِمنوا بِي؛ ال َتكونوا ِمثلَ ُبطرَس الَّذي َشكََّك ِعنَدما كان 
  ! آِمنوا! ِثقوا ! آِمنوا يب . َيسُري َعلى اِملياه

٢٢/١١/١٩٨٧  
َتهبُّ َعلى َهِذه الصَّحراء الَّيت أَْصَبَحْت . هبُّ وُتصبُح أقوى كُلَّ َيومفاسوال، ألرِّياُح َت ♥

َعلَيها َخليقيت، ُمكنِّسةً رِمالَ الصَّحراء، جاِلَبةً إّياه أقَْرب فأَقَْرب ِمَن األرضِ الّصغرية 
يا صغرييت، إذا . وامَتدَّْت َعلَيها ِمثلَ الوِشاح. لَقَد كََست جِزًءا ِمنها. اخلصَبة املَُتَبقَِّية

  . كُّنا ال ُنْسرُِع فَقَريًبا لَْن َيْبقى ِمنها ِسوى القفر
  .رّبي، أَتَوّسلُ إليَك، كُْن َصبوًرا، فأنا َبطيئة يف الَتعلُّم ♦
هذه كُلّ َزهَريت، َهل َتذْكُرين كَم ِمن الَوقِت َوقفُْت ِعنَد بابِك؟ أملْ أَكُن َصبوًرا  ♥
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٣٥

  السِّنني؟
  ْعَك كُلَّ هذه السنني؟يسوع، ملاذا لَم أَمس ♦
كُنِت يل ُمنذ الَبدء، لَِكنَّ العالَم َخَدَعِك َوأَقَنَعِك بأّنِك . ألّنِك كُنِت َمخدوَعة بالعامل ♥

ُشغلُُه الشَّاِغل الَيوم ُهو إقناع َخليقَيت بأنَّ ال . لَُه، َهكَذا ُهو الشَّيطان َخّداع َوماِكر
ن أنْ خيشاُه أََحد، َوَتقَع َخليقيت كاِخلراف يف الفخِّ بِهذه الطَّريقة، َيْعَملُ دو. ُوجود يل

  )…. (هذا هو خمطّطه اليوم. وَيبَتِلعها الذِّئُب 
٢٣/١١/١٩٨٧  

مل َيفَْهم . ، َتكَلَّمُت َمع الهوِتّي كاثوليكي َوَمع َزوَجِته"lyonليون "أثناء زياَريت ِلمدينة  (
، "أجل"أجْبُت . إّنه يترتَُّب عليَّ مسؤولّياتُهو قالَ يل . ِكالُهما َتَجّردي َعن هذا العامل
ِعنَدها لَم يْسَتِطع َحّتى أنْ يفَْهَم أنّ اَهللا كان قَد َحرََّر َنفْسي . لكّنين أَضُع اهللا يف املرَتَبِة األوىل

  )ألَم َيكُن إبراهيُم ُمسَتِعدا ِللَتضِحَية بَِولَِده َنفْسه؟. لَم ُيواِفقين الّرأي. أَيًضا
ليس للحّب ِمن حدود وأْرغَُب يف أن حتّبيين أيًضا حىت . ، أحّبِك حىت اجلنونصغرييت ♥

  أنوي أنْ أَْجَعلِك حتّبيين دون أنْ َتضعي يل أّي . أنوي أنْ أوسِّع حبَِّك. اجلنون
من إخالصك يل وأبتهج عندما أْسَمعِك  ١٦إّنين أبتهج عندما أتثبَّت. حدود

. ذاِتِك ألجلي، ولِكنَّ َتْضِحَيَتِك لْن َتذْهب ُسدًىأآلن أنِت ُتَضّحني بِ. تكرِّمينين
يين بِطََوعّيِتِك وبِسماِحِك يل بأن أُعاِملَِك كما ِضأر أعطيين ذاتِك بِدون َتحفُّظ،

