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٦٤

  الدفتر العشرون
  

٣١/١٢/١٩٨٧  
  !إهلي، إنَّين أَُصلّي كَي ُتْؤِمَن الكَنائُس بِرِسالِتَك ♦
إْسَمعيين، يا فاسوال؛ َسَتتكلَّمني بِِلساين . ١فاسوال، إنَّ اإلْيمانَ يب ُهَو نِْعَمةٌ أَمَنُحها أنا ♥

إْعَرفوا عالماِت  .هذا الَوحُي هو َصويت. وسأُْخبُِركم بالِْمَحن الَّيت َسُتواجُِهها كنيسيت
  .أَلَوْيلُ للخائن . كُلوا رِساليتاألزمنة؛ إقَْبلوا رساليت؛ تذّوقوا رِساليت؛ 

  )الِحقًا  (
  أُتِحّبيَنين، يا صغرييت؟ ♥
  .أعبُدَك، يا رّب، بِال انِقطاع ♦
نعم، يا فاسوال، أَِحّبيين، يا زهريت؛ كَفِّري عن ماضيِك، كَفِّري عن الَّذين ال  ♥

إْبنيت ، . يت، إنَّ كُلَّ زهرٍة َتْحتاُج إىل النورِ ِلعلْمها بَِمفْعوِلِه على أَْوراِقهازهر. ُيحّبوَنين
  َهالّ َتَندَّْمِت؟

  .)كان اهللا ُيَحضِّرين ِلـَتناوِلِه يف املناولِة املقدَّسة. َتَندَّْمُت على َخطاياَي املاضيِة واحلاِضرة (
هذِه األشياء ِمن أَْعماقِ َنفِْسِك، َتَنّدمي  تنّدمي على كُلِّ. يا زهريت، إنَّين أَغِْفُر لَِك ♥

  .على الدََّنسِ، ألنَّ هذِه كاَنْت َرذيلةَ َسدوَم
١/١/١٩٨٨  

  .يا إهلي ♦
  !أنا هو، اْمسكي َيدي، اْمسكي اآلن بَِيدي اُألخرى وِسريي  ♥

                                                           
  .على املؤِمن أنْ ُيَصلَّي وَيْسألَ اَهللا هذه النعمةَ ١



  20رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

٦٥

دما كانَ ُيريدين أن لقد ِقيلَ هذا مّرةً ِمن قَبلُ، يف رؤيا ُمشابِهٍة هللا َوهو يأَخذُ بِكلتا َيَدّي عن (
  .)أْنَتقلَ إىل موضوعٍ جديد

لقد َدَعوُتِك رسولَيت، لْيس فَقَط . ال َتخايف! ِسريي، ِسريي، يا ْحمبوبيت، َتقَدَّمي ♥
فاسوال، اْنَتِظري وَسوف َتَرْين، مل أِصلْ . ِلقسمٍ واِحٍد ِمْن خليقيت، بل ِلكلِّ خليقيت

َتطيُع التصّرَف بِدونِِك، لكّنين أْبَتهُِج بأنْ يا زهريت، أْس. بعُد إىل نِْصِف رِساليت
إنَّين أبارُك كُلَّ ُخطْوٍة جديدٍة َتقومَني  أنا اُهللا وأكَتفي بذايت . أُشاركَِك يف أَْعمايل

  .بِها، فََتقَدَّمي إذًا، يا َمْحبوَبيت ، تقّدمي َمعي، ِسريي إىل األمام 
فأنا ال أَسَتطيُع ذِلك . على التقدُّم، بِما أنَّها إِرادُتَكأيُّها اإلله الكلّيُّ القدرِة، ساِعْدنِي  ♦

  .، فأنا عاجزةٌ عن أّي شْيٍء كانَتَحمَّلَينِلَوْحدي، وكالعادة، أَْسأَلَُك أنْ َت
  .فاسوال، َسأُساِعُدِك، ألّنين قُوَُّتِك  ♥

٢/١/١٩٨٨  
ألنّ السُّقوطَ مهلٌك، وَيكْفي  أّيها الرّب الكُلّيُّ القدرِة، أْحِمنا ِمن الُسقوِط يف اخلَطَِأ، ♦

  .خطأٌ واِحٌد ُيقَْتَرُف، كَما يف الَبْدء، ِلُيهِلَك ُشعوًبا بِكاِمِلها
  .نعم، يا فاسوال، إْخَشي هذا الوباَء، ألنّ اخلَطَأَ ُهَو َوباٌء ُمْعٍد  ♥
َميَّزِة، ألنّ كُلَّ ما إهلي، لَقَد قََرأُْت، يف مكاٍن ما، أنّ الكنيسة َتَتردَّد يف قبولِ اإلحياءاِت املُ ♦

ال أقْصُد . جيُِب َمْعرِفَُتُه َمْوجوٌد يف الِكتابِ املُقدَّسِ، لذا فهَي ترفُُض كلَّ َوْحيٍ َجديد
فَُهم َيخافونَ اخلروج عن اإلجنيلِ . َجديًدا ِمن َحيثُ املوضوع، َبل َجديًدا غَري اإلجنيل

  ...َخوفًا ِمن أنْ َيِضلّوا
ليقَيت ُمَحتٌَّم َعليها أنْ َتسقطَ يف فّخ َعّدوي، َهل سأْبقى جاِلًسا فاسوال، ِعنَدما أرى َخ ♥

أتأمَّلُها وهي تْسقطُ دونَ أن أُسرَِع ِلنْجَدِتها؟ هل َتَتذَكَّرين ِعندما َشفَْيُت املَُخلَّع يف 
  ؟َيْومِ السبت؟ ماذا َسألُْت الفّريسيني
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  .رّبي، عليَّ أن أُراجَِع الِكتاَب املُقّدس ♦
  .ذًا وأَْحِضري كَِلَميتإذهيب إ ♥
  .)٦-١٤/١لوقا  -فعلُْت ذلك وَبَحثُْت  (
: قُلُْت. أََيحلُّ الِشفاُء يف السَّبِت أم ال؟ فلم ُيجيبوا بِشيء: يت، لقد سألُْتابننعم، يا  ♥

ا، َمْن ِمنكُم، َيقَُع ابُنه أو ثوُره يف بئرٍ فال ُيخرُِجُه منها ِلوقِْتِه، َيْوَم السَّبت؟ ومل َيْستطيعو
ألَيوَم، أَطَْرُح هذا السُّؤالَ على الَّذيَن يرفُضونَ هذا . ٢حّتى اليوم، إيِجاَد َجوابٍ

يف َعْصرِكُم، أنْ أُْنِقذَ خليقيت ِمَن الُسقوِط ، بِواسطة أعمالِ أال َيحلُّ،  : الوحَي
  . ويسوُع َيعين املُخلّص ِعناَييت اإلهلّية احلالّية؟ فاسوال، أنا يسوُع

