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٨٣

  الدفتر الواحد والعشرون
  

١٩٨٨/ ١/ ٢٥  
  َيسوع؟  ♦
  .أنا هو ♥
إّنُه كاحلُلْمِ، وأََتَوقَُّع أن . أقِصُد هذا الَوحَي. َيسوع، ِلغاَيِة الَيوم، كلُّ ذِلَك ُيذِْهلُين ♦

  !هذا ُمدِهٌش. أستيِقظَ وأَكَتِشَف أّنُه مل َيكُْن ِسوى ُحلم
 أردُت أن أُقيَمِك من َبني األمواِت. فةاملَعرِ فاسوال، أنا ضابِط الكُلِّ وكُلّيُّ  ♥

  هل َتذكُرين رؤيةَ الشَّمس؟. وأنَريِك 
  .١َنَعم يا َرّبي، كُرةُ النور ♦
، إنّ "أُعجوبِة الشَّمس"إنّ كَُرةَ الّنورِ َهِذِه هي َنفُْسها ِتلك الكَُرة املْعروفَةُ لََديكُْم بـ ♥

ـُِك إّياها، لقد ". فاطيما"هَي َنفُْسها كِتلَك الَّيت َحَصلَْت يف  كَُرةَ الّنورِ َهِذِه الَّيت أََرْيت
  .أْدَخلُْتِك فيها، لقد َسَمحُت لِك أن َتْدُخلْيها

يا َصغَرييت، أنِت ال ُتدرِكَني ! يا فاسوال، لو َعَرفِْت فَقَط االْمِتياَز الَّذي َمَنحُتِك إّياه! آه
  . ذِلَك، إذْ إّنين َجَعلُْت على َعينيِك ِحجاًبا

  .ِحّبَك، يا إهليأُ ♦
أنا إهلُِك، أُِحبُِّك، ال َتخايف ِمّني . سأَْحفَظُِك ُمَخبَّأةً يف قَليب األقَدس، أَنِت َعزيزةٌ َعلَّي ♥

يا فاسوال، إنَّ ! آه. خايف فَقط إذا َتمّرْدِت َعلَّي. أنا أٌب َعذٌْب. ألّنين أنا احلُبُّ أبًدا
  . أَسراري لََعديدةٌ وُمعظُمها َمحجوٌب َعْنكُم

َسَتَتَحقُّق كُلُّ نبوءٍة ُمْعلَنٍة، َسَتِتمُّ كُلَُّ كلمٍة . أَْصغي إلَيَّ بانِتباٍه اآلن، يا فاسوال 

                                                           
  .١٩٩٠باريس . ، احلياة احلقيقية يف اهللا، اجلزء األول٢٦/٣/٨٦الدفتر التاسع يف  ١
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  أَْرغَُب يف أن َتْرُسمي قَلَبْين، . مكتوبٍة يف الكتابِ املقدَّس

لَب أُّمي َنَعْم إنّ قَ. أَحيطيهِما بإكليلٍ ِمن شوك. َنَعْم، الواِحد قُرَب اآلخر، أي ُمّتِحَدين
. أَْرغَُب ِمْن كُلّ واحٍد ِمْنكُم التَّكرَمي الَّذي َيْستِحقُّه قَلُبها الطّاهر. الطَّاِهَر ُمّتِحٌد بِقَليب

يت، أََترْين، كَيف أنَّ قلَبْينا اإلهليَّْين َمكُْسّواِن بالشَّوِك ِمن جرَّاِء ُجحوِد الَبشرِ ُبَنيَّيا 
  .َخطاياهم َمجموعةُهكذا هي . وَتحقريِِهْم يل وِقلِّة ُحّبهم

أْرغَب يف أنْ َتتقَّربوا من أُّمي وأن . فاسوال، مع إّني أنا هَو الكِلمةُ، أُِحبُّها وأْحَترُِمها
ُتكَرِّموها كما أنا أُكَرُِّمها، أْرغَب يف أنْ َتْجثو كُلُّ ركبٍة ِلتكريِِمها، أرغَُب يف أن 

أُريُدكُم أن ُتَعوِّضوا َعن َخطاياكُم . م الِقّديسةَُتَصلّوا الَوردّيةَ وأنْ ُتِحّبوا أُمَّكُ
لقد كََشفُْت لِك كيَف أنّ . يت، كوين ُمتيقِّظةً، تعالَيُبَنيَّيا . وَتسألوها أن ُتعلَِّمكُم

أُذَكُِّرِك . قَلَْب أُّمِك ُمّتِحٌد بِقليب اإلهلي وكَيَف أّنُهما ُمكلّالِن بإكليلٍ ِمن َشوك
  .ِكبُِحضوري، أُِحبُّ

  .أنا أُِحبَُّك أيًضا، يا َيسوع ♦
  ، هل ُتريديَن أن ُتَصلّي َمِعي؟فاسوال َتعالَي ♥
  .َنَعْم، يا رّب ♦

  !يا أبِت، يا أّبا
  إنَّي أُقدُِّم لََك إراَديت،

  .أُقدُِّم لََك حياِتي، أَْستْسِلُم لََك
  يا أبا احلقِّ، إِنْ كاَنْت َهِذِه َمشيئُتَك، فاْجَعلْين جديرةً،

  َع التَّصرَُّف يب كُلًّيا،ِلتستطي
  إجَعلْين َضِحّيةَ رغباِتَك احلارَِّة،
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  .إْصَنْع ما َيرغَُب فيِه قَلُبَك
  .آمني

َصلّي . تعالَي، َصلّي ألّمِك القّديسِة.فاسوال، بارِكي ُمضطَهِديِك، صلّي َألْجِلهِم ♥
  .معي

  .)ُيْملي عليَّ َيسوع (
  يا أُمي الِقّديسة،

  ،الطاِهرِوجَّهِة اىل قلبِِك سأَُعّوُض َعن اخلطايا امل
  .بِقُبويل أَنْ أَكونَ َضحّيةَ ُحبٍّ َألجلِ احلُّب

  .آمني
  :فاسوال، صلّي معي لآلب، تعالَي، مًعا

  ي احلبيب،يا أبِ
  أنا بِحاجٍة إلْيَك، َألزيَد إْيَمانِي،

  ُحّبي، َرجائي،
  فـأَُمّجَد ِمن َجديٍد

  إْسَمــَك القــّدوَس
  .آمني

٢٦/١/١٩٨٨  
  .ال، هل ُتريديَن أَن َتعَملي َمع أُّمِك القّديسة؟ حنُن ال َنفَترُِق فاسو ♥
  .َنَعْم، يا َيسوع ♦
    .واآلن، إنَّ أّمِك القّديسةَ هي الَّيت ُتعلِّمِك. بِقُربِها أِحّبِك، أنا دائًما  ♥
  .)ماحّتى لو مل أكُْن أَراُه مًعا أفَْهَمين أّنُهما دائًما. كان َيسوع مع أمِّنا القّديسة (
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  .َمَعِك، أَْحِميِك وأساِعُدِك لقد كُنُت داِئًما يت،ُبَنيَّ 
فَهِْمُت ُهنا، أنّ العذراَء القّديسةَ ُتساِعُدنِي على فَْهم َبْعضِ األشياء، يف هذا الطَّريق الَّذي  (

  . )اختاَرُه ِلَي اهللا
  .سأُساِعُدِك حّتى النهاية 

خلّيٍة، أّنُه َعلَْينا قراءة رؤيا يوحّنا يف الفصلِ الثاين أفَهَمْتين العذراُء الِقّديسةُ بِكِلماٍت دا  (
  .)َعَشر

