
  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٤٣

  عشرالدفتر التاسع 
  

٢/١٢/١٩٨٧  
أال . قدِّسوا غََرَبْندال. إنَّ رِسالَة غََرَبْندال َصحيحةٌ وَيجِب أن ُتْنَشر وُتكرَّم ♥

َتسَتطيعون أن َتَرْوا وأنْ َتفْهموا أنَّ أخطاءكم َتَتكرَّر؟ إنَّكم ُتكرِّرون األغْالط الَّيت 
  ىت ستؤمنني بِي؟أيَّتها اخلليقة، َم. اْرَتكَْبتموها يف فاطيما

 "le emphanises itan
١ ".  

  .الشُّعوُر بَِك وَسماعَك َتَتألّم هكذا لَرهيٌبإلَهي، إّنه  ♦
  .فاسوال، عزِّيين ♥
أَتمنَّى لَو كاَنْت كلُّ نفسٍ َتعلَُم ذَِلك، كَي ُتعزيَك، . َكَيأُريُد أنْ أُعزِّ ،َتعالَ، يا َرّب! آه ♦

  .يا رّب، َهكَذا ُيعّزيَك الكَثريون
سأُذكِّرِك أّنين أنا يسوع، سأِقُف يف َوْسِط قايني . َتعالَي إذا أََحّبوين، ُيعّزوين؛ ♥

وإنْ رفََع يَدُه ِلَيْضرَِب، . َبَدالً ِمن أَِخيهأنا  هذه املرَّة، َسَيجُِد قايني َنفَسُه أمامي. وهابيل
  .ضَريت أنا اهللا َسُيَجرَّد وَسَيجِد َنفْسه عارًيا، يف َح. فََعلَيه أنْ يْضرَِبين أنا

، َسَتعيُش هذه املرَّةَ، لْن ُيسفََك دُمَك، الَّذي هو دمي،    ٢يا هابيلُ، يا َمحبويب هابيل
َتعالَي، يا   .وَسُيَزيُِّن عطري َحديقيت، َهِذه احلَديقِة َنفِْسها الَّيت ُسِفَك ِفيها َدم هابِيل

       . َزهَريت، سأُذكِّرِك بُِحضوري، كوين ُمتيقِّظة
٤/١٢/١٩٨٧  

  يسوع؟ ♦
                                                           

  )."يف اليونانّية"(لقد َتمَّْت الظهورات" ١
  .ال َيسَتطيُع أيُّ إنساٍن أن يتكلَّم به. بَِحناٍن ال ُيوَصفلقد قالَ َيسوع َهذه الكَِلمات  ٢
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٤٤

لْسُت ألوم الَّذين اضطََهدوا . إبَنيت، أرغَُب يف أنْ َتكونَ أَقوايل واِضحةً. أنا ُهو  ♥
رُّوا بأْخطائهم وأنْ يأتوا إيلَّ ِليتوبوا، الظُّهورات؛ أُريُدهم فَقط أنْ ُيْدركوا وُيِق

الَيت ِمن َجديد، ابَنيت، كَثريون َسَيْضطَهِدون رِس. سأُساِمُحهم وأغِْفر َخطاياهم
َيَتَخطّى وَسُيْنِكرون ِمن َجديد أنَّ هذا أنا يسوع، َخشيةَ أنْ يْعترِفوا بَِخطئهم؛ ألنّ هذا 

  .٣، يا طفليتِمن َجِديد ِحكْمَتهم
ربَّما ُهم ال يْنكرونَك َعْمًدا، ربَّما ُهم يف ال َوْعيهم يؤِمنون، لكنَّهم َيفْعلون ذلك عن  ♦

  .بْيَد أنَّهم ال يفَْهمون! سبَّحوَك لَكانواا، أنا أكيدة أنَّهم لو أْدَركوا، غريِ قَصٍد، لَيَس َعمًد
  ملاذا ُتحامَني َعنهم؟. كم أُحّب طريقةَ َتحليِلِك ♥
  …، وإنْ كانوا ال َيْعلَمون وال َيفَْهمونيْعلَمونألنَّهم ال  ♦
  …إنَّين أُْصغي ♥
  .َر لَهم وأنْ تكون َرحيًما َمَعهمإذًا، إذا َتجّرأُت أنْ أسالََك، أَطلُب إليَك أنْ َتْغِف ♦
وُيَسبِّبون ِلَنفِْسِك الَعذاباِت وَيكونون ُهم . لَِكن، يا طفليت، َسَيكونون ُمْضطَهِديِك ♥

  .جالّديِك
، إنَّهم ال َيْدرون ماذا يفَْعلون، ال َيقْصدون ذَلكوَمع ذَلك، إنْ كانوا ال َيفْهمون، فَُهم  ♦

إهلي، . أنَت هو أنَّ هذا ِلَيفهموااإلهلي، َتسَتطيع ُمساعدَتهم وأنَت بُِحبَِّك . ألنَّهم ُضَعفاء
  .ال َتدْع َيَدَك اإلهليَّةَ َتضرُبهم، ألنََّك بَِضربِهم ُتجازي أيًضا ُنفوًسا كَثريةً َبريئة

أُريُد أنْ َتعي . فاسوال، لقد فََسَدْت خليقيت؛ َيجِب أنْ َتحصلَ تكفرياٌت َعديدة ♥
أُريُد أنْ تْستقي ُنفوسي الكهنوتيَّةُ منِّي وُتْشبِع ِخرايف ِمَن . تَّجِهةَخليقيت إىل أيَن ِهي ُم

                                                           
كان َيفوُق ِحكَْمتهم حينها أنْ َيفْهموا َحقيقةً وأنْ يؤِمنوا بأنَّ يسوع كان ابَن اهللا، وهو يف وسطهم، كما  ٣

  .يتخطّى بعضهم أنْ يؤِمنوا بأنّ هذا الَعَمل اإلهلي نابِع ِمن اهللا
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٤٥

  .اآلن َيِعيشون يف ظُلمٍة تاّمة ٤إّنهم .واملعرِفةاحلُّب 
لو كاَنْت َهِذه الطَّريقَةُ الفَريدة  َحتَّىيا رّب، . َنَعم يا يسوع، لَِكن أنِر السُّلطاِت الكََنِسيَّةَ ♦

  !وُق إدراكهم، إفَتح عيوَنهم وآذاَنهم ِلَيفهموايف أنْ أكونَ معَك، َتف
  . سأَمنُح احلكَمةَ فَقَط لألطفالِ الُبَسطاء ولَيَس ِللُحكماء ♥
  !لكن، يا رّب، فَُرُصهم ضئيلة، لَقَد َخسروها ♦
فاسوال، سأزيُد ِمن قدرِتِك على احِتمالِ …َسَيخَسروَنها، إالّ إذا أتوا إيلَّ كاألطفال ♥

  .َدعيين ُحرا وال َتَتَدخَّلي يف أَعماِلي. ٥جلَدينالَعذاب ألنَِّك سُت
  يا رّب، هل َسَتغِفُر لَُهم وَتغضُّ النَّظَر َعن ضْعِفهم؟ ♦
  .)لقد َتَجّرأُت َمع ذلك وَتَدّخلُت (
  .طفليت، لْن أْحَتِملَ رؤيَتهم يؤذونِك ♥
  فهم؟ال أدري ماذا أقولُ لَك، لَِكن َهل أسَتطيع أن أطلَُب إلَيَك اإلغضاء َعن ُضع ♦
  .لْن أْحَتملَ أن َيسَحقوِك. َزهَريت، ال أريُد أَن أراُهم َيدوسونِك ♥
  .، يا رّبعلِّمهمَبل . لَِكن ال َتْضرِْبهم ♦
فاسوال، تْعلَمني ماذا َيْنَتِظُرك؛ لقد رأْيِت َصلييب، . َعلَيهم إذًا أنْ َيفَْتحوا آذاَنهم ♥