  .م، يا رّب، ذَكِّرُهم إذًا بِكُلِّ ذِلَك، يا رّبيقُلْ هلُ ♦
  .إنّ قلَيب األقدَس َينزِف. حمبوبيت، لقد كَلَّلوا قَليب بإكليلٍ ِمن َشوٍك ♥
  يا رب، هل اّنهم َيعون ذِلك؟ ♦
م وسأُريهِم قَلَيب ُهسأذَهُب بَِصمٍت إىل بابِهم، َودونَ أنْ أقَرَع، سأْدُخلُ َبْيَت  ♥

  يت، حنُن؟ابنتعالَي، يا .ِمنهم أخطاَءُهم  ْخِلصونَاألقدس، وَسَيعي املُ
  .نعم يا رّب، ُمتَِّحدان ♦

٤/١/١٩٨٨  
  !إحدى أخواتِك! إْحدى بنايت احلبيبات احنَدَرْت إىل املوت! ، آه يا فاسوال٣فاسوال ♥
  ِمن هي، يارّب؟ ♦
  !أنظُري. َتعالَي وسأُريِك إّياها !َتعالَي. إنَّها ابنيت احلبيبةُ روسيا ♥

  

                                                           
  .لة رمزية ِلعصرنامج ٢
  .بدا صوت اهللا َيمزُج احلنانَ بالضَّرورة ٣



  20رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

٦٧

َخذَنِي اهللا بالرُّوح، إىل طََرِف َصحراَء، وأشاَر بَِسبَّاَبِتِه، وَيِدِه املَْمدودِة، إىل البعيِد َتْحَت أَ (
مِ، ُملقاةٌ ـملقاِة مائتةً ، َجَسُدها هزيلٌ ِمن الظُّلأشعَِّة الشمسِ املُْحرِقة؛ حنو ابنِتِه وأخيت الْ

َمماِتها، لقد ماتْت وحيدةً دونَ أنْ يكونَ  َميتةً يف وَسِط الصَّحراِء، َبَدت متروكةً حىت يف
َبكَْيُت بَِمرارٍة . ِعْندما رأْيُت هذا املَْشَهَد املُْؤِلَم، َتفَجَّرْت ُدموعي شفقةً. أحٌد بِقُْربِها ِلُيعّزَيها

  .)ِعندما رأيُتها
  .َلَعاَزر سأُقيُمها ِلَمْجدي؛ سأُْحييها كما أَْحَيْيُت. آه ال َتْبكي، َسأُقيُمها، يا فاسوال ♥
  !آه يا إهلي، إّنَك ُتْحزُِنين كَثًريا ♦
أنا أُِحبُّها، يا فاسوال، . هذا احلُْزن الَّذي َتْشُعريَن بِِه ليَس بشيٍء ُمقارنةً بُِحْزين ♥

فاسوال، أَِحبِّي أُخَتِك؛ . لَْن أْتُركَها مائتة، ُمعّرضة للرِّياح املُْحرقة. َعلْيها أْيًضا وأْشِفُق
فاسوال، لقد َتَخلَّْت  !أَِحبِّيها، إذ ال أحَد ُيِحبُّها. ْيها، إذَْهيب َنْحوها، أَِحبِّيهاأَْشفَقي َعلَ

َعّني واْنقَلََبْت ِضّدي، ِعندما كَُبَرْت وكان قْد حان َوقُْتها ِللُْحّب، ناَدْيُتها ُألشارِكَها يف 
ْعَتقََدْت أَّنها َتْسَتطيُع ردائي، لَِكن َبَدلَ ذَِلك، َرَحلَْت؛ ِعندما َشَعَرْت بِنضوجها، ا

 .فأداَرْت يل ظَْهَرها وذَهَبْت؛ كََعروسٍ غريِ ُمخِلصٍة، َهَرَبْت. َتْغِذيةَ َنفِْسها بِنفِْسها
وكأنّ هذا لَْم  َمْحبوَبيت، هل َتْعلمني ماذا َيْعين فُقدانُ ابَنٍة؟ لقد َتمّزَق قليب، َبكَْيُت

يِّ َتبكيِت َضمريٍ، أْعلََنْت صراحةً احلرَب عليَّ، أنا َيكُْن كافًيا، وبَِعجَرفٍة، وبِدون أ
مل َتُعْد ُتْؤِمن يب، تَوقّفَْت عن ِعباَديت، عنِ ! أباها، وعلى َجميعِ الُشهداِء القّديسني

كُْنُت . َبَدْت وكأّنها َنِسَيْت احلبَّ الَّذي َتَشاركْناه يف ما َمضى !الرجاء يب وعن ُحّبي
وبناٍت، لَِكنَّها يف ثورِتها، قتلَْت أوالدي وأْسلََمْتُهم إىل الشيطاِن كما قد َمَنحُتها أْبناًء 
وكأنّ هذا مل َيكُْن كاِفًيا، الَْتفََتْت حنو الشيطان وتعاَهَدْت معُه على . ُنَسلُّم ُمْحرقةً

ْيطانُ فَوافََق الشَّ فيهَتْرغَُب اإلْخالصِ لَُه وعلى ِعباَدِتِه َشْرطَ أنْ ُيقَّدم هلا كلَّ ما 
. ،فَفََصلَها َعّني كُليا؛ لقد َتَركَْتُه َيقْطَُع رِباطَنا، ألنَّه َجَعلَها َتِثُق بِِهَشْرطَ أن َتَدَعُه ُحرا
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اإلتِّكاُء علْيه  َوَجَب َعلَْيهاغّداٌر كما ُهَو، قاَد ابَنيت يف البِدايِة إىل ُمْستنقعاٍت، َحْيثُ 
فاسوال، . كُلًِّياسألَْتُه أنْ َيْسَمَح هلا بِاالتِّكاِء علْيِه .املُتحرِّكة خْوفًا ِمَن الَغَرقِ يف الرِّمالِ

كما فَرَّْت أوَرشليُم ِمن َمْنزِيل مرَّةً، َمْنزلِ قداسيت، ِلُتْصبِح ابنةً فاِسدةً، ُتضّحي 
َوها، بأْوالِدها الواحِد ِتلَْو اآلخر، تراءى ِلروسيا ابنيت أنَّه ِمن الَصوابِ أنْ َتْحذَُو َحذْ
لقد  ،فأَخذَْت هداياَي املقدَّسةَ وقَدََّمْتها إىل الشَّْيطان الَّذي َحّولَها كُلَّها إىل أْسِلحٍة

أْعماها الشَّْيطانُ بَِمْجِدِه، َوبَِعَماها، َسَحَبها من املُْسَتْنقَعاِت َوَوَضَعها يف الّصْحراِء 
  . ِلَتْعطَش وَتموت

  . ٤َتَخبَّطُ بَِدِمها؛ ناَدْيُتها، لِكنَّها مل ُترِْد اإلْصغاءرأَْيُتها َتسُري عارَِيةً وَت  
ناَدْيُتها ُمجدًَّدا، لِكنَّها مل ُترِْد أن َتسَمَع نِدائي؛ بل ِعوَض ذلك ،اْسَتفَزَّْتين وناَدْت 