 َعندما َسقَطَ الشْيطان، أقَْسَم بُِمالحقِة بقّيِة أوالِدي. تعالَي، ألشَرَح لِك 
ويف غََضبِِه الُْجنونِي، أَقَْسَم أَنْ َيفَْترَِسهم َألّنه َيعلَُم أنَّ أَّياَمه أَْصَبَحْت  وُمحاَرَبِتهم، 

َنَعْم، إّنه التّنُني،  .ِلذِلَك ُيريُد أَن َيُجّر َمَعُه أَكَبَر َعَدٍد ُممِكنٍ ِمَن النفوس. ودةًمعد
فاسوال، يا ِطفْلَيت، بِما أَّنُه هَو . ٢وبِذََنبِِه ُيحاوِلُ أَن ُيلْقَي ويقوَد خليقةَ اهللا إىل اهلالك

بُِمحاولَِتِه اإلثباَت هللا أّنُه أضاَع َخليقََتُه  الُغروُر بِذاِتِه، فهو َيلوُم أْعمالَ الكلّيِّ القُدرِة
 فاسوال، أُريُد أَنْ أَقولَ لَِك َشيئًا، َشيئًا. وأنّ أوالَدنا ُوجِدوا التِّباعِ طُرِقِه السّيئة

. كَالّ، مل َتفَهمي َجّيًدا .٣ُيفْرُِح كلَّ الَّذين ُيِحّبوَنين، َسَتكُون هِذِه الَسَنةُ ِلمْجدي
  .   عديدةً ِلَيسوع سأَْجَتِذُب نفوًسا:  ٤قَلَْيب الطاِهرسينَتِصُر 

  .)لفَتْت العذراُء القّديسةُ انِتباهي إىل الظهورات  (
  

وَمَنحُت َرساِئلَ " غََرَبْندال"، ظََهْرُت أيًضايف "فاطيما"و" لوْرد"كما ظََهْرُت يف  
كّن الشيطانَ قَذََف مّرةً أُْخرى ، لَ"فاطيما" هي تِتّمةٌ ِلرسالة"غََرَبْندال"إنَّ . ُمشابِهةً

                                                           
  .طُرقُنا عديدةٌ لنسياِن اهللا ٢
  .ملَ أَفَهم ٣
  .ُهنا فهِْمُت ٤
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َسّيئَةً كَي  لقد َزَرَع يف قُلوبِهِم ُبذوًرا. الُغباَر يف أعُينِ الُسلُطاِت الكنسّية ِلكَي ُيَحيَِّرُهم
إِنَّ قَلَْبْينا َيْنزِفاِن َمجروَحني بِاألشواِك . ُيْنِكروا ظهورايت، فَيْمَنعونَ بِذِلَك َتْعميَم رِساليت

لقد َملَّ قَليب اجلريُح . أُِحّبِك! يا أَطفايل، كَم أنَّين أَْبكي َعلَْيكُم. ْت ِفيهِماالَّيت غُرَِس
    . يف أُذُنِِك، أَْصغي افاسوال، سأَِمهُس لِك شْيئً ! ِلُرْؤَيِتكُم ُتلْقَْون بِذََنبِ الِتّنني

  .أَجل
  .)بأَّنين أَحلُُم وأّنين سأَسَتْيِقظُ قريًبا يف أُذُنِي؛ أْشُعُر أحياًنا َهمَسْت الَعذراُء القّديسةُ ِسرا (

. ذِلَك ألنّ َيسوَع َوَضع أمام َعينْيِك ِحجاًبا، َسُيْرفَع هذا اِحلجاُب يف الوقِت املُناِسب 
ال َتْغتّمي، يا . إْسَمحي لَُه أَنْ َيقوَدِك يف هذا الطَّريق. يت، أنْ َتِثقي بِِهُبَنيَّأريُد، يا 

  هل َتَتذَكَّريَن كيف ظََهْرُت أماَم كَنيَسيت يف تورينو؟ . بِقُْربِِك زهريت، أَنا داِئًما
  !َنَعْم ♦
ـُِتشَري لَنا عن َمكاِن وجوِد  ( ظََهَرت القدّيسةُ َمرَيم البَنِة َعّمي بِشكلِ ِتْمثالٍ ضخمٍ، ل

ـَِك يف . كَنِيَسِتها   .)١٩٨٧تشرين األول  ٥َحَدثَ ذَل
ا أوالدي األِحّباء، كُنُت أريُدكُم أن َتأتوا إىل ي. َنَعْم، لقد ظََهْرُت ألناديكُم  

لو كُنُتم فقط . كَنيسيت، كُْنُت أظْهُر يف أماِكَن ُمختِلفٍة وُمتعّددٍة ألنادي أوالدي
  .أريُد أن أْحُضَنكُم وأن أْجِذَبكُم إىل قليب! تعلَمون كم أِحبُّكُم مجيًعا

قَد َيْمَنح السُّلُطاِت الكنسّيةَ فُْرصةً جديدةً إنَّ ِثقْلَ هذا الَوحي . راَودْتين ِفكرةٌ حزينة (
شكوٌك، شكوٌك، . إنّ هذا َيَتجاوُز ِحكَْمَتكُم" :للشَِّك، كما قالَ َيسوع مرََّتني سابِقًا

  ")…شكوٌك، ارِتياٌب، ارتياٌب، ارِتياب
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 طُهَِد،يا ِطفلَيت، ِلماذا َتْنَسَني كَيَف َعاَش َيسوُع ِعنَدما كَانَ َعلى األرض؟ لقَد إض 
بِعدٍد كبريٍ من األعمال  ٥يت، ال ُيؤِمنونَُبَنيَّوألَيوَم، يا . ُسِخَر منه ومل ُيصّدقه الفّريسيُّون

لَقَد حذَّرِك َيسوُع بأنَّ . ، لقد َسقَط عصركُم أكثَر ِمّما َسقَطَْت به َسدوميتُبَنيَّ .اإلهلّية
. أَسوإِ ما ُيْمكن أن ُيصيَبِك لكّنين سأَْحميِك ِضّدُمْضطَهِديِك َسيكُوُنون َعديدين، 

أقولُ لَِك ذِلَك . تعالَي، فاسوال، ال َتْنَسي احلََدثَ الَّذي َحَصلَ يف أقدسِ أْمِكنِة اهللا
َسمَح لِك بالدخول يف نورِِه، َنَعْم، . ألذكِّرِك بأنّ اَهللا َوضَعِك يف قَلبِِه اَألقَدس

  .لقد رأْيِت أقَْدَس َمكاٍن عنَد اهللا. ٦"الشمس"
  "!فاطيما"أّمي القّديسةُ، مل أَفهْم أَنَّ كَُرةَ الّنورِ الضَّخمِة هِذِه كاَنْت هي َنفَْسها كما يف  ♦

سَيفَعل َيسوُع الشيَء . لَم َتكُوين َتْعلَمَني ذَِلَك، ِلذِلَك َرفََعِك احلُبُّ َوَوَضَعِك يف قَلبِِه 
سيغِفُر اهللا َخطاياُهم، سُيَعلُِّمُهم أَن َيتوبوا . إّننا ُننادي أوالَدنا. نفَسُه ِلَبِقّيِة أوالِدنا