  . ١٧أنا هو احلّب . أيَّتها النَّفس، ال ختشيين أبًدا. َيحلو يل، يا طفلَيت
َعَك، وال يف أنَّ املوَت لَيَس سوى رّبي، كَثريون ال َيفَْهمون رغبيت يف أن أكونَ َم ♦

 .َتحرير
                                                           

  .كما َتحقَّق من إبراهيم ١٦
  .الرَّّب ال َيسألنا أبداً شيئاً ُيْمِكن أن جيرَح َنفَْسنا يعين ذلك أنَّ ١٧
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٣٦

 
  
حمبوبيت، ال . حمبوبيت، كوين قدِّيَسةً، إبقَي قدِّيَسةً، َوسَيرفَُعِك احلبُّ اإلهلي أَكثَر َبعد ♥

ختافَي، اتَّكئي َعليَّ؛ أَخِلصي يل، حبّبِك يل أنا إهلَِك ِمن كلِّ َنفْسِك، ِمن كلِّ قَلبِك، ِمن 
          .تذكَّري كم أنَّين أْنَحين حنوِك ألِصل إىل نفسِك . قوَّتِك كلِّ ِفكرِك وِمن كلِّ

  

٢٤/١١/١٩٨٧  
سأَسوُد :"قلُْت أنَّين. فاسوال، سأََدُعِك َتقرأين الكَِلمات الَّيت قُلُْتها ِلَمْرغريت ماري ♥

  ."     رغًما َعن أعدائي وعن كلّ الَّذيَن ُيحاولون معارضيت
فاسوال، أُريُدِك أن َترُسمي الثَّالوث األقدس َمّرة  . ائيفَكونوا واِثقني يا أحّب 

  .أخرى
  .َنَعم يا رّب ♦
  .)هذا هو الرَّسم الَّذي َمَنَحين إّياه الرّب مّرة يف رؤيا حني واَجَهْتين ُصعوبة يف الفَهم (

  

O        O        O  
                                           

عندما َيكون األبن يف اآلب َيكونون . ُج نوٌر مثّ آَخر فَُيشكِّالن ثالثةرخيا َعن نورٍ مثّ َيؤر (
يستطيعون أنْ يكونوا ثالثةً، كما . حيَنها واِحًدا، أَي َيكون ألثّالوث األقَدس واِحًدا وَنفْسه

 .)إله واحد: ألنتيَجة. ُيمكن أنْ يكون الثالثة يف واحد
  

٢٥/١١/١٩٨٧  
  .)يرأْيُت يسوع جاِلًسا بِقربِ (
  يسوع، هل أنَت هنا؟ ♦
ُمقابِل َهذا القَْدر القَليل ِمن اإلميان،  أّنين أرأيِت، يا فاسوال،. لَقَد مّيزِتين. أنا هو  ♥

َيخرُج الواِحد ِمن {
  }اآلَخر
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٣٧

ِمن َحبَّة اخلردل الَّذي ُتعطيَنين إّياه، أسَتطيُع أن أجعلَِك َترينين وَتشعريَن بِي،  األصغرِ
  .وسَتعالَي، َسأكون رفيقَِك القّد. َوَتكْتبني َمعي

  .)الحقًا، يف الَيوم َنفسه (
  أََترين؟. مسكي بَِيِدي واْتَبعيينأَ فاسوال، اْمسكي بَِيدي، ♥
َمدَّ َيَدُه َوأَشاَر بَِسّباَبِته إىل شخصٍ . قاَدنِي َيسوع بالرُّوح إىل كاتدرائية القدِّيس بطرس (

بدا غارقًا يف تأمُّلٍ . ر ُمنفرًداكان هناك، جاِلًسا، ُيفَكِّ. كان البابا يوحنا بولس الثّاين. ُمنَعزِل
  .)َعميق

  .إنَّه َينَتِظر…أََترين، يا فاسوال؟ إنَّه َينَتِظر ♥
  .آمني. أبِت، ِلتتحقَّْق مقاِصُدَك ♦
تعالَي، يا َمحبوبيت، إنَّ الوَّقَت قَريٌب، ال . َيجِْب أن َتِصلَه َرسائلي ِلَيِتمَّ كُلُّ ما كُِتَب ♥