. ْيفويف حالِ َرفَْضَن، كاَنْت ُتْرِغُمُهنَّ بِالسَّ. َواِتها األصغَر ِمْنها ِلَتِسْرنَ على خطاهاأَخ
لقد قَنَّـْنُت َعلَيها ُخْبَزها كي ". كلُّ َمْن َيأُخذْ بالّسْيف، بِالسَّْيِف َيهِلك:"ألَْم أَقُلْ

ُمْنَهكةً وجائعةً أْرَسلَْت . َتحتاَج ُخْبزي، لِكنَّها آثَرِت اجلوَع على أنْ تأكُلَ ِمّني
ِمَن الُغرورِ  ةً ألنّ غُروَرها كان موحىأَخَواِتها األصغَر ِمْنها ِلُتتابِْعَن أْعمالَها السَّيئةَ ِخفي

ِلَتْغِذَيِتها، أْصَبحْت، إذا جاَز  بِما أَنّ أراضيها مل ُتثِْمْر ِكفايةً. َنفِْسِه الَّذي ُهَو الشْيطان
تعالَي، . إْبَنيت، إرتاحي اآلن، سأُتابُِع رِساليت غًدا. على َعدوِّي" ُمعَتِمَدةً"القَْولُ، 

  حنن؟. َتَغذَّي مّني . يتُبَنيَّا َدعيين أُبارِكُِك، ي
  .نعم، يا رّب ♦

٥/١/١٩٨٨  
  .)ِعْنَدما أَعْدُت ِقراءةَ النصِّ عن روسيا الَّيت كانت مائتةً ، َبكَْيُت ِمن جديٍد بَِمرارة (

                                                           
  يف فاطيما؟ ٤
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  .فاسوال، ال َتْبكي، لَقَد قُلُْت لِك، َسأُقيُمها  ♥
  .ِحبُّهاأُ. يا ربُّ، أْشُعر بِالَشفَقِة علْيها. يا رّب، أُِحبُّها ♦
  .أِحبِّيها كما أنا أُِحبُّها، هي أْيًضا ابَنيت، وأُْخُتِك  ♥
  يا رب، هلْ َسَتعوُد إلَْيَك؟! يا رب، هل َسَتذَْهب إليها َوُتقيُمها؟ آه ♦
أُريُد أن ُيِحبَّها كُلُّ أَْوالدي، َسُنحيطُها . سأذَهُب إليها، أقيُمها وأَْحِملُها إىل َبْييت  ♥

   .كُلُّنا بِاحلُّب
  إهلي، هل قُلَْت إّنَك َسُتتابِع رِسالةَ األمس؟ ♦
ِعْنَدما أْصَبَحْت روسيا خاِضعةً للشْيطاِن، ألنّ أرَضها كاَنت َجدباء، قدَّم . َسأُتابِع  ♥

إّنها َتقُتلُ َتدرجييا، كُلّما تأكُل ِمنها . ِحبُّهمأُهلا الثَّْمَرةَ املُميَتةَ الَّيت َيْحَتِفظ بِها للَّذيَن 
  .إّنها ُمميتةٌ،وتقُتلُ بُِبطء. ا َتفَْتِقر إلْيهاكُلّم

فاسوال، .لقد غذّاها ِمن هذه الثَّْمرة َوقََتلَها؛ ماَتْت وهي ُتمِسُك هذه الثمرة بَِيِدها
  .ابنيت، كوين ُمطَمئنةً، ال تضطريب، دعيين أتصرَّف وسأَُتمِّم أعمايل .ِثقي يب، سأُقيُمها

ك سألَْتين أنْ أبارَك أوالدَك يف غََرَبْندال وأن أُطِلعهم على يا ربُّ أنا ُمْضطَرِبةٌ ألّن ♦
؛ أن أُعِطي الُسلُّطاِت الكََنسّيةَ ِلتقرأ كَيف َعلَيها أن َتبدأ بِالوِّحَدة؛ ثُّم أسأهلا أن ٥رسالتَك

مرَمي ُمهانةٌ ُتقدِّس غََرَبْندال وأُفْهِمها أنّ غََرَبْندال هي حقًّا تِتمَّةٌ ِلفاطيما، وكم أنّ القدّيسةَ 
… يا ربُّ، مثَّ اآلن روسيا! آه. فاطيما ِلغلطةِلَعدم َتكرمي ظهوراِتها يف غََرَبْندال، تكراًرا 

بولس، وأنا مل -ومنذُ البِداية، ُتْسِمُعين بِأّنه عليَّ َتسليُم هذه الرِّسالة إىل خاِدِمَك يوحنا
  ...ثقيلإنَّ كلمَتَك علّي وِحْملَها ! من كُلِّ هذا شيئًاأفعلْ 

  .قويل ذلك اآلن ♥

                                                           
  .١٩٩١لَقَد َتمَّ ذلك اآلن سنة  ٥
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  .إغِْفْر يل. ٦ِلوحدي... كُْنُت سأقول  ♦
.  فاسوال، إّنين أْحَتِملُ ذلك معِك؛ أُشارِكُِك يف صلييب؛ فاسوال، إنَّين أَغِْفُر لِك   ♥

إنَِّك َتنَسْيَن دائًما أّنين أنا الربَّ َمن . لقد َمَنحُتِك أْيًضا ُشهوًدا ْحيِملون الصَّليَب عيَنه
لَقَد سأَلُت . َعليِك أن ُتحّبيين وَتَتَغذَّي ِمّني. عل كلَّ هذه األشياء وليس أنِتَسَيفْ

  .شاِهَديِك أن ُيوِصال رِسالَيت
  .إنَّهم َيعَملون َعلى إيصاِلها، يا رّب ♦
الَّيت َتشَهُد على أَقواِلي، وِعنَدما  ٧إنَّين أَسألُهما اآلن أن ُيفَتِّشا يف ُنبوءِة يوحّنا  ♥

َسَترفَُع َيِدي احلجاَب َعن َنظَرِمها فََيراِن  فانَ َعلى كَِلمايت َوَيبَتهِجانَسَيَتعرَّ
. يت، ألنّ الوَّقَت قَد أََتىابنإفَرحي، يا . َتعالَي، سأمهُس ُحّبي يف أُذُنِِكَمجدي

 .أرمسي َعالميت. أنا يسوُع املسيُح ابُن اهللا احلبيُب واملخلُِّص. أحّبيين كما أُِحبُِّك

 
  

٦/١/١٩٨٨  
يسوُع، هل َجَسُدَك املَُمّجُد َيَتألّم؟ واآلن، ِفي السَّماء، ألْسَت، كَما أُّمنا العَّذراُء، فَوَق  ♦

  األملِ الشَّخّصي؟
ين روح، ال أتألُّم َجَسديا، لَكنَّ بِما أّن. فاسوال، لَيس ِلي َجَسٌد مادِّيٌّ، أنا روٌح ♥

َنفْسي تَتألُّم أملًا فَظيًعا بِقََدرِ َنفْسِ أُمِّكُم الِقّديسة، ِعْندما َنرى أوالدنا َيتَّجِهون ُمباشرةً 
  .إىل ِفخاخِ الشَّيطان