  .لَْن أبتِعَد َعنِك أبًداَتذَكَّري أّنه َحّتى لَو كاَنت َتجارُِبِك قاِسيةً فَ
  :إنَّ أّمِك القّديسةَ بِقُريب، أَصغي ِلكَِلماِتها 

يت احلبيبة، قدِّسي غََرَبْندال؛ لَقَد ظََهرُت يف غربندال وأَْعطَْيُت ُبَنيَّيا : أّمنا القدِّيَسة 
ضني كثريون ِمَن الكََهَنة أْنكروا ظهورايت، راِف. لَكنَّها مل ُتنَشر كما َيجِب. رساليت

                                                           
  .خليقة اهللا ٤
  .)عذاب الروح. (ترمز إىل اإلضطهاد: نَسُتجلدي ٥
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٤٦

ُهم أَنفُسهْم شكّوا . بِذلك إقامةَ َمكاٍن لَنا يف قلوبِهم، لكنَّين ما َنسيُت أوالدي األحبَّاء
يف بعضِ األوقات، ويف َوَسط اْضِطرابِهم أْنكَروا ظهورايت؛ كان ذلك َمثَالً، ألجَعلَ 

سأُثبِّت  لَقَْد وَعدُت بأنَّين. أوالدي َيرون كيَف وأيَّ اضطرابٍ َيسوُد كَنيَسة الَيوم
 ُتْنَشر كَما َيجِب، َوقَداسيت ملألسَّاعاُت َتمّر ورسائلي . ظهورايت يف غََرَبْندال

  . لَم ُتكرَّم  
  فاسوليت، هل أَتخلّى عنِك اآلن؟  ♥
  .َنحن بِحاجٍة ِلقوَّتَك ِلُنتابِع. كال، يا َرّب ♦
  .ِمن أجلهاَسَتحصلون َعلى القُّوِة الكافية ِلَتْتميم املهِّمة الَّيت ُدعيُتم  ♥

  

٦/١٢/١٩٨٧  
أَْدِخلي . أنا الرَّبُّ، أْرغَُب يف أن ُتكرِّمي مراِحلَ دربِ صلييب. اكْتيب، يا فاسوال ♥

كَرِّمي أّمي أوَّالً بِتقدْيِمِك َشمَعةً لَها؛ َبعَدها، أُحبُّ رؤيَتِك ساجَِدةً َعلى . الّنور
 ْملِك َشمَعةً ُمضاءة ِعندركَْبتيِك ِعند كلِّ َمرَحلة ِمن َمراحلي وتكرِّميين بَِح

  .مراحلي
أتوسَّلُ إليَك يا رّب، أن ُتَمهِّد طريقَنا . يا ربُّ، لقد َسَبَق أنْ أْعَدْدَت ُمخطَّطاِتَك ♦

  .ِلُنكَرِّمَك
فاسوال، سأُذكِّرِك، ِعنَدما سَيِتّم هذا، بأنَّ . إّتكئي عليَّ وسأْحملِك. سأفَْعلُ ذلك  ♥

  .سأُذكُِّرِك بأنْ ال َتْنشدي راَحتِك بعد اآلن. احلَدثَ الثَاين أصبَح قريًبا
  ربِّي، هل َتقِْصُدنا مجيعنا؟ ♦
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٤٧

، سأُذكِّرِك أّنه ُمنذُ  ٦أْنظري يف وْجهي. كال، أنا أقِصُدِك أنتِ، يا فاسوال ♥
سَتْجري تعاليمي اإلهلّيةُ فيِك، َيجِب . هذا احلَدث، َستْشعرين بَِيدي القديرِة عليِك

سأَْستخِدمِك؛ وأْستْعملِك . عةً، ُمْستعّدة خلدَميت، ُمخِلَصة، وأنْ تكرِّميينأنْ تكوين طَيِّ
       .أْنوي أنْ أُعيَد نِعاجي إىل بطرَس .يا صغرييت، أنِت لْوحي. بكلِّيتِك ِلتكوين َهَديف

ألنَّين  لقد اْسَتْعَملَْتين يف كلّ يومٍ وأحّبَك،". لوُحَك"رّبي وإهلي، منذُ أكثََر ِمن َسَنة وأنا  ♦
  .تْستطيع اْستعمايل، سأكون أمينةً وسأكون أيًضا أَمَتَك. بِهذه الطَّريقة أكون أقَْرَب إليَك

  هل ُتريدين َتقبيلَ رْجليَّ بعد انِتهائِك ِمن دربِ الصَّليب؟! فاسوال، كم أُحّبِك ♥
  .َنَعم، يا رّب، سأفَْعل ♦
  . هذه األيام َيبدو أنَِّك ُتهِملينين يف. َتعالَي، ال َتْنَسي ُحضوري ♥
أريُد أنْ أُرضَيَك كما َتْعلَم، لكنَّ قْدَرِتي . إلَهي، إمَنحين القُوَّةَ ألتدبََّر كُلَّ َشيء ♦

  َمحُدودةٌ، هالّ غَفَْرَت يل؟
  .أكتيب ما قَد رأْيِت اآلن. فاسوال، كَم أُحبُِّك، إّنين أغِْفر لَِك ! آه ♥
طَلْبُت إليِه َبعَدها املغِفَرة، وبِلَمحِ . أنَّين أُْهِملهبدا يسوع َحزيًنا وجدًِّيا وهو َيقولُ ِلي ب (

الَبَصر أْشرَق َوجُهه اإلهلي بَِبسمٍة رائعٍة ُمظْهَِرٍة ِلي غمَّازاِته، َوفََتَح ذراَعيه واسًعا ألرَتمي يف 
  .)  مثّ تاَبع كَالَمه َبعَد أنْ غفَر يل. حضنِه

لقْد علَّمتِك أنْ ُتَميِّزيين َتماًما كي َتقويل . َسُيْمَنح الُغفرانُ َدوًما دون أْدىن تردٍُّد ♥
  .َتعالَي، حنن .ألوالدي كَيف أغِفر

  .)أشاَر إيلّ يسوع بَِسّبابتِه وهو َيقولُ ِلي ذلك، كَمعلّمٍ ُيَحذُِّرنِي (
  

                                                           
أملفعول كان كَما يف هذه . كان وكأنَّين أَرى إالًها ثالثيا، ألثالثة متشابِهني. نظرُت يف الثّالوث األقدس ٦

  .الصُّور الفَريَدِة َحيثُ َتَتطاَبُق الصُّور على بعِضها وإنْ حرَّكناها قليالً، تتغيَّر الصُّورة
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٧/١٢/١٩٨٧  
ألّساعاُت . أنا أقوُدِك بِطَريقٍَة فَريَدة، لَكنَّين أنا اُهللا، وسأْختاُر أيَّةَ طريقٍَة كاَنت) …( ♥

 .سأَقوُدِك كما أْرغَب، يا فاسوال. مترُّ سريًعا، والَوقُْت اقَْتَرَب 
  

٨/١٢/١٩٨٧  
  .)وكُنُت جدُّ ُمضطرَِبٍة. ٧بعد التَّفْكري فيما َينتظُرنِي، بدأُت أْرَتِعب (
يا إهلي إهلي، أال أْسَتطيع أن أُحبََّك ِمثلَ أيِّ شخصٍ آَخر، بِطَريقٍَة طَبيعيَّة؟ أال َتستطيع،  ♦