  .     ما َبدأُته َوباَركُتُه سأُْنهيه. َمِكَتذَكَّري، إنَّين أَما. ختايف
  حنن؟. َدعي َيَدِك بَِيدي. تعالَي، إنَّ احلبَّ ُيحّبِك وَيقوُدِك  

يسوع الَّذي يأِتي حامالً قَلَبه َعلى ! كَم أُِحبَُّك يا يسوع! آه . مًعا. نعم يا رّب  ♦
ينا ِمن جديد ِلُيساعدنا على كفّه، ِليقّدمه لنا؛ يسوع احلبُّ، ذو القلبِ احلنون، َيعود إل

  !أحّبكَ، يا رّب. التخلّص من شباِك الشيطان
؟ أُِحبُّكُم ِمْن  َهذا وأََتَخلّى َعنكُم كَيَف، يا َمحبوَبيت، كَيَف أَسَتطيُع أنْ أَرى كُلَّ ♥

  .كُلّ قَليب، من كلّ قليب أحّبكم مجيًعا 
  !)عبريِ َعن ِمقدار احلّب الَّذي َيكُّنه يسوع لناَشَعرُت بِقَلبِه، إنَّ الكَِلمات َتْعَجز َعن التَّ (

  

٢٨/١١/١٩٨٧  
إنّ اجلفاَف  كَما ِهَي اآلن، ال أَرى ِفيها ِسوى اجلَّفاف، . َصغرييت، َزيِّين َحديقَيت  ♥

أزهاري بِحاجة ألنْ . َيسوُد فيها؛ َتهبُّ الرِّياُح اجلافَّة َعلَيها وُتيبِّس القَليل املَُتَبقِّي
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٣٨

  .                 َستذُبل كُلّها حىت آِخر زهرةُتروى، وإالّ
نَّهم فقط ألو ! آه. لَْن َتصمَد َبراِعمي إىل ِحني َتفَّتحها، َستذُبلُ واِحَدةٌ ِتلَو األخرى

  !ُيْصغون
إهلي، ملاذا الَتَوصُّل إىل قرارٍ هو أمر ُمعقَّد إىل هذا احلّد؟ ملاذا ُهو َصعب َهكَذا الَتَوصُّل  ♦

رار؟ ملاذا َيلَزُمه شهوٌر َوُسنون؟ َهل َحقيقَةً هو أَمٌر ُمَعقَّد إىل َهذا احلّد أنْ حيبُّوا إىل هذا القَ
َبعُضهم َبعًضا وأن َيتَِّحدوا كَعائلة؟ أَلَيسوا ُهم أَنفُسهم الَّذيَن ُيعلِّموننا أن ُنِحّب َبعُضنا 

هل انَّهم ِفعالً حباجٍة ِلمشوراٍت  بعًضا، أن ُنَضحِّي وأن ُنعطي؟ َهل َتلَزمنا َسنواٌت ِلنتَِّحَد؟
والجِتماعاٍت خاّصة؟ ملاذا ال جيتِمعون َمّرةً واِحدةً اجِتماًعا حازًما ِليَتعاَونوا وُيعيدوا 

  ِلبطرَس السُّلطةَ الَّيت َسَبَق وَمَنحَتُه إيَّاها َمرَّة فَُيفرِحوَك َوَيجعلوَك َتبَتِسم؟
أألوالد هم نقطة . قةُ َتفكريِِك هي صبيانيَّة ، طَريطفليت، كَم أُِحبُّ َبساطَتِك   ♥

هل َتَرين، ِعنَدما َيَتشاجُر األوالُد، ال َتدوم ُمشاجراُتهم أكثَر ِمن بِضعِ دقائق، . ُضعفي
، هؤالء لْيسوا أوالًدا، لَقَد فَقَدوا كلّ الرباءة الَّيت ابنيتألنّ اخلُبثَ لَيَس فيهم، لَِكن، يا 