تعالَي، فاسوال،كَرِّميين، .َسُيَعلُِّمُهم طُُرقَُه، َسُيَغذِّيهم من الكَمال وَسَيْهَتدون  وُيكَفِّروا،
  .أَنِت ِطفْلَيت عاِمليين كأُّمِك الِقّديسة،

  .بُِّكأُِح. َنَعْم، يا أمي القّديسة، لََديَّ اآلن عائلةٌ ُمقَّدسةٌ ♦
  .)فَْجأةً، اضطَرْبُت باهِتمامٍ من أجلِ الغد (

  .َتعالَي. فاسوال، أَنا أُمُّ الكُل. ال َتْهَتّمي، سأَِمهُس يف أُذنِِك كَِلمايت 
  .)إنّ أّمنا جرحيةٌ بِقْدرِ ما ُهَو َعليه َيسوع. َشَعْرُت بِقَلْبِها (

أ الّسلطاِت الكنِسّيِة الَّذي َيقوُم َنَعْم، يا فاسولَيت، أنا َمجروحةٌ، بَِسَببِ َتكرارِ َخط  
 فاسوال، . "فاطيما"هي شرٌح ِلرِسالِة " غََرَبْندال"إنَّ ". غََرَبْندال"على َرفضِ رِسالِة 

                                                           

  .من بني السلطات الكنسّيةعديدون  ٥
  .كلُّ ذِلَك رمزيٌّ للتَّعريِف بالنُّورِ الَّذي هَو قلُب َيسوَع األقَدس". الشمس"أَسّميها  ٦
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٨٩

  . سأُناديِك غًدا. إسَترْيحي اآلن
  .َنَعْم يا أّمي القّديسة، أُباركِك ♦

  . ، َتعالَي إِيلَّ كُلّما َرِغبِت يف ذلَكيتُبَنيَّ  
  

٢٩/١/١٩٨٨  
بينما كُْنُت أموُت، واقفةً وُمْرتابةً، كان . َعن َموِتي جدا ُمؤثًّرا َحلْمُت ليلةَ البارِحِة ُحلًُما (

َيسوع َيْسنُدنِي، َوَضَع ذقين على كَِتفِه، َشَعْرُت بَِشْعرِِه ُيالِمُس َخدَِّي األْيَمن، وكانَ َشعُرُه 
يف  كان ُيساِعدين هاِمًسا. يت َحوَّلَْتُه إليها آالُمهكَما يف صورِة الكفنِ املُقّدسِ، يف احلالة الَّ

هذا ما كان يلزُمين، ألْهدأَ وأََدَع َنفْسي ُتفارُِق : أُذُنِي كِلماِت تْعزيٍة َممزوجٍة بِتعاليم
كلُّ ما رأْيته يف هذا . يف حني، َشَعْرُت بأّنه ُيكَلُّمين كَطَبيب. َجَسدي، ألّنه كان يتلقّاها

  .)ومل أشُعر ولو ِللحظٍة واحدٍة بأدَنى ضيق ُمقِْلقًا أبًدا احللم مل يكُن
  . فاسوال، حنن مًعا، يا طفلَِتي  ♥
  .)كان َيسوع مع العذراِء القّديسة (
. يا زهريت، عندما َيحُني َوقُْتِك، أنا، حاِصُدِك، سأقِْطفُِك وأغرُسِك يف حديقِة َنعيمي ♥

إِّنين . يا َمحبوَبيت، َتعالَي اآلنَ وُتويب. لَحقيقَةوإِنَّ ما رأْيِتِه لَم َيكُْن ِسوى انِعكاسٍ ل
  .أُْصغي

  .)تنّدْمُت وسألُْت غُفرانَ َخطاياَي (
 كُلّ شيٍء مغفوٌر لَِك، سأُعلُّمِك الكمالَ وكَيَف َتعيشَني بِقداسٍة، ال ُتْخِطئي بعَد ♥

  .اآلن 
لّ روحِك ومن كُلّ َنَعْم، يا فاسوال، أِحّبي اَهللا من كُلّ نفسك، من كُ: القّديسة مرمي 

إّنه ال . َنَعْم يا ِطفْلَيت، ال َتنَسي كَيَف َحّررِك ِمَن الشَّر. إّنه ُيِحبُِّك بِال حدود. ِقواِك
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٩٠

يف أنْ َتْسَمَعُه  َيْسَتريُح أَبًدا، َيذَهُب حاِمالً قَلَبَه بَِيِدِه، ِمن بابٍ إىل آخر، آِمالً وراِغًبا
  هل َتْعلَمني كَيف أَعَمل؟… م الَّذين َيسَمعوَنُهأَسفاه، قَليلون ُه او. كُلُّ َنفسٍ

  …كَالّ، لَيس جّيًدا ♦
. أَنا ِدْرعكُم. إِّنين أْحميكُم مَن الّشر. أُصلّي ِمن أْجلِ َخالصِ النفوس. إِّنين أُصلّي 

ي أُصلّ. كَكُلّ أُمٍّ َتحمي َولََدها ِمَن الشَّّر، أنا أمحيكُم ِمَن الشيطاِن وِمن ِشباِكِه املُناِفقة
هذا صحيٌح، إّنهم ال يروَنين، لَِكنَّ . أَُجمُِّعُهم وأُبارِكُُهم. كي تعوَد النفوُس إىل َيسوع

  .العديَد ِمنُهم َيْشُعُر يب
  . ضمَن إِمكانيايت ُيفْرُِحِك فعالً، شيئًا أرغَُب يف إْعطاِئِك شيئًا ♦

  . هللا، أَطيعي مشيئةَ اأطيعي :يا فاسوال، أرضيين بِهذه الطَّريقة! آه  
♦ Poss؟ ٧  

إقَبلي، . ال ُتحاويل أنْ َتفْهمي ملاذا أتى الُلُه َنحَوِك ِمن أْجلِ رِسالِتِه وليَس َنحَو آَخرين 
هل تقولَني الصَّلواِت الَّيت طَلََب منِك تالَوَتها  يا طفلَيت، أَطيعيِه، ِعْنَدما يْسألُِك شيئًا

  ؟قَبلَ أَن َتكُتيب
  .ال ♦

  . فاسوال، سأُساِعُدِك 
  ي القّديسة، إّنه غاِضٌب مّني اآلن، وقد خاَب أملُُه أْيًضا، ألَْيَس كذِلَك؟أّم ♦
  .)كُْنُت أريُد أالّ أَُخّيَب أملَُه أبًدا.إّنين أكَرُه َنفْسي (

ال َتْيأسي، لَقَْد . ال، يا فاسوال، لْيَس غاِضًبا، ألّنُه َيعلَُم أنَِّك ضعيفةٌ وباِئسةٌ جِدا  
َتذكّري أَنَّ .َحَسنةٌ يف َعيَنيِه، لَِكن أرِضْيِه أَكثََر بِطاَعِتِك ِلطَلباِتِه َعلَّمِك َيسوُع وأْنِت

                                                           
٧ POSS كيف؟ باليونانّية: معناها.  
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٩١

َيسوُع . إنّ َيسوَع هو ِلخالِصِك. ُيمِكُنُه أنْ يؤذَيِك شيئًا أبًدا، أبًداَيسوع لَن يسألَِك 
  . يْعين اَهللا املَُخلّص

  .أّمي القّديسة، إّنين أُبارِكُِك ♦
  . يتُبَنيَّأُِحّبِك، يا . ُعودي إيلّ. َعنِك افاسوال، سأداِفُع دائًم  

  