احلبيب، أنْ َتقوَدنِي بِطَريقٍَة عاديَّة بدالً من هذه؟ آه يا إهلي، أْشعُر بَِمسؤوليٍَّة كَبريٍة َمع 
كلِّ هذا، ُيعذِّبين أنْ أعلََم أنَّه رغم كلّ النَِّعم الَّيت ُتْغدقها َعلَّي، أْبقى بائَسةً، سيِّئة 

ظُ بِي؟ مل أُعْد أْستطيع مواَجَهَتَك؛ لْسُت ملاذا يا رّب، ملاذا َتْحَتِف. وَمجبولةً باخلطايا
  ...جديرة بَك، َدْعين أذْهب إىل زاوَييت، ال ُتْبِقين قَريبةً َهكذا ِمنَك

  ملاذا؟ ملاذا؟ ♥
  .سأتَبُعَك وسأُِحبَُّك كما ُيحبَُّك اآلَخرون بِطَريقٍَة عاِديَّة. كال، يا إهلي ♦
  !٨حمبوبيت، أحبُِّك ♥
سأْبقى َمع َشقائي، لَكنَّين لَن . َدْعين أَذَْهب. هو َجرحَك يا يسوع، كلُّ ما أفَْعله! آه ♦

  .٩أتوقََّف َعن تكرْيِمَك َوُحبَِّك
  !إنَتِظري ♥

  

                                                           
  .يدأوقاُت ُضعٍف َشد ٧
  .َشعرُت باألسى. شعرُت بأنَّ كلماِتي َجرَحْت يسوع ٨
  .أرْدُت أن أْخلد للنوم ألنسى إساءِتي ٩
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٤٩

  !١٠رّبي، كلّ هذا َيفوُق إدراِكي وَيَتَخطّانِي ♦
، إنَّ جِراحايت اخلمَسة ١١كال، إنَّ َهذا ال َيفوُق إدراكَِك، لَيَس َبعَد اآلن؛ يا حمبوبيت ♥

ألَن ُتمجِّدي ! ؛ أنا أنزف بِغزارة؛ أنا أتألَّم، إنَّ إهلِك يتألَّمْسعهاوَِمفتوَحة على 
أُِحبُّكم . َجَسدي؟ جراحايت اخلمسةُ َمفتوَحةٌ ألْجلِك، ِلَتَري أيَّ غَمٍّ ُتسبِّبُه ِلي َخليقيت

، َجميَعكُم ُرغَم َشرِّكم، ُرغم فََشِلكُم، ُرغَم َشكِّكُم، ُرغَم ظُلِْمكم، ُرغَم إْنكارِكُم
أما زِلتم ال َتفَْهمون؟ ملاذا  .ُتجاه َجَسدي ١٢ُرغَم اْرتيابِكُم َوُرغَم قلَِّة إْخالِصكم

؟ ملاذا َتخلَّى عنِّي ُمْعظُمكم؟ ملاذا غيَّر ُرُسلي طَريقَهم؟ األبدأغْلَقُْتم عنِّي قُلوبكم إىل 
يف، يا ُبطرس؟ هالّ ملاذا أْهَملوا َحديقيت؟ ملاذا مل َيرُووا أزهاري؟ ملاذا؟ أيَن هْم ِخرا

تعالَ فسأُساِعدَك إلْيجاِدهم، سأَْحِملُ لَُهم  ساَعْدَتين يف إْيَجاِدهم وَتْوحيِدهم؟ 
ألقليلُ . ال، يا ُبطرس، لَن َتجَِد شيئًا يف َهذا القفر؛ مل يْبَق شيء. القُوَت وأُغذّيهم

لى مدِّ النَّظَر؛ لَِكن أنا الرََّب، الباقي قد يبَِس اآلن وَتِلف، ألنَّه لَم َيَتَبقَّ ِسوى القَفرِ ع
  سأُغَذّي ِخرايف،   . وَسأمُأل إْحِتياطَكم ِمن ثَمري احِتياطّيسأُْحِضُر ُخبزي ِمن 
  .   أِحبَّائي ِثقوا يب؛ ِثقوا يب، وسأُوحِّدكم َجميعكُم ِمن َجِديد. سأروي َهذا القَفر

ِك؛ أْنوي إستخداَمِك ِلَمجد مًعا، يا فاسولَيت، يا زهريت، لْن أَدَعهم َيدوسون 
  .أنا اهللا، أحبُِّك . َجَسدي

  
                                                           

  .هذه املقاربة اخلارِقَة وكُلّ األحداث املستقبلة ١٠
  .يسوع وهو ُيريين كم هو يتألَّم" انفجر" ١١
ادةً ِعنَدما َيجَتِمعون إلْيجاِد َحلٍّ هذا ما َيحصل ع. حدةألَو: يقِْصُد بِها هنا" قلَّة إخالصكم" إنَّ كلمات  ١٢

َيتوقَُّع كلٌّ ِمَن الطََرفَني أنْ َيتنازلَ اآلخُر َعن شيٍء ما، وَينَتهي بِهم األمر، يف نِهايِة اإلجِتماع، بأن ال : ِللَوحَدة
  .هذا ما قالَه ِلي الرَّّب َمساَء أمس.يتنازلَ أيٌّ منُهم عن الّشيء الكَثري



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٠

١١/١٢/١٩٨٧  
  يسوع؟ ♦
  .أنا هو  ♥
يسوع، كَيَف َيحدثُ أنَّ العلمانِيَّ هو أسرع إىل اإلْيماِن ِمن الكاهن، والالهوِتي،  ♦

  ؟ رّبي، هل تتذكَُّر ِعنَدما طَرحَت عليَّ السُّؤال؟…إخل
  .أَذكُر ♥
لِكتاَب األّول، َيْرغَبون يف ِقراءة الباقي، ودائًما َيبدأون بالصَّالِة، حتَّى ِعنَدما َيقرأُ الّناُس ا ♦

  !الَّذين لَم ُيصلّوا أبًدا يف حياِتهِم، هذا رائع
ِعنَدما َيَرْون ُخبزي َيَتناولونه ِلُيَسكِّنوا جوَعُهم، وإذا . فاسوال، إنَّ أوالدي جِياع ♥

  .لَُهم كلّ ما لََدّي وسأُقدِّم ١٣أَرادوا املزيَد فَسيأتون إيلَّ
لَِكن، يا رّب، لَقَد َحَصلَ مرَّةً أو اثَنَتني أنَّ الذين قرأوا َهذا الَوحي وارتّدوا، أرادوا يف  ♦

كاِهنٍ يف فَرَحِتهم العِتقاِدهم أنَّه َسَيفْرح أيًضا، ولَِكن ِلَعَدم  غمَرِة فََرِحهم ُمشاركَةَ
  .ُهموفَُتَرت َحماسُتاكِْتراِث الكاِهن، أُصيبوا بِخيَبِة أَملٍ 

إّنين أتألُّم  .فاسوال، هؤالء ُهم الَّذين َيجَرحونين وَيطَعنونين ِمن جِّهة إىل أخرى ♥
  شيٌء ِلُيقدِّموه ليس عندهم ِلَدَرجٍة ال ُتحَتمل، عند رؤييت خاصَّيت ترفُضين؛

  .ِلخرايف
د عزْيَمةَ الَّذين قرأوا وآمنوا رّبي، إنَّ َمْوِقَف الكََهنِة السَّليب وِقلّةَ َحماستهم، ال ُتْخِم ♦

ألنَّهم َيجِدون حقيقةً الّسالَم ِعنَدما َيجِدوَنَك ِمن َجِديد، لكنَّهم يأَسفون أنْ يكونَ األمُر 
 إنَّهم . هكذا، وخاّصة، ِعنَدما يكَْتِشفون أنَّهم َيْجَهلون كُلّ َشيٍء َعن الظُهورات