واضعني اخلُبثَ َحيثُ لقَد فَقَدوا َبساطَتهم وقداسَتهم؛ كاَنت ِعندهم يف ما مضى؛
أَترين، . الرباءة، الُغروَر َحيثُ الَبساطة، الّنفاَق َحيثُ القَداسة، الرِّياَء َحيثُ التَّواضع
سآيت حافًيا . يا طفليت؟ ِلهذا السََّبب أْنزِلُ ِمن َجديد، ُألذكِّرهم كَيَف أنا يسوَع أكون

ال َتْبكي يا . ١٨أَدُخلُ إىل بييت، وأَركَُع لَدى أقدام ُخّدامي وأَغسلهاَوُمَتواِضًعا؛ س
هذه املّرة، لن َيسَتطيعوا أن . فاسوليت، كلُّ هذا ِمن أَجلِ الوِّحَدة َدعيين أْستْعِملِك

قَد َتَركُتِك  .َينكروا أنّ هذا أنا يسوع، بِما إّنين َتنّبأُت بَِهذا احلَدِث قَبلَ أوانه بِزمان
  .َرئني ُجزًءا ِمّما أََوَحيُت بِه ِلخادمي يوحنا الثّالث والعشرين، لَِكّن الباقيَتق

                                                           
  .يتكلَّم يسوع بِمعىن َمجازي ١٨
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٣٩

  ألباقي، يا رّب؟ ♦
  .           الحقًا، َهَمْسُت يف أُذُنِه الِْمَحَن الكَبريةَ الَّيت َسَتَتَعرَُّض لَها كَنيسيت 
  . أمكثوا يفَّ ويف ُحّبي .أنا يسوع، أُحبُّكم مجيًعا 

  

٢٩/١١/١٩٨٧  
  فاسوال، هل أنِت ُمستعدَّةٌ اآلنَ للتَّضِحية أكثَر ألجلي؟ ♥
  .رّبي، َتستطيع أنْ َتْسَتعِملَين كَما ُيرضيَك، وإنَّين أَسَتسِلُم كلّ يوم ♦
َهل ما زلِْت َتَودِّين .إبنيت، َسَتكون َتجارُبِك َعديَدةً. أُمكثي يفَّ، أُمكثي يف ُحّبي ♥

  ؟١٩َهِكالتَّضِحَية أَكثَر ألجلي، أنا إلَ
  .إهلي، ُخذ َحياِتي َبني َيدْيَك وافَعل ما ُيرِضي قلَبَك ♦
  .يا عروسي احملبوبة، أنظُري إذًا إىل َصلييب  ♥
  .)كان َضخًما جدا. َنظَْرُت َورأَْيُت يسوع َمع صليبٍ ضخمٍ ِمن اخلَشبِ القاِتم (
 .ا الربُّ، سأُشارِكُِك فيهَهل َتَرين ما َينَتِظُرِك؟ أن. لَقَد ُسمِّرُت َعلَيه ُممجًِّدا أيب ♥

طفليت، سأَزيُد ِمن قدرِتِك َعلى . سَتْحَتِملني إذًا كُلَّ اآلالمِ الَّيت َتقْدر َعليها َنفُْسِك
  .االحِتمال

كلُّ ما يأتيين ِمنَك . باألكثرُيمجِّدَك  أبِت، افَْعل بِي كلَّ ما ُيرِضي قَلَبَك احلبيب؛ كُلَّ ما ♦
  .ُيفرِحنِي

 . وَتجَعلُُه َيْهرب يل وأَرِضيين؛ ألطّاعةُ َتْسلُُب الشَّيطانَ قوََّتُه كوين ُمطيَعةً  ♥
  

٣٠/١١/١٩٨٧  
  يسوع؟ ♦

                                                           
  .َبعَد التَّحذير وُمحَترِماً حرِّييت، َيْسألين اهللا ُمجّدداً ١٩
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٤٠