 حٌد ظُلًْما؟لَِكن، يا رّب، َهل َتَتألّم أْيًضا ِعندما أتألّم؟ َمثَالً، هل َتَتألّم ِعْندما يّتهُِمين أ ♦

                                                           
  .شعْرُت باخلجل، وألّنه احلّق، طلب مّني إْنهاء ُجملَيت ٦
  .َمجلَّة َعن َنفْس: ِقراءة ٧
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إنّ الَتَجّني يأيت من . ألجل املُتَّهِم واملُتََّهم: إذا اتُّهِْمِت ظُلًْما، أتألُّم ألجلكُما مًعا  ♥

الشَّيطان، وبِما أنَّه ِمن الشَّيطان هذا َيعين أنَّه اْسَتعملَ املُّتهَِم؛ بالنِسَبِة للُمّتَهم، فإنَّ 
أنا ُممجَّد، لَِكْن .  أَؤكُّد أَقوايل يف الِكتابِ املقَدَّسإّنين. قليب يتألّم ِمن أجلِ الَضِحيَّة 

  .بِما أّنين ُمّتحٌد بِكُم، أُعاين كلَّ ما ُتعاُنوَنُه
  .أشكُُرَك، يا رَب ♦

٨/١/١٩٨٨  
  .)َرغَْبيت احلاّرةُ َوَتوقي إىل اهللا كانا كَبَريين (
وِحيا، وَتجعلُِك أَكثَر قُرًبا ِمّني، فاسوال، إنّ اخلُلَوةَ سُتنّميِك ر. كرِّميين بَِتْوِقِك إيلّ ♥

عنَد احلَدِث الثاين، سأَمدُِّك . فُتَمكِّنِك، يا َمحبوبيت، من أن َتغوصي أكثَر يف جراحايت
ال َتُشكّي، سأْرفُعِك إيلّ، لَقَد  بِكُلّ ما تفَتِقُر إليه َنفُْسِك، ُمعزًِّزا أعمايل علْيِك،

َتقوُد كلَّ ُنفوسي احلبيبِة إىل آالمي، فُتحوِّلُها إىل ُصَورٍ  اخَتْرُت لَِك هذه الطَّريَق الَّيت
  َتعايل اآلن، سأُذكُّرِك بُِحضوري بِما أّنِك عاجِزة؛ نعم؟. َحّية عّني

أَعلَُم أّنين عاجزةٌ، لَيَس ِعندي شيٌء صاِلٌح، وأنا أتَِّكل عليَك، يا رّب، : كُْنُت سأقولُ ♦
  .لَّ ما ينقُُصينألنالَ ِمن رمحِتَك الالُمتناهية كُ

  َتعالَي، حنن؟. َنَعم، افَهمي أنَّ كلَّ ما هو َحَسٌن هو مّني ♥
  .نعم، يا رّب ♦

٩/١/١٩٨٨  
إنَّهم َيقولون َعن هؤالِء . يارّب، قَرأُت َعن َبعضِ الُعلماِء الَّذين ال يؤمنون بالسِّمات ♦

ِلبون ِألنفِسهم السِّماِت األشخاصِ املوُسومني إنَّهم ُمصابون بِاخِتاللٍ َعقْلي، وإّنهم َيْج
َيقولون إّنه ِمن املُمِكنِ إعطاُء . بَوحيٍ َعقلي، ُمقّرين بوضوحٍ أّنهم ال يؤمنون بِالَعجائب
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  .َتفسريٍ طَبيعي ِلكُلّ شيء، لكّنهم ال ُيقّدمون أيَّ َتفسريٍ إطالقًا
وٌس َبينكم َتْرفُض لديَّ نف. َسَيْبقى الِعلُْم لَدى احلَكيمِ السِّالَح املُفَضَّلَ ِضّدي ♥

صلّي من أجل هذه . ، وهي َتستْوجُِب بِاألكثرِ الشَّفَقةَ بِنظرياإلصغاء إطالقًا
  .النُّفوس الضالّة

١٠/١/١٩٨٨  
إلَهي، كَم ُهو َجميل أنْ َنْسَمَع ِمن َوقٍت آلخر َعن نفوسٍ َتَتلَقّى أعمالََك ِمثلي، لكن  ♦

ني َيتلقّيان، تقريًبا، َنفَْس َرسائلي، لَِكن ِخالل لقد َسِمْعُت َعن شخَص. ٨بِطريقٍة ُمختِلفة
  !اْنِخطافاٍت، كالرَّسول يوحّنا

إنَّ . حمبوبيت، فَرِّحيين، وَصلّي َمعي. إنّني أْمَنُح كَِلميت ّجماًنا وسأَفَْعلُ ذلك َدوًما ♥
  : ٩َتعالَي ُنصلّي .َنفْسي قد فضَّلَتِك

  َك املقّدَسة،يا أبا احلقِّ، أُريُد أنْ أَْعَملَ َمشيئَت
  أريُد أنْ أُتابَع

  وأن أُْرضَي قَلَْبَك احلنونَ جِدا،
  فأَضُع احلُبَّ َحيثُ األشواُك،

  ِتلْك األشواك الَّيت ال َتزال ِفيَك،
  .آمني

  

  :ردِّدي ِمن َبعدي َهذه الكَِلمات. تعالَي، سأُعلُِّمِك َصالةً أُخرى أكثََر فعالّيةً 
 ."آمني. ُدَك، وأرجوَك وأُِحبَُّكإّنين أُؤمُن بَِك وأَْعُب" 

                                                           
  .ِهي خارِقة الطَّبيعة لَم أَكُن أَعلَم، يف هذا الوَّقت، أنَّ َمجموَعةَ هذه الظَواِهر ٨
  .إقْتَرَب يسوع مّني َوَوضع َيَده على كتفي ٩
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  !لَِكن، يا ربُّ، هذا ما قالَه َمالُك سالِمَك يف فاطيما ♦
لَقَد َعلَّْمُت َمالئكَيت أنْ ُيَصلّوا بِهذه الطَّريقة، واآلن، أُعلِّم أوالدي أن ُيَصلّوا أيًضا  ♥

  .بَِهذه الطَّريقة وُيكفِّروا
أُْؤِمن بَِك، أْنَت هو فرُح . أنَت هو َسعاَدِتي وَبْسَميت. َنَعم يا ربُّ، أنَت باحلقيقة َرجائي ♦

  .آمني. حياِتي، أنَت حياِتي، أْعُبُدَك إىل األبد
  .رُسمي إشارةَ َصلييبَنَعم، أُ. اآلن ١٠تعالَي إيلَّ ♥
  .)َسَجْدُت وَرَسْمُت إشارةَ الصليب . َنَهْضُت وذَهْبُت َنحوه (
  حنن؟.  إبنيت، أُِحبُِّك. َنَعم، يف الثَّالوث  ♥
  .َنَعم، يا َرّب ♦
  .أَخربيهم، أَخربيهم ♥
َيقِصُد َيسوُع بِذلك، أّنين ِعنَدما قُْمُت بإشارة الصَّليب، فََعلُت ذَلك كَما علَّمْتين إّياها  (