٣٠/١/١٩٨٨  
  . فاسوال، إنَّين أَْبكي َألْجل أَوالدي الّضالِّني  

  .)كاَنْت العذراء َمرمي َتْبكي ِفعالً وكاَنت َتْبدو َحزيَنةً جدا (
بزِ كَماِلِه َوقَداَسِتِه، َينزِلُ اآلن، َنزلَ احلبُّ والرَّْحَمةُ َبْيَنكُم ِلَتْغِذَيِتكُم َمّرةً أُْخرى ِمن ُخ 

  . أحّبكُم مجيًعا. َرجاًء وَسالًما احلبُّ ِلَيهَبكُْم َجميًعا
  .)فترة صمت (

َهل ُتريديَن أَن . هنا َهل ُتريديَن أَنْ تأيت إيلّ يف كَنيَسيت يف تورينو؟ زوريين غاِلًبا 
  ُتريدين أن ُتقّدمي يل نذوَرِك؟ ، خطيبةَ ابين، َهلْيتُبَنيَّ ُتقدِّمي يل نذوَر إخالِصِك؟ 

بَِسَببِ . سآيت إليِك يف تورينو. قَلَْبِك الطاهريا أمّي القّديسة، أْرغَُب يف أن أُرضَي  ♦
أرغب يف أن أُقّدَم لَِك كُلّ ما َترغَبَني ". ُنذوُر اإلخالص"جهلي، ال أعلم ماذا َتقَتضي 

لِك، ألّنين ال أُريُد فَسَخ نذوري بِجهلٍ  أَرجوِك، َدعينِي أَفَهم ماذا علَيَّ أن أقّدَم. فيه
  .مّني

أَْرضي ابين أَكثََر . ِلقلَيب الطاهرأَرضي ابين أَكثَر بَِتقديِِمِك لَُه كُلَّ ُحبِِّك وإِخالصِك  
َستفَعلْيَن . أَرضيين بَِتقديِِمِك يل ُنذوَر إِخالِصِك. كَي ُيَخلَِّصها بَِتقدِميِك لَُه ُنفوًسا أَْيًضا

سأَُصلّي ِمْن أَْجِلِك، . هل أَْخِلصيباّتباِعِك َيسوع، وأن تكوين صورَتُه، ذَِلَك 
لقد . يا ِخطِّيَبةَ َيسوع، إِنَّ قَلَبْينا املُّتِحدَّْينِ ُمكَلَّالِن بإكليلٍ ِمن شوك. سأََتَشفُّع بِِك

بِقَلَْيب الطاِهرِ وَيْشُعْر ِليأِت إيلّ ابين احلَبيُب، يوَحنَّا بولُُس، ". غََرَبْندال"َتجاَهلوا رِسالةَ 
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٩٢

. ِلَيْشُعْر كَم َيَتفَّتُت وَيَتَمّزُق القَلَباِن، لَم َيعودا ِسوى ُجرحٍ كبري. وبِقَلْبِ َيسوَع اإلهلي
أُريُدِك أَن ُتصلّي لكُلِّ ألَّذين . اُألمومي الطاهرلَقَْد َمّزقوا قَلَب إِِهلهِم وَمّزقوا قَلَْيب 

  !م َسَتَتألَّمنييا ِطفلَيت، كَ .َيرفضونك 
  .نْ أَتألَّم ِلَمجِد اهللاأَقَبلُ أَ ♦

: اآلن، أَقولُ لَِك هذا .ال َتْنَسْي أنّ َيسوَع وأنا َمَعِك، يا َزهَريت، سوف ُنَعزِّيِك 
لقَد أعطاِك َيسوع . ٨رسالةَ َيسوَع أليِّ سلطٍة كنسّيٍةبَِنفْسِك ُتوِدعي  أَالَّيجُِب 

  . شهوًدا، سَيْشهدونَ لَِك
  !ليَس كَما فَعلنا إذًا! ه يا أمّي القّديسةآ  ♦

إِْعَملي على أَن َيقَْرأَ رِفاقُِك رِسالةَ َيسوَع ِلَيهِدَيُهم، لَِكْن ال ُتحاوِيل . َنَعْم، يا فاسوال 
لقد . َيجُِب أَن َتْتُركي هذا الَعَملَ ِلشاِهَديِك. أَنْ ُتعرِّيف َعن َنفِْسِك ِللسُّلُطاِت الكََنِسّية

  . معهما سأكونُ دائًما. ا َيسوع ِليفَْهما كَيف َيْعملأناَرُهم
  ما ِهَي أكُرب أُْعجوبٍة ُتثَبُِّت صّحةَ رِسالَيت؟فاسوال،  ♥
  اإلهتداء؟ ♦
أنَّ أُْعجوَبيت الكُربى ِهَي  خاِدَميت، اآلن أنِت َتْعلَمني أيًضا. َنَعْم، يا فاسوليت  ♥

   .ُر القلبان ، يف النِّهايِة، َسَينَتِصيتُبَنيَّ  .اإلهِتداء
  ؟يت ُبَنيَّ: القّديسة مرمي 
  .َنَعْم، يا أّمي القّديسة ♦

  َهل ُتريديَن حيَنها أنْ ُتقَّدمي يل ُنذوَرِك؟. تعايل إيلَّ يف كَنيسيت يف تورينو 
  .َنَعْم، يا أّمي القّديسة ♦

                                                           
  .َيجُب أالّ أقدَِّم َنفْسي لَها ِمن ِتلقاِء ذاِتي، إالّ إِذا طُِلَب مّني ذَِلك ٨
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٩٣

. َمَعِكأَصدقائَِك  أَْحِضري أيًضا. أَيًضا" إيسميين"قوليِه لـ. أبَتهُِج بُِرؤَيِتِك ُهناك 
  .سأُبارِكُُهم َجميًعا

٣١/١/١٩٨٨  
  .إّننا ِكِلْينا بِقربِِكفاسوال،   ♥
وكأّنين َشَعْرُت بِثَوبِ َيسوع ُيالِمُس . ُمباشرةً قَبلَ أنْ أَكُْتَب، كُنُت جالسةً على األريكَِة (

ْضُت ألذَْهَب إىل َنَه. َشَعْرُت بِقّوٍة ُحبضورِِه. يِدَي الُيْمىن وأنّ َيسوع َوَضَع َيَدُه على كَِتفي
  .)الكتابة، فإذا بالعذراء القّديسِة بِقُريب

كوين ُمْخِلصةً ِلَيسوَع، أَعطيِه األولوِّيةَ، . ألنَّذُْر الَّذي أُريُدُه ِمنِك ُهَو َنذُر اإلْخالص 
  .إِقبلي أَن َتعَملي َمشيئَتُه

  .ما َيْحُدثُ ِلي سة، أعتِقُد أّنين ال أعي جّيًدايأمّي القّد ♦
إقَبلي طَريقَةَ َعَمله فيِك، ِثقي بِِه، يا . على نظرِِك ، لقد وَضَع اهللا ِحجاًباطفليت 

َنَعْم، سأُبارُِك . سأُبارُِك ألَّذين َيْدخلون منزيل". يف تورينو"فاسوال، أنتِظُرِك يف كنيسيت 
عي تابِ. فاسوال، ال َتفِقدي َعزيَِمتِك عندما تأيت اِملحن. كلّ ألَّذين يأتون إيلَّ 