 
                                                           

  .الصَّالةيأتون إىل اهللا ب ١٣



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥١

ثَر َعن الظُّهورات، َحتَّى إنَّ أََحَدُهم َعلََّق قائالً أنَّهم َيَتساءلون ملاذا ال َتَتكلَّم الكَنيسة أَك
  .ُيبقُون هذه األمور طّي الكتمان فيما َبينهم

، لَقَد قُلُت وأُردِّد ُبَنيَّيتيا . َيْخنُق أْعمايل الَيوم " إكلريوسي" نعم، يا فاسوال، إنَّ  ♥
خلون وال َيَدعون الَّذين ُيريدون أنَّهم َيْمسكون مفتاَح املعرِفَة، ُهم أَنفُُسهم ال َيْد

لَقَد . باإلرتياب، بالشُّكوك وبالرِّياء إّنهم َيسّدون الطَّريق! الدُّخول أنْ يْدخلوا
حمبوبيت، . َخسرُتهم كأوالٍد؛ لَقَد أْعَمْتُهم ِحكَْمُتُهم وَضلّوا َعن الطَّريقِ املؤّدي إيلَّ

  .١٤َضحِّي بِكلِّ ما ِعنَدِك اآلن َوَصلِّي َمعي
  .َنَعم يا يسوع ♦

  أّيها اآلب، ِليكُن السَّالُم َموضوَع ُمباحثاِتهم؛
  .غِْفر لَُهم ِقلَّةَ إخالِصهِمأَ

  أّيها اآلب، ال َتِقف َبعيًدا إنْ ُهم اْضطََهدوين؛
  عنِّي، كُن بِقُربِي، ١٥َتعالَ، تعالَ للدِّفاعِ

  أَنِرهم وَعلِّمُهم
  .إجَعلُهم َيَرون أَخطاَءُهم

  ؛إنََّك احلّق
  :أَشرِق َعلَيهم َحّتى ُيَسبِّحوَك َوَيقولوا

  َعظيٌم هو إلَُهنا الَعلّي" 

                                                           
كنُت . (طَعامِ اْبين وزوجي املريض جًدا، ربَّما بِداء الكَبِد َيجِب أنْ أتُرك أْعمايل املنزليَّةَ املُتأّخرة، َتْحضَري ١٤

  .) أَتَحضَّر للخروج
  .ألدِّفاع َعن كَِلَمِته وليس عنِّي ١٥



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٢

  الَّذي ُيريد رؤيةَ أوالِده بِسالم؛
  ِليكُن ُمَسبًَّحا الرَّبُّ الَّذي َينزِل ِليوحِّدنا،

  ِلَيكُن ُمسبَّحا الربُّ
  .الَّذي يأيت ِلُيْعِلن أَعمالَُه احلاليَّة

  ."آمني
          .ُبَنيَّيتأُحبُِّك، يا . أآلن َتذكَّري ُحضوري. وافيين الحقًاحمبوبيت، َتعالَي،   ♥
  .نعم، يا رّب، سأتذكَّر ♦
  )الحقًا  (
أْنظري جيًِّدا إىل الَوراء . زهريت، ال َتشكّي أبًدا بأنَّين أنا يسوَع، ُمخلُِّصِك  ♥

  ! لُ الَعديُد ِمن أوالديلَقَد َوَجْدُتِك يف الشَّقاِء َحيثُ ال يزا. ١٦وَتذَكَّري أيَن وَجْدُتِك
  فاسوال، تعالَي، هل َترين هذا الصَّليب؟

َيقْصد يسوُع الصَّليَب املَصنوع ِمن َخَشبِ الزَّيتون ِمن أورشليم، الَّذي كان اآلن على  (
  .)الدَّفتر بِقُربِي، َوهو الَّذي ال ُيفارق َيدي طوال الليل

  .ىل شفَتيَّ؛ نعم إرفَعيهنعم، فاسوليت، ُخذيه اآلن بِيَديِك واْرفَعيه إ  ♥
  .)قبَّلَ يسوع املصلوب بِلطٍف ِمن َشفتيه اإلهليَّتني (
  ؟هالّ قَبَّلِته أيًضا  ♥
  .)قبَّلُْت املصلوب (
  .أَحّبائي، أُحبُّكم َجميَعكم . إرفَعيِه اآلن؛ لَقَد باَركُْته ♥

  

 
                                                           

  .َمَنَحنِي يسوع صورةً َعن املاضي ١٦



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٣

١٢/١٢/١٩٨٧  
، إنَّها املّرةُ الثّالثةُ الَّيت يتَّهُمين بِها شهوُد ربِّي. بالطَّبع قَد َبلََغَك ما يتَّهموَنين بِه اآلن! إهلي ♦

) حىت دون أن يقرأوه(يف املرَّتني السابِقَتني، قالوا إنّ هذا العمل هو َعَمل الشَّيطان . َيْهَوه
ملاذا يا َرّب؟ ملاذا َيخَتِلف ! إنِّي ِمن ُساللِة املالئكِة اهلابطني: وأّما َهذه املرَّة، فَقالوا

  ما السُّوء الَّذي ُيْمكن أنْ يكون قَد َحَصل؟! بِهذا القْدر َبْعضهم َعن َبعض املسيحّيون
لَم َتكُن كَنيسيت قَبالً يف مثلِ َهذا االْضِطراب الَّذي هي فيه اليَّوم؛ َتذَكَّري كِلماِت  ♥

 ُيظْهر كَم أنَّ" َمثلٌ"إنَّ اإلْضِطراَب الَّذي َحَصلَ يف غََرَبْندال هو : "أّمِك القّديسة
  .إنَّ اإلضِطراَب يسوُد فيهاكنيَسيت مَضطَرَِبةٌ اليوم، 

  .إهلي، أنا حزينةٌ جدا، حزينةٌ جدا، يا رّب ♦
  أنِت َتغَتّمني ألنَِّك َتشعرين يب، َبدأِت َتعرِفينين؛ كَم أْبَتهُِج ِعنَدما ُتدركني ما ♥

لَقَد أَْعماُهم، ويف  ، لَِكنَّ الشَّيطان َضلَّلهم؛١٧فاسوال، أنا أُحبُّهم أيًضا .يؤِلمين 
َعماهم قاَدُهم يف طريقٍ أُخرى ويف ضالِلهم، لَْيسوا فَقَط َيحَتِقرون أُّمي كََمِلكِة 
السَّماء، لكنَّهم َيحَتِقرون أيًضا ُبطرسي والسُّلطةَ الَّيت، أنا َنفْسي، َمَنحتُه إيَّاها َعلى 

لَقَد . أْعمايل اإلهليَّة احلاضرة إنَّهم َيْضطَهِدون أيًضا أزهاري وَيدينون كلَّ. خرايفكلِّ 
. كيَّفهم الشَّيطان َعلى اْزدراِء كُلّ ما ال َيفْهمونه وَيْحُجب عْنهم إدراك احلقيقة
 ١٨أحبَّائي، لَقَد َتسّرَبت َعقيدُتهم َبينكم وِهي واِحدة ِمن الَعقائِد الَّيت َسَبَق أنْ حذَّرُتكم

ألوالدي ِمْن أْعمال الشَّيطان، وَيْرفضون أُّمكم  َيعتربون نَِعمي الَّيت َمَنْحُتها. ِمنها
: َتَعلَّمي أنْ تقويل ِعَوض ذلك. فاسوال، ال َيعوُد إليِك أبًدا أنْ تتَّهميهم. القديسة