  .)ثالوثًا، مؤكًِّدا الثّالوثَ األقدس: ألباِهُم، الَسّباَبةُ واإلصَبُع الُوْسطى َمًعا. األورثوذكسيَّة
  

١٢/١/١٩٨٨  
  .ي وإهليرّب ♦
  َهل َتذْكُرين ُرؤيا العواميِد الثالثِة والّصلَبِة؟. فاسوال، َدعيين أُساِعدِك  ♥
  .نعم يا رّب، أَذكُُر ♦
مل أقُلْ قط أَنَّ اْنِحناَء اثَْنني . كي َتْسَتطيَع أنْ َتتَّحَد الثَالثةُ مًعا، َعلَيها أنْ َتْنَحين ثَالثُتها ♥

                                                           
  .َيقْصد يسوع أمام ُصورِة الكَفَن املُقّدس ١٠
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  فاسوال، هل َتِعني بأّنين، أنا اَهللا، ُمصمٌِّم متاًما على َتوحيِدكُم؟ . فَقَطْ َيكْفي
ْمس، بُِخصوص كَْيِفّية َرسمِ يف بِداية ِلقائنا الَيوم، فَكَّرُت أن أسألَك َعن رِسالِة األ ♦

  .الصَّليب
ُألوحَِّدكم، علَيكُم أنْ "يت، ِلذَِلَك أُريُدِك أنْ َتفَْهمي ماذا أقِصُد بـُبَنيَّأْعرِف، يا  ♥

  . وبِرمحيت الالُمتناهية، آيت ُألساِعدكُم كي تّتِحدوا ،أُحبُّكُم مجيًعا". َتنَحنوا مجيًعا
أنا إلُه احلُّب؛ أنا َوديٌع وُمتواضٌع؛ تذَكّري طُُرقي؛ . فاسوال، فَّتشي َعّني بَِبساطِة قَلبٍ

، إعرفوا َصويت؛ أْنُتم َمن أَْولَْيُتكُم كَِلَميت َنواياكُم األنانّيةَ ِلكي َتتَِّحدوا، إطَْرحوا َعنكُم
 ملاذا ُتفّتشون َعن. وَمن َعَهْدُت إلَْيكم أُلوَف النُّفوس؛ أَنُتم َمْن أْعلنُتكُم ُرعاةَ قَطيعي

يا َزهَريت، إنَّين أَنزِلُ ... َمصاِلِحكُم ولَيس عن َمصاِلحي؟ إنّ ِخرايف ُمَشَتّتةٌ، ُمشّتتة
  .ِمن ِخالِلِك، ألمجَع األمَم؛ فأُوحِّد ُنفوسي الكهنوتّيةَ وأُجّدُدكُم بُِحّبي

  رّبي وُمخلّصي، كيف َسَيْعلمون، وكيف سُيِقّرون بذنوبِهم؟ ♦
توبوا، فكّروا بِرمحيت؛ آِمنوا بأعمالِ . عْن إراديتم أنْ ُيفّتشوا ِلَيعرِفوا ذنوَبُهم َعليه  ♥

ِعناييت الرّبانّيِة، ِعَوَض أنْ َتدوسوها؛ أُعُبدوين بِكُلّ إخالص، فتِّشوا عن مصاِلحي 
  . وليس عن َمصاِلِحكُم

كلَّ  أنَّ: " ، هل َتقِصد بذلك"مصاحل"رّبي، أُغفُر يل ألّنين عاجِزةٌ عن فَهمِ ما تقِصُد بـ  ♦
  ؟"ما َتْرغَب فيه، يا رّبي، ُهَو أن َتجَمع قطيَعَك املُشتََّت حاِليا

. حمبوبيت، حّتى أنِت، فهِْمِت ما أْرغَب فيه بِاألكثر، لِكن لَيس هذا كُلَّ ما أْرغَُب فيه ♥
  .   ِعنَدما سُتعيدين ِقراءةَ هذا الَوحي َسَتفَهمني، يا فاسوال

  .نعم، يا رّب ♦
أحلُبُّ ُهو دائًما َصبوٌر . ُرِك بأنْ ُتبارِكي الَّذين َيضطهِدوَنِكابنيت، سوَف أُذكّ ♥
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كوين صوريت؛ آِمين يب، . ، فكِّري بَِصْبري َمَعِك١١يتابنيا . ِعيشي بِقداسٍة. وُمحِّب
أُْشُعري بُِحّبي وكرِّميين، . َتعالَي اْسَترحيي يفَّ، أّيُتها النَّفُس الَعزيزة علّي. َترجَّي وأَحبِّيين

  حنن؟. نا إلَُهِكأ
أشكُُرَك، يا رّب، على احلُّب الَّذي َتْغُمُرنِي بِه، على الصَّربِ واللّطِف والرأفَِة الَّيت َتكنُّها  ♦

  . ِلَنفسي
  .آمني. إنَّين أُْؤِمُن بَِك وأعُبُدَك وأرجوَك وأُِحبَُّك

  !١٢يل َهذه الكَِلماتيا َمْحبوبيت، إنّ قَليب َيْمتِلئ باحلُّب ِعندما أَمسُعِك َتقولني ! آه  ♥
. ِمن طنييا إهلي، كَيَف أقِدُر أَالّ أُِحبََّك، أنا أَعيُش ألجِلَك، أنا لَك حّتى ولَو كنُت ! آه ♦

أنا ال أُفّتش َعن َمصاِلحي، بل أسعى ِلَتمجيِد اِمسَك، . كلُّ ما أفعلُه، إنَّما أفعلُُه ُحبا بَِك
أِحبَُّك وبَِحقِّ هذا احلُّب . باع إرادِتَك، يا رّبأسعى إلعاَدِة ِخراِفَك إليَك، أسعى إىل اتِّ

الَّذي أكنُُّه لَك، هذا احلُّب الَّذي َمَنحَتين وَعلّمَتين إّياه، أَْسألَُك، إذا كانْت َهذه َمشيئُتَك، 
. أنْ َتمَنَحين قوَّةَ اإلْيمان وأنْ َتجَعلَين أُِحبَُّك بال حدوٍد، حّتى أَسَتطيَع االستمرار فأَُمّجَدَك

  .آمني
سأُغذّيِك، يا َمْحبوَبيت، حتَت أنظار ُمضطهِديِك، ألنَّ . سأُغذّيِك من ِثمارِ َحديقيت  ♥

  .هذه هي مشيئيت
  .أْشكُُرَك، يا رّبي يسوع ♦
ُخذي، . آِمين يب بِثَبات. َتَمّسكي بِشدٍَّة بِما َمَنحُتِك وال َتَدعي أحًدا َيْسلُُبِك ِهَبَتِك  ♥