بارِكي ألَّذين سَيضطهِدوَنِك صلّي من أجلِ ُمضطهِديِك، إشتري تعالَي إيلّ، . الصَّالة
، صَنْعُت أعجوبةً كبريةً "فاطيما"يف . قليب الطّاهر يف النِّهاية، سيْنَتِصُر .الّشرَّ باحلُّب

َسمَح ِلروِحِك زهريت، هل َتْعلَمني أنّ اهللا ". أُْعجوبة الشمس"ِلُيؤِمَن اجلميع، ُتَسّموَنها 
فاسوال، كم أّنِك ال ُتدرِكني معىن النِّعمة الَّيت . بالّدخول فيها؟ لقد دَخلِْت يف َمقّره

  !َمَنَحِك إّياها اهللا
ماًما، فإذا كانت هذه هي مشيئةُ اهللا، قبلُْت َت َنَعْم، يا أّمي القّديسة، إّني ال أُْدرُِك أبًدا ♦

  .األشياء كما هي
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٩٤

. ، اقَبلي بُِشكرٍ كلَّ ما ُيقدِّمه لِك اهللا "ِلماذا"التَّفتيَش َعن  بًداَنَعْم، ال ُتحاويل أ 
أَطيعي طَلَباِت اهللا بُِشكرٍ بِإبقاء َنظَرِك حمجوًبا، حيفظُ نفَسِك ِمن أنْ َتغَتّري ِلَوفرة النِّعم 

لقد َسَمح لِك بالّدخولِ يف َمقَّره األكثرِ قداسةً حيثُ ُيحيطُ . الَّيت يسكُُبها عليِك
قداسةً أن  الساروفيم بِعرشه ويعبدونُه بِال انِقطاع، ُيْسمُح فقط ِللمالئكة األكثرِ

  .، َتْعلمني اإلمِتياَز الكبري الَّذي َمَنحِك إّياهيتُبَنيَّأآلن، يا . َتدُخلَ يف مقرِّ اهللا املقّدس
  . إِغِفري يل، يا أّمي القّديسة، َعَدم إْدراكي الفعلّي ♦

  .سأَتَشفُّع بِك 
  . أشكُُرِك، يا أّمي القّديسة، ِلُمساعدِتِك يل ♦
  .)هذا َيسوع (
أُْشُعري . َتعالَي اآلن. ، سأُبارُِك كلّ ألَّذين يأتون ٩أيًضا حاِضًرافاسوال، سأكون  ♥

فَّتشي َعنِّي عند أّمي، . َتكَلّمي ودعيين أمسْع كِلماِتِك. بُِحضوري، فرِّحيين، إْبَتِسمي يل
  .أِحبُِّك. حنن مًعا. أمِِّك القّديسة

١/٢/١٩٨٨  
. روسّيايت ُبَنيََّعديَدةً َتكريَس فاسوال، لقد طَلَبُت مّراٍت : القّديسة العذراء  

َسُتحيي ِذكْرى . يا فاسوال، قد رأَت النُّوَر ١٠يف ِمثلِ هذا الَيوم، توّسلُْت ِلتكريِسها،
  .عيدها األلفّي

سُيقيمها، َسُيِحبُّ احلبُّ غَري . ، لكّن الرَّّب بِقُْربِها اآلن١١فاسوال، لقد ماَتْت أْختِك

                                                           
  .نو، يف بيِت القّديسة مرميأفَْهَمين َيسوع، يف توري ٩

  .هذه السَّنة ١٠
  .روسيا، هي أرثوذكسّية مثلي يف املعمودّية ١١
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٩٥

بِهذا الّصراخ ستهُرب الشَّياطني، ستهرُب  !"إهلي وُمَخلّصي أْنَت: "احملبوبة، وسُتنادي 
هللا؛ َسُتشفى وُتحَيى  واخلادمةَ األكثَر إْخالًصا ألنّ َهذه الدولةَ سُتصبُِح واِحدةًمرتعبةً، 

ستكونُ .بِقُّوة اهللا، ستجِذُب جاللةُ قداسِتها كلَّ ُمجاوِريها بِتعّبِدها للكُلّي القدرة
سترتِفع ترانيُمها وتراتيلُها العذبةُ ِلَسَمِعنا . اهللا، رمحِتِه وحبِِّه روسيا عالمةَ َمجِد
َسُيقيُمها احلُبُّ كما فََعلَ من ألِف  . حو السَّماء ِمثلَ الَبخوربَِتَحرُّكاِتها الظريفة َن

  . سنة 
من جديٍد  سُتَجمِّلُ منزيل. ِعْندما أُقيُم روسيا، سُتجدُِّد نَِعمي. أنا الربُّ، أنا القيامةُ ♥

سأقّدم هلا ُخْبزي ومخري ولن تْرفَُض ِغذائي، سَتقْبل . بُِحبٍّ وسأُوّحُدها يب من جديٍد
، سأكسوها من َعْرضي، ستأكُلُ ُخبزي وَسَتشرب مخري، ستتجّدد وسُتَسبُِّحين
. َعلَيها إنّ َنظَري. جمدي، سأَُزيُِّنها بَِعظََمٍة، سأْرويها من ينابيعي أنا، سأَْمُأل إحِتياطاِتها

، كم أتلَّهُف ِلرؤية ُبطرس، ُبطُرسي أنا، يتُبَنيَّ! ١٢يا فاسوال، انَتِظري فَقَط وسَتَرْين! آه
  …يزوُر أْخَتِك

  .يا رّب، إفتْح له الطَّريق إذا كاَنْت هذه مشيئََتَك. َشجِّْعُه، يا رّب على الذهاب ♦
النِعمة من أيب، َسأَُجدِّد صلّي للُحصول على هذه . إّنين أعمل يف قلوبٍ عديدٍة. تعالَي ♥

فاسوال، أريُد أن أُذكَّرِك أّنين أنا َمْن ُيوِقف ُنمّو  !الويلُ ِلعديِمي اإلخالص. كنيسيت
  . ١٣َنَعْم. حنن؟ َنَعْم. تَعالَي اآلن . الشجرِة الكبريِة وُيَنّمي الصَّغريةَ

                                                           
  .كان يبدو ُمتأثًِّرا. ِمّما سيكشفه الِحقًا فهِْمُت أنّ َيسوع ُيْخفي كثًريا ١٢
قائالً  ومي إيلّعلى كُرسي ورأيُت وجهُه اجلميل بينما كان ُي فجأة، رأْيُت، بُِعيون نفسي، َيسوع جاِلًسا ١٣

الثانية ِلُتثَّبت أّنين ِفْعال رأْيُت القّديسة العذراء " َنَعْم"األوىل كانت ُتثَّبت ِلرؤييت الداِخلّية، الـ" َنَعْم"الـ". حنن"
  . قرب َيسوع، وكاَنْت تبتِسم
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٩٦

. أُِحبُِّك. أنا ُمعلُِّمِك. عيَين نفِسِكلقد علّْمُتِك أن تَرْينا بِ. َنَعم، يا فاسوال، ال َتُشكّي أبًدا
        .ال َتُشكّي أبًدا

٢/٢/١٩٨٨  
لقد وَجَدِك احلُبُّ يف الشقاء . هذا أنا َيسوُع، ُمَخلُّصِك. زهريت، السَّالُم معِك ♥

إّنِك … أنا الربُّ، لقد َوَضْعُت عليِك يَديَّ اإلهلّيَتني وَزيَّنُتِك !يا حمبوَبيت. بني البؤساء
  . ١٤َمّجدينين عندما تنظرين إلَّيُت
  . َيسوع، أكرُه نفسي كَْونِي بائسةً ♦
. ، يبدو أّنِك َنسيِت أّنين ُمَتحٌِّد بِِك، انَتبِهي ِلما تقولني١٥فاسوال، ماذا تقولني ♥