                                                           
  .شهود يهوه ١٧
  .ألديانات اخلاِطئة ١٨



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٤

  ."ِليكُن الرَّبُّ قاضٍ وُيعيدهم"
 أنا أتألَُّم. قُلُْت إّنين سأُْعطيكُم عالماٍت وإْنذاراٍت. حمبوبيت، نِهاية األْزمنة قريَبة

هؤالء ُهم َنسلُ . وال يتَّبِعون إالّ عقيدَتهم اخلاصَّة ٢٠َيْسَخرون ِمن مؤسَّسيت ١٩ِلرؤَيِتهم
قايني اخلِطرون َعلى أبناء هابيل، واحلاجُِز يف َوْجِه الَّذين ُيريدون النُّموَّ يف َمنزيل، 

كَيَف . سيتلقَد َتَمرَّدوا َعلى مؤسَّ. َمْشعلٌ ُمخاِدٌع ُيضللّ َشعيب، َصْخرةٌ ُمتصلِّبة
أْستطيُع أنْ أُقدَِّم لَُهم َمملَكَةً على األرض، وقد اْختاروا ُهم أنفسهم يف أْعماِقهم 

لَْسُتم  .َبني ِذراعيَّ علوًما تأيت من قايني؟ سأُقيُمكُم ِمن املوِت وَسَتعوُد أنفُْسكُم إيلَّ،
ألَم . ل َمع أوَّل قَطَْرِة مطرِسوى ِظلٍّ عابرٍ على األرض، ُمَجرَِّد ذَرَِّة غبارٍ َصغريٍة َتزو

أقُل بَِنفسي إنَّ يف بيِت أيب َمنازِلَ كَثريةٌ وأنَّين سأُهّيئ لَكُم واحًدا كَي َتكونوا َحْيثُ 
  !٢١ستأيت النُّفوس يلأكون أنا؟ إيلَّ أنا، يف منز

ال  ،زهريت، أُحبُِّك . فاسوال، إنَّهم يتآمرون ضدَّ مؤسَّسيت، ُيحاولون اقِتالَع َمملكيت
إنَّهم يتآمرون ضدَّ َمنزيل، . واحلرَبة َبينهم…سأََضُع َعليِك إكليلَ َشوكي٢٢َتبكي

  !اجتماًعا ِتلَو اآلخر، ِللقَضاِء على ُبطرس
  !ال يارب! ال يا إهلي ♦
كونوا . إتَّحدوا، يا أحّبائي، َتَجمَّعوا ِمن َجِديد. َتَجمَّعوا، يا أِحّبائي ، إْدَعموا كنيسيت ♥

                                                           
  .شهود َيهوى ١٩
  .كنيسة روما ٢٠
يف ضالِلهم َيْعتِقُد ُشهود يهوه، أنَّ املرَء َيستطيُع أنْ َيعيَش إىل األَبِد يف اجلّنِة على األرضِ، وإنَّ َنفْسنا  ٢١

  .َتموُت مع َجَسِدنا
  . ِعنَدما أْشعر بيسوع َحزينا، أْحَزن أنا أيًضا ٢٢



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٥

  .واحًدا
َتعالَي يا زهريت، َتفَتَّحي َتفَتَّحي . أحلبُّ َسُيخلِّصكم، يا أحّبائي .َيِقظةً ابقَي زهريت،

. وَدعيين أْسكُب فيِك ُنْسغي الَّذي َسُيْنهِضِك وُيقوِّيِك ِلُيمكِّنِك ِمن مواجَهِة أعدائي
      .املسيح أمامِك - أنا يسوع: تذكَّري

  .)أخافَْتين كثًريا هذه الرِّسالة (
  !هذا نداء طارئ!  أتوُق ألن َيْسَمعوَكإنَّين ♦

١٩/١٢/١٩٨٧  
فاسوال، قُويل لَهم، قُويل لَهم، إنَّ اإلخالَص َسَيغلُب الشََّر، . أنا احلّب ♥

  .َسُيزيلُ الِقناَع َعن َوجِه الشَّيطان والتَّواضَع َسُيضعُف الشََّر واحلبَّ
أيَّتها اخلليقَةُ َتعالَي ! أيَّتها اخلليقة، ُعودي إيلَّ !إنَّ َمعَبَد فاطيما َيدعو إىل التَّكفري   

؛ ، آِمين بِي وال َتشكُّيال َتعودي َبعُد إىل اخلطيئةوَتَعرَّيف َعليَّ؛ َتعالَي وابَتهِلي إيلَّ، 
  .، َتعالَي وتناوليينتويبو َتعالَي

سأسكُب ! ذَْبحيَميا ! يا فاسوال، أَِعيدي إيلَّ خليقَيت !آه. كوين قدِّيسةً، يا فاسوال
ال . فيِك شعلَيت، وأَُْضرُمِك ِمن احلّب؛ َعليِك أنْ ُتفتِّشي عن َمصاِلحي وُتَمجِّديين

  .َتكوين ِمثلَ الَّذين ُيفتِّشون عن َمجِدهم َوَعن َعظمتهم
باألكثَر، ُخذ  ُيمجُِّدَكرّبي، لَقَد قلُْت وأُكرِّر إنَّين لْن أُفتَِّش إالّ َعن مصاِلِحَك وَعّما  ♦

  .إراَدِتي، لَقَد اْسَتسلَمُت
حمبوبيت، ال . ، عاِمليين كََملٍك، كرِّميين، أنا إلََهِكَنَعم، يا فاسوال، إروي َعطشي  ♥

تعالَي يا حمبوبيت، كلُّ َمستورٍ . َتعصيين أبًدا، قَدِّسي َجَسَدِك ِلُتكرِّمي ُحضوري فيِك
َب وَسأكْشُف لَكُم كُلَّ ما كان َسَترفَع َيَداي اإلهليَّتان اِحلجا. َسيظهُر يف الّنور

أنا . وُملكي َسيدوُم إىل األبد، ألنَّين أنا هو غََرَبْندال هي َتِتمَّة ِلفاطيما،. َمستوًرا



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٦

 خاّصيت، أوالدي، أحبَّائي، َتعالَوا، َتعالَوا! يا َخِليقيت، كَم أُِحبُِّك. األلفا واألوميغا
  .أُحبُّكم! ٢٣كمبني ذراعيَّ املفتوحَتني، ُعودوا إىل أبي

يا فاسوال، ِعنَدما ُتْصبحني بني أبناء هابيل خاصَّيت، سأكون أنا َبينكم؛  ،إْسَمعي
مل أْسَتعمل سوى . إنَّ ُخْبزي مقدٌَّس. عندي خْبٌز أقدِّمه. سأْهمُس يف أُذُنِِك تعاِليمي 

لَّذي أَصبَح اآلن كمِّيٍة صغَريٍة َمن َخمريِ إحتياطّي، كانت كافيةً ِلَتخمري كلّ الَعجني، ا
َتعالوا . فََتَخلَّصوا إذًا، يا أحبائي، ِمن َخميِرِكُم القَدْيم، لَقَد فقََد مفعولَه. خبزَي اجلَِديد

  .واْستعِملوا َخمريي اجلَِديد
جدُِّدوا مجيعكم أنفَسكُم إىل َخْبَزٍة َجِديَدٍة طيِّبِة املذاق والَّيت َسَتجذُب خرايف 

أحّبائي، َدعوين . زي الَّذي قدَّْسُته، خبَز اإلخالص واحلّق واحلّب كرِّموا ُخْب.وُتَغذِّيها
أْبَتهِج ولَيَتذَوَّْق ِخرايف ُخْبزَي اجلَِديد؛ وزِّعوه ِفيما َبْينكم ولَْتأكلِ الُْجموُع اجلائَعةُ 