  .   ما أِمهُس يف أُذُنِِك صِغي ِعنَدأَامِسكي َيِدي و
  

                                                           
  .لوال ُحبُّه، لكان ضربين منذ زمن بعيد ١١
  .ِللغايةبدا اهللا ُمْبتهًجا  ١٢
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١٣/١/١٩٨٨  
إذا : "ِلذا نراهم يتحّولون عنَك قائلني. يا ربُّ، كَثريون َيلوموَنَك على كَونِك غََري عادلٍ ♦

  ".، فهو غُير عادلٍِلَنفَْترِْض أّنُه يوجد إلهكان هناك ِمن إلٍه، 
الَّذي َجلبُتموه على  إذا ُمتُّم، يكون ذلك بَِسبب الشَّّر: "زهريت، أقولُ ِلهؤالء  ♥

 ُتوبوا، كُفُّوا عن خطاياكُم، عودوا إيلّ فأَغِفَر. أنفُِسكُم؛ إّنه ثََمَرةُ ُجحوِدكُم
  ." لكُم 

تسوُد . أََتيُت ُألشرَِق كالنور يف عاملِ الَيومِ املظلم. أنظُروا إيلّ كَفاِديكُم، كُمَعّزيكُم 
  .ملَصاِلُح الشَّخِصّيةُ، َو النِّفاُقبييت الَيوَم الَبلَْبلةُ، واملخاَصماُت، وا

ملاذا، ملاذا شتََّت البغُض ُرُسلي؟ يا َمن قَدََّسْتُه َيِدي، يا أخي، أُحبَُّك ! بطرس! بطرس
إنّ قَليب األقَدَس َجريٌح، َجريٌح بِاألشواِك الَّيت غََرَسْتها فيه خاصَّيت، . منذُ األزل

إنَّ . يب اجلَريح؛ إّنُهم َيطَعنون قَليب املُقَّدَس ِمن َجديدسأُريَك قَل. خاصَّيت الَّيت أُِحبُّها 
إنّ َجَسدي َيتألَّم ِمن . َدمي َيَتدفَّق، إّنُهم َيْصلبونين ِمن َجديد، َوُهم لَيسوا ُمْخِلصني

حمبويب، أنا َعطشان؛ لَقَد َنَسوا  . ُنقْصاِن احلُّب؛ لقَد َجفّْت َشفتاَي ِمن ُنقصاِن احلُّب
كلُّ ما أطلُُبُه ِمنكُم هو  .قَد َنَسوا أّنين ُمتواِضٌع وَوديٌع وُمْمتِلئٌ باحلُّبطُُرقي، لَ
ملاذا اِخلالُف يف كَنيسيت؟ ملاذا َهذه . أِحّبوا بعُضكم بعًضا كما أنا أُِحّبكُماحلُّب، 

 اخلصوماُت يف ُحضوري؟ ملاذا َهذه الكَراهيَّةُ؟ ملاذا كلُّ هذه املُبادالِت الّساّمِة؟ أين
ِهَي إذًا قداسُتهم؟ ملاذا ُيهِملون ُبستاين؟ إّنُهم ُيشتِّتون ِخرايف أكثََر من أيِّ وقٍت مضى، 

بطرس، إنَّ َعْيَنيَّ َملَّت ِمن ُرؤيِتهِم . وَسيزولُ القَليلُ املُتبقّي أْيًضا ألّنُهم َهَجروُهم
إنَّين . هم ما ُيقدِّمونه خلرايف لَقَد َجَعلوا أَراِضيَّ قَفًْرا َولَيس لََدي. َيَتباَدلون التَُّهم
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 . ١٣لقد َمَنْحُتُهم ُحبا وسالًما؛ مل أُعلِّْمُهم أبًدا أن َيحكموا على الغري. أَْرفُض طُُرقَهم
ُهم َيسَتفزُّونين؟  ملاذا  إنّ قَليب املقّدَس َينزُف َوَيتمّزق،. فاسوال، أنا أَحكُم بَِصالحٍ
أّنه يف ُنوري، وَيكَْره أَخاه، إنَّما هو يف الظُّلَمة؟ هل فَهِموا  أَلَم أقُلْ إِنّ كلَّ َمن َيدَّعي
  ِفعالً ماذا كُْنُت أقِصُد بِهذا؟

فإذا كُْنَت ُتقرُِّب قُْرباَنَك َعلى املَذَبحِ وذَكْرَت ُهناك أنَّ ألخيَك َعلْيَك شْيئًا، فَدْع 
ك، ثُّم ُعْد بِقَلبٍ نقيٍّ وقدِّْم قُرباَنَك ُهناك ِعْند املَذَبح، واذَهْب أّوالً فَصاِلْح أخا

قََصْدُت بِذِلَك كَيف َيجِب أنْ َيكونَ اّتفاُق الواِحٍد َمع اآلخر، وأن ُيِحبُّوا   .َكقُرباَن
أِحلّوا السَّالم ِفيما َبيَنكُم، َتصالَحوا قَبلَ أنْ ُتقَدِّموا يل قرابيَنكُم يف . َبعضُهم بعًضا

  .منزيل
  .قَليب، وال قَلُب ُرُسلي اَألوائلِ إىل احلّب يوًما يا َولَدي، لَم َيفَتِقر

  !إنّ َصَربَك لََعظيم. رّبي، إّنين أتألّم عندما تتألّم ♦
أنا . فاسوال، يا ِطفلَيت الَّيت قاَمْت ِمن َبني األموات، آِمين يب؛ تَرّجي وأَِحبِّيين  ♥

  .الربُّ، لن أختلَّى عنِك أبًدا 
  .ةَ أوالِدَك كما أقَْمَتينيا رّب، أسألَُك أن ُتقيَم بقّي ♦
بل سأُقيُمُهم ألنَّ هذه كانت وال َتزال . سأفَعلُ، لَِكن لَيَس ألّنِك سألِتين ذلَك ♥

  .حمبوبيت، يف النِّهاية سأَنَتِصُر. تعالَي وال َتْنَسي حضوري . مشيئيت
  

١٨/١/١٩٨٨  
َسَيحُدث َسيكون ألّنَك يا رّب، إذا كَان كُلُّ َشيٍء َيحُدثُ بَِحَسب إرادِتَك وَمهما  ♦

أَرْدَت ذِلك، فإّني ال أفهم ِلماذا، ما ُدْمَت ُتريد أنْ ُتقَبلَ رِسالُتَك، ال َتجَعل الَّذين 

                                                           
  .لَقَد َحكَموا علّي، عندما َرفَضوا ُمقابليت ١٣
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  َتَبلّغوها َيقَبلوَنها، بِما أّنك َترغَُب يف ذِلَك؟ ملاذا ال ُتنُريهم؟
إنّ َرَمحيت َتمَتدُّ ِمن . يُتِكيت احلبيبة، إبَتهِجي وافَْرحي ألّنين َهَدْيُتِك إذ َشفَُبَنيَّيا ! آه ♥