  ؟" حنن"تذكّري، 
  !آه، يا َيسوُع، إنّ صربَك كبري ♦
  . أصغي ألّمي. تعالَي. أُِحبُِّك  ♥

، أْبواُبه ١٦طفلَيت. إنّ منزيل بِحاجٍة إليِك كم أُِحبُِّك، فاسوال،: القّديسة مرمي 
  .حاالً بعد احلدِث الثاين …مفتوحةٌ على ِمْصراَعْيها ألْجِلِك

  

٣/٢/١٩٨٨  
  

فاسوال، هل َتْعلَمني كْم أُِحبُِّك أكثَر عندما تأتني إيلّ بِهذه الطَّريقة؟ تأتني إيلّ فقريةً  ♥
طفلَيت، إنَّ دموَعِك ودموَع ُحبِِّك ورغَْبَتِك احلاّرة . َبِكوعلى ركبَتْيِك، َتعرِضني يل قل

                                                           
  .كْنُت قد نظْرُت صورة الكفن املُقّدس ١٤
  .كان َيسوع مصدوًما ١٥
  .سألُْت سؤاالً َشْخِصيا ١٦
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٩٧

تنهُّداُتِك، يا ! ، يا ُمرِّي، يا َبقيَّيت، كم أِحبُِّكيتُبَنيَّيا ! آه. هي يل َبلسٌم ُيَهدُِّئ جراحايت
 لَن ُيداَس. يا زهريت املُقّدسةَ بِيدي، ال تيأسي. خطيَبيت، َتطنُّ مثلَ مليوِن كَِلمِة حبٍّ يل

  .سَيعيُش هابيلُ… هابيلُ هذه املّرةَ
، عطّريين، يا زهريت، اْجَعلي يل مساًء يف قلبِك، أنا َتِعٌب وبِحاجٍة إىل الّراحة! َنَعْم

سأغِفُر لِك خطاياِك ولن يبقى شيٌء من . سأَكسوِك مجاالً يا صغرييت. هّدئيين بُِحّبِك يل
فاسوال، أِحبُِّك ونِعميت . ةً، سأَُجدُِّدِك كُلًياِثيابِِك القدْيَمة، زهريت، سُتصبِحني ُمَجمَّل

  .ُخذي، أمِسكي بيدي، فأنا أقوُدِك . هي عليِك
لَن َتعيشي إال من أجلِ . يا فاسوال، ال َتُشكّي، أسألُِك ذِلَك! آه: ١٧يسة مرميالقّد 

َسأََدُع إذا رفضوها ف. هذه هي آِخُر رِسالٍة له. املسيح، كأُسُه َتفيُض ِمن خطايا العامل
غًدا، سأُجري . َيَده َتسقُطُ علْيهم، لْن أََتَمكََّن ِمن إْمساِكها بعَد اآلن، إّنها ثقيلةٌ جدا

ال َتنَسوا نِهاية . ملكوُت اهللا بينكُم مجيًعا) …. (إنّ السَّاعةَ َتقترِب. أُْعجوَبيت
تذكّروا أنّ مشروَع اِهللا  .األزِمنة، ال َتنَسوا كيف سَتْشفي رِسالَُتُه جسَدُه وُتَوحُِّدُه 

اخلالصي سُيَخلُِّص ماليَني النفوس، رسالةُ سالِمِه وُحبِِّه َسُتعيد أوالَدنا إىل احلُّب، إنَّ 
سُيَجدِّدكُم احلبُّ . إنّ خبَزه هو ثَمرةُ احلُّب . َيسوع ُيحوِّهلم حاملا َيذوقون خْبَزه

يطان املُناِفقة، َتعالَوا، يا أِحّبائي، سُيَخلّصكُم احلّب والّرمحة من ِشباك الشَّ. مجيًعا
  .بِقربكم، لَقد باركُتكُم إذ تذكَّرُتموين واعَملوا َمشيئةَ اهللا، أنا دائًما

  .هالّ فََعلِت هذا ألجلي؟ سالمي مَعِك
لقد هاجم . يف هذا املساء نفِسه، لو أُْعِطَي الشَّيطانُ احلرّيةَ ِلُمهاَجَميت جسِدًيا، لكانَ قََتلَين (

  .)كُْرَهُه ي، عذَّبين ُمظْهًِرانفس

                                                           
  .ِلَيْت علّي باليونانيةأُْم ١٧
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٩٨

٤/٢/١٩٨٨  
أالّ يكون كلُّ هذا  أخاُف كثًريا أحياًنا. جدا هذا الصَّباح، كان ُحضوُر يسوع واِضًحا (

لِكْن، عْنَدما أجُِد نفسي يف هذه الُشكوك، . صحيًحا، ُرّبما ال أراه حقيقةَ بل أَتَخّيلُ ذِلَك
  .)ْخرى أنّ كلَّ هذا صحيٌحأبِ بِطريقٍة أو ُيَؤكُِّد يل َيسوُع دائًما

  هل هذا ِفعالً أنَت، يا َيسوع؟ ♦
َدوِّين ما َتَرْين وما َتْشُعرين . سأُريِك قَليب. لقد رأْيِتين كما علّْمُتِك ذلك. أنا هو  ♥

  .بُِحضوري
 ال. أمتّنى أالّ َتنَتهي هذه اللحظاُت أبًدا. عندما أكون بُِحضور اهللا، أشُعُر بَِنفسي أنَّين أطري (

كلّ شيء يتوارى من حويل وال يعود ألّي شيء أمهّيةٌ، إنّ ُحضوَر . أعوُد أَْحتاج إىل شيء
أراه بِِثيابٍ كما َيبدو يف بعضِ . اهللا َيْمُأل كلَّ فراغٍ، يغمُرين ُحضوُرُه فأشعُر بَِنفسي ُمْمَتِلئةً

قُف اآلن ِمن على ِشمايل بينما إّنه ي. اللَِتِه وُخطواِتِهَسماَع حفيِف ِغ الُصَور، أسَتطيُع تقريًبا
صورةُ الكفنِ املُقّدسِ أمامي وكذِلَك أيقونةُ . أنا بَِنفْسي ساجدةٌ قرَب طاوِلَيت الصغرية

وجُهُه القّدوس هو اجلمالُ . وقف َيسوع على ُبْعِد خطوٍة مّني. القّديسة العذراء والطفل
  .) باحلُّب ُرُه ُمِشعا، وُمضطرًِماكان صد: أراين قلَبُه. سألَين أن أنظَُر إلَْيه. عْيُنُه

يا فاسوال، يا فاسوليت، كم ! آه. كلُّ ما َتَريَنه هو صحيح. كلُّ ذِلَك َصحيح  ♥
أّيُتها النفس العزيزة، تْسَتطيعني أن تأيت إيلّ كُلّما رِغْبِت يف ذَِلَك، لقد رأْيِت ! أُِحبُِّك
  .قَلْيب

ذكََّرْتين العذراء القّديسة أنْ . بِنِظام، ثُّم توقّفت يف البِداية، كُْنُت أقول الصلواِت الثالثَ (
َيْشَرح يل َيسوُع ُهنا أّنُه جيب أن أبدأ أّولَ ِلقاٍء . منذئٍذ رْحُت أقولُها باستمرار. أَْتلَُوها ثانيةً