أَْخِلصي . أنا يسوع، أَِعُدكُم َجميَعكم بأنَّ كَنيَسيت َسَتكونُ واِحَدةً وُمتَِّحَدةً. أنا هو ♥
  .ِلي يا حمبوبيت، ِثقي بِي وكوين ُمطمِئّنة 
١/١٢/١٩٨٧  

؛ لَقَد َوَجدُتِك َحيثُ ال َيزالُ ُمعظَُم  ُألظْهِر ِللعامل كَم أنَّين َرحيٌم لَقَد اْخترُتِك ♥
أنا آيت . لَو لَم آِت َبحثًا َعنِك لَكُنِت اآلن ال َتزالني َحيثُ هي الَبقيَّة . أوالدي

  .بَِرَمحيت الالمتناهية ُألَحذَِّركُم، َوكَذلك ألْجِذَبكُم إيلّ وأُذكِّركم بأَْصِلكم
 أفَهم أنَّ رِسالَةَ السَّالمِ واحملبَِّة َهذه، َوْسطَ َخليقَِة اهللا َوَوْحَدة الكَنيَسة، َسَتكونُ  َبدأُت (

  .)إحدى آِخرِ ُمحاوالِت اهللا قَبلَ أنْ َتْستِعَر َعدالَُته َعلينا
  َنين؟َهل َتخَشْي. إبَنيت، كَم أّنِك َتفَهمينين اآلن  ♥
  .)ي ِمّما قَد َيفَْعلُه إنْ لَم َنَتَغيَّرَيبُدو أنَّ اهللا قَد َشَعَر بَِخوِف (
  .َنَعم، يا إهلي، َبعَد الّرؤيا الَّيت أََرْيَتنيها ♦
ال ُتكَرِّروا أخطاَء . فاسوال، َيجِب أن ُتحذََّر َخليقيت.منها٢٠ملْ أُرِِك سوى ُجزء  ♥

  .املاضي
  أّيةُ أخطاٍء، يا َرّب؟ ♦
جوبيت الكَبريةَ يف فاطيما، لَكنَُّهم لَم ُيعريوا لَقَد َحذّرُت َخليقَيت ِعنَدما أْعطَْيُتهم أْع ♥

َوقَضوا َوقَتهم ِعوض ذلك يف الشَِّك واملُشاَجَرة، دون . إْنذاري إالّ القَليلَ ِمن األَهِميَّة
لَقَد . أنْ َيْنشروا أَقوالَ أّمي كَما جيِب بَِحيثُ أَدَرَك َعَدٌد َصغٌري فَقَط َضروَرةَ الرِّسالَة

سأُذَكُِّرُهم بَِخطاياُهم .م بَِدم َجرْيَمتهم جاذبني َمعُهم ُنفوًسا عديَدةلَطَّخوا أَيديه

                                                           
  .هذا يعين أّنه لَم َيكُشف َعن األسوأ ٢٠
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٤١

ملاذا َتشكّون يف أعمايل؟ أَبِلغوا . سأُذكِّرهم بَِضروَرِة رِسالِة غََرَبْنَدال. ٢١املاضية
َيجب أن ُتحذََّر َخليقيت . إنذاري ِلخليقَيت، َيجِب أنْ َيْحصلَ الَعديُد ِمن التَّكفريات

َبشِّروا بِي، ال …أْنِشروا كِلميت؛ َبشِّروا بِي. ٢٢ذكّريهم بُِحّبي. مَن بِيوأن تؤ
أَعِلنوا أعمايلَ املاِضَية واحلاضرة، ! ُتحاُمون َعّنيلَسُتم أآلن، أَنُتم ُتبِعدونين، ! ُتبِعدوين

ُك إنَّ أَشواَك رأسي ِهي كلُّ َهذه النُّفوسِ الكَهنوتيَِّة الَّيت ُتمِس. أنا َضابط الكُلّ
هذه ! ُمفتاَح املعرِفة، ِهي َنفُْسها ال َتْدُخل وال َتَدع الَّذيَن ُيريدون الدُّخول، أنْ َيْدخلوا