يت، ال يَُّبَن يا ،لْن ُتقْنَِعين ُحَجُج احلكَماء، فَهي لْن تؤثَِّر يب، وأنِت أيًضا. َحّتى َتْشبع
  .هم إىل احلّب أَنوي أنْ أُعيَد ْمجَع ِخرايف املشتَّتِة، أنْ أُْرجَِع. َتَدعيها تؤثِّر بِك

  .آمني. مشيئتَكيا رّب، ِلتكُن  ♦
                          .وقّعي امسي ♥

٢١/١٢/١٩٨٧  
إّنها : إهلي، العادلُ، َحّتى يف َعَدمي ويف َعْجزي الكَبري، أنَت َمن َوَضَع يفّ رغباِتي  ♦

أَتَمّنى أنْ َيَتمّجَد اْسُمَك وأن تْعرِفَك خرافَُك الُْمجَتِمَعةُ ِمن َجِديد وأنْ تعرَِف . رغباُتَك
إنَّين أُفّتُش فَقَط عْن . ِصًرا على الشَّرأنَّ ُملكَها َسَيدوُم إىل األَبِد ُمنَت: أيًضا أُمَّنا السَّماوِّية

  . صاِلِحَكَم

                                                           
  .كأنَّه يتوسَّل. كان صوُت اهللا كلّه حّب ٢٣



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٧

َنَعم، يا فاسوال، ال ُتفّتشي إالّ َعْن َمصاِلحي، كونِي صاِدقةً، ال تكوين ُمَجّرَد َمظَهرٍ   ♥
َمهما اْجتَهدوا يف أنْ َيظهروا ِمثلَ . كاذبٍ ِللقَداسِة كالَبعض؛ أنا الرَّبُّ، أْعرفُهم

. ِخداعي؛ لْن ُيساِعَدهم أبًدا ارِتداؤُهم الِقناَع يف إخفاِء َهوَِّيِتهمهابيل، ال يْستطيعونَ 
. أحلّق أقولُ لِك، سأدلِّك هذه املّرةَ على هؤالء الدَّّجالني؛ سآتيهِم بساعٍة ال يتوقّعوَنها

ملاذا ُيوجد يف َمنزيل نسلُ قايني الَّذين ُيفّتشون عن مصاِلِحهم دون مصاحلي؟ سأُْسِقط 
 أناأحّبائي، ال َتخافوا؛ كَنيسيت، . ُهم بِقُّوٍة َسماوِّية، سأكِشُف َما هَو مْستورأَقْنَِعَت

سأقْضي على كُلِّ الَّذين يْعَترِضونَ طريَق احلُبِّ اإلهلي والدُّخول يف قَليب . سأُنظِّفها
يذوُق كأسي  Xسأَجعلُ خاِدمي . أَتَرْين، يا فاسوال، إنّ كأسي ُمّرة . األقْدس
  .أيًضا
وبيت، ألعاملُ ُيسيء إيلَّ، إنَّ َنسلَ قايني يقْطَُع الطَّريق، َيسّدها بِِحجارٍة كبريٍة، ُتعيُق بحم

. خرايف الَّيت يف طريِقها إيلّ؛ إنّ أْيدَيها فارغَةٌ، ملْ َيُعد لَديها اآلن شيٌء ُتقّدُمه ِلخرايف
  سأَتَخلّى عنِك اآلن؟  سأقودِك، ال تيأسي، هلْ. فاسوال، يا مباَركَةَ َنفْسي، إِْتبعيين

  .)كان يسوع ُيحاول أن ُيشجِّعين وُيطمئنين (
  .ال، يا رّب، إنَّين أمتسَُّك بَك، يا أبِت احلبيب ♦
  .إقَْبلي كلّ ما يأيت مّني . امسِكي بَِيدي، اْمسكيها، ال َتْتركيها أبًدا ♥

  

٢٢/١٢/١٩٨٧  
ائي، اتَِّحدوا ُمَجدًَّدا، َهلّموا أَِعيدوا أِحّب. فاسوال، لَقَد حانَ الوَّقُت ِلَتْوِحيِد كَنيسيت ♥

كَرِّموا . أَعيدوا بِناء مؤسَّسيت األوىل الَّيت أسَّْسُتها بَِيدي. بِناَء َهِذه األنقاض القِدْيَمة
أَال أَْرغَُب إذًا منكُم، يا . أُمِّي كَما أنا الكَِلَمةَ، والَّذي ُهو فَوَق كلِّ شيء، أُكرُِّمها 

ى رماٍد وغبار، يف أنْ تْعَترِفوا بِها َمِلكةً للسَّماِء وأنْ ُتكرِّموها؟ إنَّ ألَمي َمن لَْسُتم ِسو
َيجِب أنْ يعوَد إىل بطرَس . الَيوَم هو أنْ أرى كَم أنَّ َخليقيت ال َتعرِف ِكفايةً أَهمِّيَتها



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٨

  ."لُوِثْر"الَعديد ِمن مؤِمنِيَّ الَّذين َعَزلوا أَنفَُسُهم َتماًما والَّذين هم َتحت اسمِ 
  !سوف ُيصَدمون! رّبي ♦
: فاسوال، سأْجَعلُُهم َيجثون على ُركَبِهم ِلُيكرِّموا أُمِّي، هذا أنا الرَّبُّ الَّذي َيَتكلَّم ♥

َسأُقوِّي ُجذُوَعكُم . ِعنَدما َيْنَحنون سأْشرُق بِنوري َعلَيهم وأُْنهُِضهم! سأَْحنيهم
  .سأُعيُد بِناَء مؤسَّسيت. َتْنُضب مياُهه أبًداوَسُتصبِحون كََحديقٍة َمْرويَّة، كََنبعٍ ال 

حمبوبيت، َتعالَي، كوين طيِّعةً وَعذبةً كاآلنَ َألنقَُش َعلَيِك كَلمايت، َتعالَي، ال َتْنَسي أبًدا 
  . ُحضوري القدُّوس

  .نعم، يا رّبي ♦
٢٣/١٢/١٩٨٧  

  !إهلي، َسُيْصَدم الربوتستانت ♦
  .)مل أسَتِطْع َتقَبُّل األمر (
ال، لقد انَتظَرُتهم سنني طويلَةً كَي َيَتغيَّروا، َدعيين اآلن حرا بِأن أَُدّون فاسو  ♥

  .رغباِتي
  !لكنَّهم سُيصَدمون ♦
هل يْسَتطيُع أَحٌد أنْ َيْسمَعين فَقَط ِعنَدما يؤاتيه هذا، مثّ َيُصمُّ آذاَنه ِعنَدما . صغيأَ ♥

  َيرى أنَّ ما أقوله ال ُيناِسبه؟
َسَيزَعمون بأنَّ هذا . بِما أنَّهم عاجِزونَ َعن اْنِتقاِء أْجزاء! شيء كلَّا إذًا سَيرِفضون َتماًم ♦

  .لَيَس أنَت
  .إنْ ُهم فََعلوا ذلك، إذًا َسَيْنِكروَنين كإله هلم ♥
رّبي، هل أَتجّرأُ وأَقولُ إِنَّ هذا صعٌب َعلَيهم؟ لْن َيشعروا أنَّهم ينكرونَك، فَُهم على كلِّ  ♦

  .، يا رّبحقًانَك حالٍ ُيحّبونَك وَيعبدو



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٥٩

  نِدائي؟ X فُضرهل َسَي. أَتْيُت ُألوحِّدكُم َجميَعكم فاسوال، لَقَد ♥
  .كال، يا رّب، ليَس إنْ كانوا ُمخلصني ♦
           .فَسوف يْسَمعون "إنْ كانوا ُمخلصني:" ُيلخِّص قولِك هذا كلَّ ما ُيمِكن قَولَه ♥