 مل أكُْن ُمتأكّدةً إذا كان عليَّ قولُها كلَّ مّرٍة. يف النهار بِهذه الصلوات الثالث قبلَ الِكتابة
من أجلِ ُجملٍة واِحدٍة، أو مّرٍة  ِمن ثالِث إىل أربعِ مّراٍت يف ألَيوم، وأحياًنا قبل الِكتابة، إذًا

  .)واِحدٍة يف النهار، أي املّرة األوىل
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٩٩

فاسوال، إْجَمعي أوالدي واقرأي الرِّسالَةَ الَّيت قد أْملَْيُتها علْيِك منذُ بعض  ♥
خليقَيت، أنُتم يل، . "أُِحبُُّهم وأنا بينهم. الرِسالةأُريُدِك أن َتقْرأي لَهم هذه . ١٨الوقت

هل ُتريدون أن َتعودوا إيلّ؟ هل ُتريدون أن . أِحّبائي، أنا ُمَخلُّصكُُم. أنُتم ُبذوري
تعالَوا وكُلوا ُخْبزي، تعالَوا وَتذَّوقوا . َتْرَتموا بني ِذراَعيَّ؟ سأَغِفُر لكُم خطاياكُم

  .إْسَمعوا َخفَقاِت قليب، كُلُّ َخفَقٍة هي نِداٌء ِلَنفس. كمإذا ُتْبُتم غَفَرُت ل. َخمري
  فاسوال، هل ُتريدين أنْ تقرأي رِسالَيت السابِقةَ وهِذِه؟

  .َنَعْم، يا رّب، سأفعل ♦
٤/٢/١٩٨٨  

يتناول املقالُ َحذََر الكنيسة . تلقّْيُت رِسالةً ِمن دايفد وقّصاصاٍت من صحيفة أْرَسلَها إيلَّ (
أََخذُْت أَفَْهُم أفضلَ اآلن، ِلماذا ال َيقبلُ الكهنةُ بُِسهولة ". اإلحياءات احلالّية"اه والّشعبِ ِتج

ال أستطيع أن . هذه اإلحياءات، ألنَّ هناك العديَد من اإلحياءات املُْخَتِلفة واألنبِياء الكذّابني
ُرّبما ". ْندالغََرَب"، وألَيوَم بُِخصوص "فاطيما"أنسى مع ذلَك التَشكُّك بِخصوص أُْعجوبة 

  .)َتَردَّْدُت.. يا أبِت، أنا خائفةٌ. إنّ التَشكُّك قّوٌي جدا. الِحقًا" غََرَبْندال"سيقَبلون 
  .قويل ذِلَك ♥
ِلماذا َعلَيِه أنْ ُيصدِّقَين، ِلماذا على أيٍّ كان أن . أخاف أنْ َيْرِفَض بابا روما كلَّ هذا ♦

  …حينها فقط! ُهمُيَصدِّقَنِي؟ لو أنّ ذِلَك كان قد حَدثَ لَ
. لقد غذَّْيُتِك ِمن َيدي أنا. فاسوال، لقد أْعطَْيُتِك ُخْبزي وغَذَّيُتِك من ِثمارِ َحديقَيت  ♥

َمْن علَّمِك أنْ ُتحّبيين؟ َمن َحوَّلَِك؟ ألَْم أَكُن أنا؟ من فَتََّش َعنِك . يا طفلَيت احلبيبة! آه
عِك وُيْحييِك؟ ألَْم أكُْن أنا؟ َمْن َحَملَِك بِشفقٍة َوَوَجَدِك مائتةً بني األموات واْنَحىن ِلَيْرفَ

                                                           
  .١٩٨٦رِسالة أْمالها َيسوع آخر  ١٨
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١٠٠

 حنو منزيل لَيْشِفيِك، ُيعاِلجِك وُيعيُدِك إىل القداسة؟ ألَْسُت أنا؟ من علَّمِك يومياً
فاسوال، . ١٩طُُرقي؟ ألَْسُت أنا؟ واآلن، َمْن َيْهدي أوالدي؟ ألَْسُت أنا؟ أنا ُمخلُّصِك

وكما أنّ الُغْصن، . أنِت بِحاجٍة إلَيَّين أنْ َتْحَيْي ِلَوْحِدِك، َتْعَجز. اآلن أْنِت جْزٌء مّني
إنّ مثَرِك يأيت . إنْ مل َيثُْبت يف الكرمة ال يستطيع أنْ ُيثِْمَر من نفِْسِه فكذِلَك أنِت معي

ألَّذين يشكّون يستطيعون . إنّ مثري هو َمن َيشَهُد لِك. كبًريا مثري ُيَغذّي عدًدا. مّني
ِعْندما يتذَّوق أوالدي . جّيًدا شجرةٌ سليمة ُتْعطي مثًرا: عليِك من مثارِِك أن َيحكموا

! جدا اجلائعني ِثماري ويعودون إيلّ، تائبني بالدموع، أشعر بالسعادة، أُصبح سعيًدا
لقد قُلُْت إنّ كِلميت هي مثلُ . فاسوال، كوين صبورةً. أْنَتزِعهم من خماِلبِ الشيطان

 َيَتسُِّع مث َيَتَدفَُّق، وُتصبُح كلميت ُمحيطًا ن ساقيٍة، َتَتسارُع ِلُتْصبَِح َنهًراساِقيٍة جتري، َوِم
. حقيقيا واِسًعا، ُمحيطَ ُحبٍّ، يغُمُر قلوَبكم باحلُّب، فََيكون احلُبُّ َبينكُم ُحبا

ُت أنا لقد ُرِفْض. َتَعلَّمي قبولَ ذلك. فاسوال، لقد َحذّرُتِك، بِأنَّ عديدين َسَيرِفضونِك
  !على رفضي أَْبكاين وإصراُرهمَنفْسي لدى عدٍد كبريٍ، 

كان َيسوُع يكَلُّمين كما ُنكَلّم طفالً، ُمْبَتِسًما، ُمحاوِالً إقناعي وإفهامي كم واَجَهْتُه  (
  .)املصاعُب هو نفَسُه

حنن؟ أشُعري . َ، أُِحبُِّك سأسنِدك وسأَهدي آخرين َبعدٍد أَكثَرتعالَي، ستتعلّمني ♥
  .إّنِك ُتفْرِحيَنين ِعْنَدما تفعلني ذِلَك. ُحضوريبِ
  .أشكرَك ِلَعْضِدَك إّياي. نعم، يا ربُّ ♦

١٠/٢/١٩٨٨  
  .فاسوال، أَْصغي إيلّ واكُتيب  ♥

                                                           
  .يذكُّرنِي َيسوع كلّ شيء من جديد ١٩



  21رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

١٠١

  .َنَعْم، يا رّب ♦
أنا إكِْسُري احلياة، َنْبُع احلُّب، ومّني يأيت كلُّ ما هو . أنا الكِلمةُ، األلفا واألوميغا ♥

، يوجد يف كنيسيت، إىل حدٍّ يتُبَنيَّ. ىل األرضِ باجلسد ألْشَتريكُمأتْيُت إ. َموجود
َدعوين أُذَكُّركُم . كبري، إْبهاٌم حول كَِلمايت الَّيت أَعطَْيُتها َعن الصَّليب ِليوحّنا وألّمي