وَتتوب؛ ال َتزالُ َيداها ُملطَّخَتْين بَِدم  َتجَِدينَعلى َهذه األشواِك أنْ ! هي أَشواكي
لَقَد َتَحدَّت رسالَةَ . أُرِيُدها أنْ َتتوب. املاضي؛ وَمسؤولةً َعن كلّ اجلَرائم والفَظائع

آه، ماذا لَديَّ هنا، . ٢٣أّمي يف غََرَبْنَدال، لَم َتنُشْرها كَما َيجِب، غري ُمعَترِفٍَة بضروَرِتها
غََرَبْندال هي إقَبلوا احلقيقَة، إفَْتحوا قُلوَبكم، . ُصخوٌر، لقد تصلََّبت قلوُبهم! فاسوال

  ! ٢٤بطرس. ال ُتكرِّروا أخطائَكُم! َتكِملَةٌ ِلفاطيما
  .)مثّ ُمتوسِّالً (
  .يا حمبويب ُبطرس ال َتنِكْرين ِمن َجديد . غَذِّ ِخرايف! ى يلبطرس، كُن صًد ♥
ُبطُرس، ال َتنِكْرنِي ِمن . ُبطرس غَذِّ ِخرايف! ى يلُبطرس، كُْن َصًد: "عندما قالَ الرّب (

  .) الَّيت َتكلََّم بِهاَتمنَّْيُت أنْ أموَت يف احلال، نظًَرا للطَريقَِة ." جديد يا َمحبوبِي

                                                           
ويف . الَّذيَن اقَترفوها ملَ يطلُبوا الُغفرانَ ولَم َيتوبواِمن الواِضح، أنّ اهللا ال ُيذكّرنا باخلطايا إالّ يف حالِ أنَّ  ٢١

  . غريِ ذلك، ُيعطى الُغفرانَ وال ُيذكّرنا اهللا أبداً بِخطايانا املاضية
  .َيقصد هنا أيضاً رِسالةَ اهللا للُحّب والسَّالم ٢٢
  .كان اهللا  يئنُّ حزيناً فَوق كلّ َوصف ٢٣
  .صاً َبعيداً ال ُيمِكنه َسماَعه ما لَم َيْصرخكأّنه ُينادي َشخ اهللا بِقّوٍةَصَرَخ  ٢٤
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٤٢

  .٢٥، إسَترْيحي يفََّتعاِلي، َدعيين أُساِعْدِك  ♥
قالَ ذلَك . َيْسَتعطيأْسَتطيع أنْ أِصف يسوع، بعد أنْ اْسَتجَمْعُت قواَي، كان اهللا  ♦

  .ُمَتوسِّلبَِصوٍت 
  .َنَعم، يا فاسوال، بِدافع احلّب . َنَعم  ♥
َك وَسماَعَك َتَتألَُّم َهكَذا، دون أن أَتَمّنى املوَت أُحبَُّك يا إهلي، كَيَف أستطيُع رؤَيَت ♦

لَو كان لََديَّ ألف َحياٍة، لَكُنُت أْعطيها كلَّها ِلمجدَك، وألشفَي جِراحاِتَك، ! َمليون مرَّة
  .الواِحدةَ ِتلَو األخرى

 إقَبلوين كَضابِط الكُلّ. ال ُتْشفى جِراحايت إالّ ِعنَدما َتعوُد َخليقيت إىل احلُّب ♥
  .َتعالَي ولَنَتشاَرْك يف ُحزين. وَتوحَّدوا 

  .يسوع، أَتَمّنى لَو إنَّين أسَتطيُع أن أعَملَ أكثََر بِكثريٍ ُألكفَِّر وأُجمَِّدَك ♦
  .َتعالَي. إْبقَي بِقريب وسأُشارِكُِك يف كلِّ ما ِعندي  ♥

                                                           
  .كان يسوع ُيحاولُ أنْ ُيَشّدَدنِي. تأثَّْرُت كثرياً ومل أُعْد أَتمالَُك َنفْسي ٢٥