كي تْستطيعوا أنْ تتَِّحدوا، لَِكن،  إنَّين آيت ألشرَق َعليكُم َجميُعكم وأُنريكُم 
 .ألنَّ أْعمالَهم سيِّئةوألَسفي الشَّديد، َسَيكونُ هناك َمن سُيفضِّلُ الظُّلَمةَ على النُّور 

سَيرفضون أنْ يأتوا إىل نوري َمخافةَ أنْ ُتفَْضح أْعمالُهم، لكنَّ مؤمينَّ والَّذين يْعَترفون 
ن إىل نوري، وَيعرضون أْعماهلم بال َخوٍف، ألنَّهم بِإخالصٍ بأعمايل وَيْتبعونين، سيأتو

  .سُيظهِرون أنَّ ما يفعلوَنه َيفْعلوَنه ِمن خاليل أنا إهلهم
لَقَد قُلُْت إنَّكم إذا َجَعلُتم ِمن كَِلميت َمْسِكًنا لكم فسَتكونون حقًّا تالميذي؛  

وِثقُْتم بكلمِة اليومِ، كُْنتم إذا : واآلن أقولُ لكم هذا. سَتعرِفون احلقَّ واحلقَّ ُيَحرِّركُم
يف احلّق، واحلقُّ ُيحرِّركُم، وَيْجعلُكُم قاِدرين أنْ  اإلخالص فعالً تالميذي، َتَتعلَّمون
إنَّين آٍت إلَيكُم َجميِعكُم حامالً قليب بَِيدي ُألقدِّمه لَكُم، . تتَّحدوا باحلبِّ وُتمجِّدوين

كَثريون وُيْنِكرونين كإلٍه لَهم ألنَّ قَلَْبهم قد لَِكن بالّرغم ِمن نِدائي، َسَيْرفُضين ال
إنْ َرفَضوا َسماعي، فذلك ألنَّين . َتحجَّر، لو أنَّهم أَحّبوَنين لَكانوا َسِمعوا ندائي

فَقَْدُتهم كأوالٍد يل؛ لقد أَْعَمْتهم ِحكَْمُتهم؛ لكْن، احلقَّ أقولُ لكم، إنَّ نِعاجي َسَتعرُِف 
  .وا َصويت لَيسوا نِعاجي، ألنَّهم ال يؤمنون بِجربويتَصويت؛ الَّذين لْن يعرِف

هل تْعلَمون ملاذا ِخرايف ُمشتَّتةٌ وَجسدي ُمشوٌَّه؟ هل َتْعلَمون ملاذا َيسوُد َعَدُم 
فتِّشوا . االنسجامِ يف كنيسيت؟ ألنَّهم كانوا َيسريون يف اللَّيلِ دون أّي نورٍ يقوُدهم

ألْقوا َعْنكم ُخْبثَكُم وَتَصلَّبكُم، كونوا لُطفاَء . كُم، وسأقوُدعنِّي أنا الَّذي هو النور
  أنا راعيكُُم الصَّاِلُح الَّذي. إفتحوا قلوَبكم َوَدعوا ُنْسغي َيْمألكم. وُمَتواضعني

  .فاسوال، كلِّميين، عاِمليين كَرفيقِك القدُّوس. ُيحبُّكم  



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٦٠

  .ِد امسَك، يا ربأْرغَب يف َتمجي. سأفَْعلُ، يا إهلي، أُحّبَك، يا رّبي ♦
  .  َسَيدوم ُملْكي إىل األبد. حمبوبيت، لقد جمَّدُت امسي وسأَُمجِّده أيًضا  ♥

  .َتعالَي، تشجَّعي، أنا معِك  
٢٦/١٢/١٩٨٧  

كانون األّول، أكََّد ِلي يسوُع أمهيَّةَ رسالَِة غََرَبْندال مع رسالِة فاطيما،  ٢٦-٢٥يف ليلِ  (
 يَّ وكانَ يسوُع ُيقّوي ـكاَنت الرِّسالَةُ تَتَردَُّد يف أُذَُن. دةـالَةٌ واحا رسـن ُهموأنَّ الرِّسالَتْي

  .)ُحضوَره، كان ذلك وكأنَّين لَم أسترِح ِتلك الليلة
لقْد علَّْمتكم أنْ تقرأوا عالماِت . فاطيما َيدعو إىل َتقديسِ غََرَبْندالإنَّ َمْعبد  ♥

؟ كيَف ُيعقَل أنَّكم ال ُتميِّزون الَعالمات؟ أال َهل ُتفتِّشون َعن هِذه الَعالمات. األزِمَنة
َتسَتطيعون التَّمييز؟ ملاذا اْنَغلقَْت أذْهاُنكُم هكذا؟ ملاذا َتْرِفضون أنْ َتروا؟ ملاذا 
َتْرِفضون أنْ َتْسمعوا؟ هلْ َنسْيتم كَِلمايت؟ ملاذا ُتكرِّرون أْخطاَءكم؟ أحبَّائي، ملاذا كلُّ 

ِة على رسالِة غََرَبْندال املُْعطاِة ِمن أُّمكم القدِّيسة الَّيت هي تابوُت هذه التهجُّمات السَّامَّ
الَعْهد ِلكَِلَميت لَكُم؟ إنَّ ُمعارضاِت النُّفوسِ الكََهنوتيَِّة جتاَه ظهوراِت غََرَبْندال ورِسالِتها 

أنْ َيمنَع أخرى  كَما يف فاطيما، ُيحاول الشَّيطان مرَّةً. هي كلُّها ِمْن أْعمال الشَّيطان
أملْ َتفَهموا أنَّ الشَّيطان الَّذي َيْعرف أمهيَّة ُمخطَّطي اخلالصي الَّذي  .تْعميَم رِساليت

َمَنَحْتُه أُّمي ألطفالٍ ُبسطاَء يف غََرَبْندال ُيحاولُ مرَّةً أْخرى أنْ ُيزيلَ ُمخطَّطي فُيبقيكُم 
ُجهوَده اآلن أكثَر ِمن أيِّ وقٍت  ُيضاِعُفهكذا يف الظُّلَمة ِلَتْسقطوا؟ إنَّ الشَّيطانَ 

َمضى ِلينتِصَر على أمِّكُم القدِّيسة؛ إنَّه َيَتالَعُب بِكَنيَسيت كَي َتنفَي َهذه الظُّهوراِت 
الَّيت هي َتتّمةٌ ِلرسالِة فاطيما اخلالصيَِّة وُيحاولُ يف غَضبِِه أنْ َيمَنَعكُم ِمْن أنْ َتَتغذَّوا 

ال . تعرَّفوا إىل َصويت. إنَّين آٍت ُألخلِّص أوالدي. واِضٌحإنَّ مشروعي اخلالصي . منِّي
لَقَد اْخَتْرُت َعَدًما، جاِهالً، قُماشةً . َتَتفاجأوا بِطَبيَعِة الوسائلِ الَّيت أْسَتْعِملُها
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، ِليكونَ جليا أنَّ األعمالَ الَّيت َتمُأل هذه القُماشةَ ِهي منِّي وكَي ُتؤمنوا هذه ٢٤َبيضاَء
  .أنَّين أنا يسوُع، ابُن اهللا احلبيب، الَّذي َيَتكلَّم املرَّة
يا ! آه. َسَتتعرَّفونَ عليَّ من َجِديد أنَّكميا أبناَء هابيلَ، أْعلُم . َملَكويت هو بينكم 