  .مجيًعا، أَبعَد من كلّ شيء آخر، كيف أنا الرّب، كَلَّلُْت أُّمي َمِلكةً للسَّماء
  يا رّب؟ ♦
  ْم، يا فاسوال؟َنَع  ♥
رّبي، إّنَك ُتَؤكّد أنّ القّديسة ". أّمي: "بعدها قلَت مّرتني. بذاِتَك كإلٍه لقد أَتْيَت ُمَعرِّفًا ♦

وهي ! رّبي، لقد أَْعلَْنَت ذلَك ِلَتوَِّك". أم اهللا"بِذِلَك ِصفََتها كـ ُمثَبًِّتا أمَُّكالعذراء هي 
  .صفةٌ َيرِفضها كثريون من الربوِتْستانت

حاوِيل أن . إّنين سعيٌد إذ إنَِّك فهِْمِت أعمايل. لَم أَُعلّْمِك َعَبثًا! يتُبَنيَّم أبَتهُِج، يا كَ  ♥
أَصغي إيلّ أْيًضا، أريُد . سأُْعطيِك اإلدراَك إذا طلَْبِتِه. َصلّي ِلهذه املعرِفَة. َتَتعلّمي دائًما

أيُتها اخلالئق، .  أْحشاء أّميأنا من هو اُهللا، جتّسْدُت يف. أن ُتْصبَِح كِلمايت معلومةً 
فاسوال، . أنا من هو الكَِلمةُ، أُِحبُّها وأُكَرُِّمها. لقد تغذّْيُت منها! لقد غذَّْت إلََهكُم

وقع نظري على : هل تتذكّرين ِعندما قلُت . َعن صلْيب يف البدء أْعطَْيُتِك، مقطًَعا
بيت أُْعطيِك أوالدي ِلَيكونوا أْوالَدِك يا َمحبو: ٢٠نظْرُت إلَْيها وَتَخاطََب قلْبانا. أّمي
  .َسَتكونني أُمَّهم. أْيًضا

لكّن إخوَتنا الربوتستانت َيقولون إنّ ما قُلَته على الصَّليب ال يتوّجه إالّ . َنَعْم يا رّب ♦
أَصَبَحْت أَرَملَةً وكَوُنَك مل كان جيب أن ُتْعَهَد أمَُّك ِلِحمايِة يوَحّنا، كَوُنـها . ِليوحنا

                                                           
  .إّتحاٌد ضَمين َووِفاٌق داخلي بني َيسوع ومرمي ٢٠
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١٠٢

  ".أمَّ اهللا" لْيَسْتإنّ العذراء مرَيم  يقولون أْيًضا. ْد معهاَتُع
يقول الكتاب املقدَّس هذه . فاسوال، مع أنّ الِكتاب املُقدَّس ال َيكِذب أبًدا ♥

قالَْت أليصابات هذه الكِلمات بعد أن امَتألْت من الروح ". أمُّ رّبي:"الكلماِت
أمُّ  ِمْن أْيَن يل أن تأِتَيين! وُمباَركةٌ مثرة بطنِِك ُمباركة أْنِت يف النِّساء،: "أكُتيب. القدس
؟ إنّ الكَِلماِت الَّيت قلُتها أنا ِمن على صلييب هي أْعمُق بِكثريٍ ِمّما يبدو أنَّ عديدين رّبي

. استرْيِحي اآلن يف قليب .أّمكُم كَرِّموا أُّمي الَّيت هي أْيًضا. َبيَنكم قَد فَهِموها
  .كَرِّميين، يا فاسوليت. ضوريأَفْرحيين وتذكّري ُح

  .َنَعْم، إهلي  ♦
  ١٩/٢/١٩٨٨رودس، 

  أبِي؟ ♦
  .أنا هو  ♥
أشكُُرَك ألّنَك جعلَْتين أقابِلُ كلَّ هذه النفوس، أشكرَك ألّنَك فتْحَت يل الطريَق  ♦

  .ساِعْدهم على مساِعَك كي ُيشفَوا. وأشكرَك ِلقياَدِتَك إّياي
  .سُنكِْمل فاسوال، اتكئي علّي، يُدِك بَِيدي  ♥
  :)رِسالة ِلجماعة الصَّالة  (
لقد ابَتَعْدُتم إىل حّد أّنكُم اقَتَنْعتم بأَنكم َتْسَتطيعون ! يا جيل الشَّقّاء، كم ابَتَعْدُتم  ♥

لقد َسَمحُتم للشَّيطان أن ُيَغذَّيكُم . السََّري ِمن دوين واقَتَنْعُتم بأنَّكم ِمن ذوي اجلدارة
كُلّ َتعبري، خطأةً وُعميان، ال تركنون إىل الراحة، كونوا ِمن غُرورِه، بؤساَء فَوق 

اقَترِبوا مّني بِِثقٍة وافَتحوا . أُْنموا بِروحي. ال تناموا ألنّ الساعة اقترَبْت. ُمَتّيِقظني
  . قلوبكُم ِلَتَتلقَّْوين

ي أشعر تعلّموا كَيفّية الصالة ك. كثريون ِمن َبينِكم ُيَصلّون، لِكّن صلواِتهم ال َتِصلين
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  .َصلَواٌت عديدةٌ َتسقط إىل األرض، دون أن َتْبلَُغين. بكم
  يا رّب، تقِصُد أّنهم ُيكَرِموَنَك بِِشفاِههم؟ ♦
لَقَد قّدْمُت لَكُم كَِلَميت كي أَُنّمَيكُم واآلن أقّدُم . إّنُهم ُيكَّرموَنين بِشفاِههم. َنَعْم ♥

سأَُبدِّلُ شرَّكُم باحلُّب، إقبلوا طُرقي، . اتعالَوا وتعلّمو. لَكُم رِساليت ألذَكَّركُم طُُرقي
أيُّها اجليل اخلائن، ِلماذا نسيَت طُُرقي اإلهليةَ؟ عودوا إيلّ، أنا . طرَق فضائلي

إنّ قليب هو جلّةُ ُحبٍّ، . مل أَتخلَّ َعنكُم وُرغْم كُلّ خطاياكم، أُِحّبكم أناُمَخلُّصكُم، 
  .لَّجة غفراٍن

٢٠/٢/١٩٨٨  
انتِظُر منِك . لقد اقترَبْت ساعيت. ، قابِليين عند أّولِ ِمَحينيتُبَنيَّ. بِقربِِكإنّ احلُبَّ   ♥

ُتْعجُِبين طُُرقَها يف ". فريترييكي"يا فاسوال، تعلّمي من  تأّملي وصومي،: تضحيةً
تعلّمي تكرَمي ِمَحين، بعَدها تعالَي وتأمَّلي ُمَخلَِّصِك على الصليب، إْرضيين ". الصَّوم"

عيشي يف جراحايت، أُكُْشفي ِللَجميع َعن َزَمنِ آالمي واكُْشفي هلم . والصوم بالتأّمل
  .َعن ساعِة َصليب بالتْحديد ِلَيِحلَّ السَّالُم بينكُم

كما يعَتِمُدُه األْرثوذُكس يف التقومي . السنةَ املاضية، أْعطاين َيسوُع التاريَخ بِالتْحديد (
  ).األرثوذكسي

فاسوال، نادينِي أكثَر، تذكّري . ، اآلن َتعلَمون َجميُعكُمِليكنِ الّسالُم َمَعكم  ♥
  .إْرضيين، أُِحبُِّك. ُحضوري

  .رّبي، أُِحبَُّك ♦