جِيلٍ إىل جِيلٍ َعلى الَّذين َيخَشوَنين، أّما بالنِّسَبة اىل األشواِك الَّيت َتْخرقُين ، فَفيها 
َتسَمعون َسماًعا وال َتفَهمون وَتنظُرونَ َنظًرا وال : "َتَتكَرَُّر نُبؤةُ أشعيا َمرَّةً أُخرى

الشَّعب وأََصمُّوا آذاَنُهم وأَغَْمضوا ُعيوَنُهم ِلئالّ فَقَد غَلُظَ قَلُب هذا  ُتْبِصرون
". أَفأَْشِفيهم؟. ُيْبِصروا بُِعيونِهِم وَيسَمعوا بِآذانِهِم وَيفَْهموا بِقُلوبِهِم وَيْرجِعوا

إنَّ َرفَْضُهم ألعمالِ  إبَنيت، لَقَد َتَنّبأُت بِِعَناِدِهم ُمنذ األزل،  )١٥-١٣/١٤مت(
فاسوال، َصلّي ِمئاِت املّراِت ِلَتْبلُغي ما أَطلُبُه فَوَق .اليَّوَم أفقََدُهم النِّعمةَ الِعنايِة اإلهلّيِة

  .  ١٤والرَّجاء احلُّب واألْيمانكلّ شيء أَال َوُهو 
  .ودايِفد ِمن َبني اآلخرين Xيا َرّب، لَقَد أََنرَت األَب  ♦
أنا الرَّّب، أُفَتِّش َعن . انةَ َتْنقُُصُهملَن أُنَري احلُكَماَء ألنّ األم. إّنين أُنُري املُخِلِصني ♥

كُلّما َصِغرُتم، اجنَذَبْت َعظََميت حنَوكُم ِلَتْبلَُغكُم وَترفََعكُم؛ كُلّما . املَُتواضعني واملَساكني
  هل َتَرين؟! فاسوال. كُنُتم ِصغاًرا وَمْمحوِّين، َسُهلَ َعليكُم الدُّخولُ يف قَليب املُقّدسِ

ْؤيا، رواقًا مسدوًدا بَِصْخرٍة كبرية؛ لََمحُت ِمن ورائها، وِمن خالل أرانِي يسوع يف ُر (
  .)فُُتَحاٍت صغريٍة، نوًرا ساِطًعا لكّن الصَّْخرةَ كاَنْت َتْمَنُعُه ِمن دخولِ الرواق

إّنُهم الصَّخرةُ الَّيت َتقطُع الطريَق إيلّ، وَتْحجُب َضخامتهم الّنوَر َعن كُلّ الَّذين  ♥
لن أَْحَتِملَ عظمَتكُم؛ إنَّ ُعْجَبُهم ُيضجُِرين؛ : إىل َهؤالء، أنا الربُّ، أقول. يُيفَتِّشون عّن

. ِعْندما ستأيت السَّاَعةُ، سأَْدعوُهم الواحَد ِتلَو اآلخر إىل التَّوَبة. لَقَد امتَألْت كأسي
  .أَلَويلُ ِللَْخَونة، فََعلَيهم ُمواَجَهيت أنا 

                                                           
  .لوا الرَّّب يف الصَّالة ِلَيجعلهم ُيْدرِكون احلقيقةعلى الطّرش والعميان أنْ يسأ ١٤
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أنّ ُرُسلََك احلِقيقّيني، الصِّغاَر واملُتواِضعني، َسَيفَْرحون َيسوع، ما َبدأُت أفَهمُه، ُهو  ♦
بَِتعبريٍ . بِرسالِتَك، لكّن الكَثريين، الَّذين ُهم غَُري ُمخِلصني لَك، لَن ُيِحّبوا هذه الرَّسائل

  .آخَر، إّنها جّيدةٌ ِللَْبعض وسّيئةٌ ِللَْبعض اآلخر
  .١٥أآلن َتعلَمني. َنَعم يا فاسوال ♥
هالّ كْنِت َسَندي، ُرغْم بؤسي؟ شّجعيين، هل سُيْصغي أحٌد . القّديسة َمرَيم أيَّتها  ♦

  ِمن بني السُّلُطاِت الكنِسّية؟ واِحٌد فقط؟
يسوُع وأنا . وأنا أُِحبُِّك يا ُمباَركَيت. يت، إنّ َيسوع ُيِحبُِّكُبَنيَّا يفاسوال،   

  .صلّي ِلتنالَي هذه النِّْعمة. سُنساِعُدك اآلن
  .ساعديين إلجياِد الكَِلمات املُناِسبة. ا أُّمينعم، ي ♦

  .، ال َتُشكِّي أبًداأنا أُِحبُّكُم مجيًعا. إنَّين أُساِعدِك يا َزهَريت  
  .أشكُُرِك ِلُمساَعدتِك ♦
طفليت، َسُيساِعُدِك احلُّب على َتحمُّلِ َتجارَِب عديدٍة، سَيمنُحِك يسوُع قُّوَتُه،  ♥

  . ، فأنا أَمحيِك١٦ال َتخايف. سأُشجِّعِك دائًما
  :)يسوع َيَتكلّم (
أنا هو الرَّبُّ، أَيَّتها النَّفُس حمبوَبيت، كَرِّميين اآلن وسريي َمعي، سأَمَنُحِك قُوَّيت ُألحقَِّق  ♥

  .أُِحبُِّك ِلدَرَجٍة لَن َتَتمكَّن َنفُسُك أبًدا من فَهِمها! َرغبايت، كم أُِحبُِّك
َمّجديين، إنَّ حّبي . َتنزِلُ اآلن بينكُمالَةُ سالمي وَرمحيت، ُحّبي وبِّري رَس

َسُيخلُِّصكُم ِمن َعداليت، ألَعدالة الَّيت َسَتْنزِل َعلَيكُم، إذا رفََضْت خليقيت ُمجّدًدا 

                                                           
  .قالَ يسوع هذا بَِصوٍت َحزين ١٥
  .َتخفيَف عزْيَمِتي بِاسِتمرارهنا، كانت القّديسة العذراء َتقصد أالّ أخاَف ِمن الشَّيطان الَّذي ُيحاوِلُ  ١٦
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وأنْ إّني آيت بِرمحيت الالُمتناِهية، ُألحذَِّركُم؛ أَرغَُب يف أَن َتتوَب َخليقَيت . اإلصغاء
إنَّ َنفْسي يف ُحْزٍن . بكي عاِلًيا الْحِتقار وَرفضِ غََرَبْندالإنّ َمقِْدس فاطيما َي. َتعرِفَين

كَيف يْستطيعون الشَّكَّ . َعميق ِمن َجديد، ُهو احلُزن َنفُْسه الَّذي أصاَبين يف فاطيما
فَواِت  اآلن َوروحي فيهم وُهم يفَّ؟ لَقَد َتجاهلوا رِسالَيت يف فاطيما، مل يَتقبَّلوها إالّ َبعد

 َصلّوا ِمن أجلِ . ال َتُشكّوا أبًدا. أنا ُهو الرَّّب الَّذي َيَتكلّم. بُّكُم مجيًعاأُِح. األوان
 