  .سأَكِْشُف لَكُم قريًبا عن ُمخطَّطي ! أِحبَّائي، كم أُحبُّكم
   صوِتَك، فماذا َسَيْحدثُ حيَنها؟ ربِّي، إنْ مل تتعرَِّف النُّفوُس الكهنوتيَّة إىل ♦
دعيين أقُْدِك كما أْرغَُب . ٢٥فاسوال، ليَس لِك أنْ تْسأيل ذلك، أْنِت الغباَر والرماَد ♥

  .وَدِعي هذه األمور يل
  .نعم، يا رّب ♦
حنن؟ سأمأل . تعالَي. أنا احلبُّ، تعلَّمي القبول! ال ُتِسيئي فَْهمي! تعالَي! آه ♥

  .مصباَحِك
  .أشكرَك على اهتمامَك الُْمِحبِّ بِي .نعم يا رّب ♦
  .ِلَنذهْب   ♥

٢٨/١٢/١٩٨٧  
إذا َنسيُت نفْسي وَتَجّرأُت أنْ أْحكَم َعلى أيٍّ كان، أو اْعَتقَْدُتين أفْهم أفضلَ ِمَن الغري،  (

عيُدنِي بِمجرَِّد نظرٍة ثاِقَبٍة ِمْن عينيه عليَّ ُي: أمامه، ِلَينقلَ رسالته" َمن لديه"ُيذكِّرين اهللا فوًرا 
، ُيذكِّرنِي "غبار ورماد"بِمجرَّد كلماته الثالثِة هذه، . إىل مكانِي َحيثُ َيجِب أنْ أكون

َسَيعتِقدونين . كال، َبعُضهم لْن َيفْهَم ذلَك. بأنَّين ال شيء وأنَّين أْصَغُر َمخلوقاته كلِّها
مون أنَّه باْختياري أنا، أْصَغَر الكلّ، لكْن أال تفْه. ُمسَتِحقَّةً ألنَّ اهللا اْختاَرين ألتلقَّى كِلمَته

                                                           
  . أملترجم.  ألفرنسيَّة قُماشةَ أو لوحة ٢٤
  .بِهذه الكلمات الثالثة، ُيذَكِّرين اهللا بأنَّين آخُر َمخلوقاته ٢٥
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َيكِْشُف اهللا لنا عْن رِحَمِتِه الالمتناهية؛ إنَّه َيمَنح حّتى لألْصغر، ما الَّذي لْن ُيْعطيه للَّذين 
ألَم ُتالِحظوا َصْبَره معي، ِعَوَض أنْ َيْضرَبين، . بإْيمانَيجِدهم أكثر اْستحقاقًا مّني إذا سألوا 

كيف تْستطيع َخليقته أنْ َترفَضُه؟ لكْن ال حيّق يل أنْ أتكلَّم، ألنَّين . غزارةً كان حّبه َيزداُد
أَِحّبوا إهلَكم كما ُتحّبون أَنفَُسكُم، ألنَّكم ِمن دونه : اآلن أقول. كْنُت مثلَهم فيما َمضى

  .) هو حياتناأْعطانا اهللا احلياةَ بِنفِخها فينا، نفَُسه هو حياُتنا؛ أهللا هو َنفَُسنا، أهللا. َتموتون
طوىب للَّذين . ٢٦زيل الشَّر؛ أإلخالص َسُيَسَيعيُش هابيلُ َهِذه املرَّةَ! آه فاسوال ♥

طوىب للَّذين َسُيغذّون ِخرايف ِمن . طوىب ِلنعاجي الَّيت تعرُِف صويت. ُيَشجِّعون كِلميت
تقديس طوىب للَّذين سُيَصلّون الورديَّةَ يف يومِ . طوىب ِلُبَسطاء القلوب. َجِديد

طوىب للَّذين َيْحملونَ َصليَب . والَّذين ُيَحّيون أّمي ساجدين على رِكبِهم ٢٧غََرَبْندال
طوىب للًّذين يتَّضعون . طوىب ِلنعاجي الَّيت تعوُد إىل بطرس .سالمي وحبِّي متَّحدين

طوىب  .طوىب للَّذين يْتبعون َوِصيَّيت وُيحبُّون َبعُضهم بعًضا كما أُحبُّكم. ويقَْتدون يب
  .للَّذين َيْشهدون يل وال َيخجلون يب

. يا حمبوبةَ َنفسي، آِمين َوِثقي بِي، أنا ُمعلَِّمِك اإلهلي، ال َتُشكِّي أبًدا يف كَِلَميت
  .تعالَي، أنِت ضعيفَةٌ، َتعالَي، اتَّكئي عليَّ أنا قوََّتِك

  ! ال أستطيع الَتَخلِّي عنَك، أبًدا. نعم، يا رب، أنا بِحاَجٍة إليَك ♦
فاسوال، اآلن أنِت ُتضحِّني بذاتِك ألجلي، ! آه. أِحبِّيين، اْرغَيب يفّ، كوين مسائي  ♥

  .لكن قريًبا، ستكونني بِقريب
  .إنَّين أتلهَُّف هلذا اليوم ♦

                                                           
  . ، أنَّ هابيل َسَينتِصُر على قايني"أإلخالص َسُيزيل الّشر:"يقِصد بِقوله ٢٦
  .يتنّبأ يسوع بِهذا احلدث ٢٧



  ١٩م وُحّب دفتر رقم رِسالَة َسال
  

٦٣

  .إْبقَي بِقريب، أريُد أنْ أْسألَِك شيئًا  ♥
  نعم، يا رّب؟ ♦
فاسوال، . يِّي أمِّي يف كلِّ وقتحبا يب، يا فاسوال، حبا يب، هالّ تعلَّْمِت الورديَّة؟ ح ♥

  هالّ فََعلِْت ذلك ألجلي؟
  .يا رّب، مل ُيعلِّمونِي إّياها قَطُّ ♦
فاسوال، أال أعلُم ذلك، ِلهذا السََّببِ آيت ُألعلِّمها لِك ولكلِّ الَّذين مل يْسمعوا قَطُّ  ♥

  .بالورديَّة 
  .ألتعلَّم ساِعْدنِي. نعم، يا ربُّ، أريُد فعالً أنْ أتعلََّم، يا َرّب ♦
: هذا ما أْرغُب يف َسماعه ِمْنكم مجيًعا، أنتم الَّذين ال تْعلَمون هذه الكَِلماِت ذاَتها ♥

سأَُعلُِّمكم مجيًعا أْنُتم ". ساِعْدين كْي أتعلَّم. نعم، يا رّب، أُريُد ِفعالً أنْ أتعلَّم، يا رّب"
      .لَْن أََتَخلَّى َعنِك أبًدا . َترْيحي يفَّإبَنيت، َتعالَي واْس. الَّذين ُتريدون فعالً أنْ َتَتعلَّموا

ورغَبيت يف أنْ " َشوقي إىل اهللا"َيْبدو أنَّ اهللا َشَعر بَِتوقي إليه وبَِعذابِي هنا، إنَّها ُمجدًَّدا موَجةُ  (
أنْ أبقَى هنا، حيثُ ُيمِكنين أن : أْشُعر بأنَّين أتأرجُح بني. أكون ضحيََّته، وُمحرَّرةً َتماًما

بَزه اجلَِديَد، فأفرُحُه بَِجذْبِي بعَض النُّفوس إليه؛ أو ذّي َبعَض ِخراِفه الَّيت ال َتْرفُض أبًدا ُخأُغَ
 )أيُّهما أْجَدُر؟! أنْ أكونَ معه، األمُر الَّذي سيكون رائًعا أيًضا بالنسبة إيلّ