 

  .النُّفوس الَّيت َتسُري ِفي الظُّلَْمة
إنَّ َنظَري ال ُيفارِقَُك أبًدا، لَقَد ! ، الَّذي َعيَّنُته َوقَدَّسُته بَِنفْسي١٧يا ُبطرس! آه

يا أخي، أنا َعلى بابَِك، يا خاصَّيت؛ إّنين أقَْرع، هل  تأّملُْتَك كلَّ َهِذه السِّنني واآلن
َتَعرَّف َعلى . أصغِ إلَيَّ، اْسَمْع َصويت. سَتَدُعين أَدخل؟ ال َتنِكرين، يا ُبطرس، أنا أُِحبَُّك

لَقَد أتْيُت ُألَوحَِّد َجَسدي ! َصويت، هذا أنا الربُّ، ألسَّالم َمَعِك أّيُتها النَّفس، ابَتهِجي
، ؛ لَقَد ُعْدُت ألمجع ِخرايف، أَتْيُت ألْسقَي بستاين، أنا يسوُع ُمَخلِّصكُمالّدامي
أُْنظُْر، يا ُبطرس، إنَّ قليب املُقّدَس ُيخَترق ِمن َجديد بِأشواٍك َعديدة، أشواٍك ! ١٨أُْنظُْر

لَقَد . ١٩إنّ َنفسي َمجروحةٌ َمّرةً أُخرى، إّنُهم َيدوسون قلَْبْينا! غََرَسها الَّذين أُِحبُُّهم
إّنين اآلن . إنّ َجْنيب لََمفتوٌح َوَدمي يَتَدفَُّق. َتكلّلَ قَلبانا مّرةً أُخرى بِإكْليلَْي شوٍك

هذا الَوحي ُهَو  .واِقٌف على بابَِك، أْحِملُ َمعي ُمخطَّطَ َخالصي السِّرِي، إّنُه هنا
  .بُّكُمأُِحبُّكُم مجيًعا ِمن كُلِّ قَليب، ِمن كُلِّ قَليب أُِح. َصويت

                                                           
  .ُمباشرة يتوّجه يسوع فجأة حنو البابا يوحّنا بولس الثاين وكأنَّه ُيكَلِّمُه ١٧
  .ُيريد أن يرى البابا يوحنا بولس الثاين قلبه. يفتح يسوع ثوبُه لُيري قلَبُه ١٨
  .يقِصد يسوع قلبه وقلب أُّمه ١٩
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٢٤/١/١٩٨٨  
  .(...)ـفاسوال، أرغَُب يف أنْ أَبوَح َمبشاِعري ِل  ♥

إنَّ اهللا : "النَّظرِّيةَ الَّيت َتقول ألبدألْقي َعنِك إىل ا! أّيُتها النَّفُس! يا أخي.أْصغِ إيلَّ 
فوس الكهنوِتيَّة، أنا أنا ال أتقَّرُب فَقَط ِمَن النُّ". يقَترُِب وَيرفَُع فَقَط النُّفُوَس الكَهنوِتيَّة 

ال أَُميُِّز؛ ِلماذا أفعل، هل أنا إله َتفضيل؟ إنّ قَليب َيَتألّم ِلرؤيِة كَم َبيَنكُم ال َيزالون 
أَترْيَن، يا ِطفليت،كَم أنّ  .َيعَتِقدون أّنين ال أَهُب نَِعمي إالّ ِلراهبات وِلرهبان ُمكَرَّسني

  ؟ خاّصيت ال َتفَهمين جّيًدا
كان . َبِقَي َهكَذا ِلَبعض الّوقت. أَسُه بُِحزٍن ِمن جِهَّة َوَرفََع َيَدُه َنحَو قَلبِهَحىن يسوع ر (

  .)َجميالً جِدا
وحوَّلُتها َألتباعٍ ... ٢٠ُنفوٌس بائسة... َتقَّرْبُت ِمن أُناسٍ ِمن خارجِ كَنيسيت، َنَعم ♥

َري أنّ الَعديد ِمن السُّلُطاِت َجَعلُْت ِمنها تالميذًا، َجَعلُْت ِمنها قّديسني؛ غَ. ُمْخِلصني يل
لَم َتْعَترِْف قَط بِهذه النُّفوس؛ إّنها ال َتْعلَم . الكََنِسّيِة َتَتغاضى َعن أعمايل وَتَتجاهلُها

إنّ اهللا : "؛ إنَّ النَّظَرِّية الَّيت َتقولَتفضيِلهمعدٌد كبٌري ِمْنها ُرِفَض بِسَببِ . شيئًا بِشأنِها
كم أّنكُم ! آه. خاطئةٌِهَي " لنُّفوسِ التَِّقّية الَّيت َترَتدي الثَّوَبال َيَتقّرُب إالّ من ا

  !ُمخطئون
  .)َتَحوَّلَ َصوُت َيسوع ِمن احلزن اهلادئ، إىل الكآبة  (
لو أنَِّك فَقَط َتْعلَمني َعَدَد النُّفوس الَّيت َتقرَّبُت ِمْنها دونَ أنْ تكونَ بالضَّرورة،   ♥

  !رَّسةً يل، وَجَعلُْت ِمنها قدِّيسنيُمرَتديةً الثَّوَب أَو ُمك
عاَدْت إيلّ ِخراٌف ضالّة، . لَقَد َهَدْيُت ُنفوًسا َعديدةً بِرسالَيت اىل احلُّب والسالم ♥

                                                           
  .قال يسوع ذلك بصوٍت حزين وَعذب ٢٠
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ةُ َعجيبٍة أَكَْبُر ِمن َعْودة َخروٍف ضالٍّ أيَّ! إفَْرحي، أَيّتها النَّفْس. واْرَتَمْت بني ِذراعّي
 ! ِمن َجديد٢١ر ِمن فَرحِة راعٍ َيجُِد َخروفَه الضَّالفَْرَحة أكُب ةُأيَّ! إىل سيِِّدِه

! أْعِلن الُبشرى السَّارةَ؛ أعِلْن أعمايل! ِلجريانَِك! َعرِّْف بَِعجائيب اخلالِصّيِة إلخوِتَك
لقد أتْيُت إليَك ومألُت ِسراَجَك، َمَنحُتَك نوري، . ِلُتْعَرْف أعمايل، ِلُتعرْف أُْعجوبيت

تعالَ وافَرْح، يا أخي، . اج َتحَت سريرَِك، وإالّ فلَْن ُيفيَد بِشيءال ُتَخّبئ هذا السِّر
. ألّنين مْألُت ِسراَجَك ِلَيْسطَع على املنارة ِلَيرى اجلميُع النُّوَر وَيْعلموا أّنُه ِمّني

  .املُقّدسة إْبَتهجي، أْعِلين أْعمايلَ

                                                           
  !بدا قَلُبُه وكأّنه َينفَجُِر ِلشدَّة الفَرح. كان صوُت يسوع َمملوًءا فَرًحا وهو َيقولُ َهِذه الكَِلمات ٢١


