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  لدفتر الثاين والعشرونا
  

  Rhodesرودوس 
َمسَح يلَ اهللا بِأن أَزوَر رودوَس ثانيةً؛ فََدعانِي أَْشخاٌص كانوا قد اطَّلَعوا على هِذِه الرسائل،  (

كثريون من بينهم . ِلُمالقاة أشخاصٍ آَخرين، قد َسِمعوا وفَهِموا وسبَّحوا الرَّّب على رمحِتِه
كاَنت اجلماعة تكُبر يوًما بعد يوم، رجَع كثريون إىل . الرَّّب َتلَقَّوا رسائلَ َشخصّيةً ِمن

خاص وأَْنُشر الرِسالة، وكاَنت اإلهِتداءات شقََضْيُت أّيامي ألْتقي بِأ. الرّب وسبَّحوه
الَّذين كانوا َيْرغَبون يف اتِّباع برناَمجِ زيارات الكنائس واملعابِد . والِشفاءات الروِحيَّة وافرةً

  .َعلوا ذِلَك معي، كما أّننا قََصدنا معابَِد أْخرى على التِّالل يف خارج املدينةالصغرية، فَ
شباط،  ٢٤كان ذلك يف . َعن الَوحي يف كنيسِتِه، إىل اجلماعة احلاضرة" َينِّي"األب  أْعلَن

 ُت إىل كنيسِةويف َعْصرِ الَيوم َنفِْسه، ُدعَي". Anaryiriأناريريي "القّديس  يف كنيسِة
الفريق الَّذي اطَّلََع وَتبَِع الَوحي، حوايل  س نقوال، وَسَمَح األب فاسيلي يل وِلكاملِالقّدي

اثنيت عشرة سيدةً، مع أزواجهنَّ الَّذين َتَبعوهّن بعد دوامِ َعَملهم، بإعالن هذا الَوحي يف 
َيعَملِ اهللا فَلْ. وقََرأَْت إْحدى السَّيداِت رسالةً ِمن رساِئل اهللا ِمن الكتاب الثامن. كنيسته

  .)فيهم اآلن
  ٢٤/٢/١٩٨٨رودوس 

  !بِّحوا الربَس ♦
  .َمْحبوَبيت، إّنين أُبارُِك كالً ِمن خطواِتِك ♥
  .نعم يا رّب. رّبي، ِلَيتمجَِّد اُمسَك القّدوس من جديد. أجملُد هللا. أشكُُرَك، يا أبِت ♦
َعلُِّمُهم طُُرَق الفضيلة َسأُساِعُدكُم مجيًعا، َسأَُجّدد منزيل، سأُعيُد أوالدي إىل احلُّب؛ سأُ ♥

سأُنري ُمعلميَّ وسأَقْرُع على كُلّ بابٍ َألمنَحهم الرَّجاَء واإلْيمان . بِما أنَُّهم قد َنَسوها
  ، أَتَرْين؟سأُزيِّن َحديقيت. واحلُّب
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  .أشكُُرَك، يا رّبي، وُمَخلِّصي على ُحبَِّك ورْحمِتَك ♦
كوين ُمستِعدَّةً؛ . أنا الرَّبُّ، سأقوُدِك. يهزهريت، ال يزال أماَمِك طريٌق طويلٌ لَتْجتاز ♥

صلّي ِليأيت َملَكويت واْسَمحي يل أن أستعملَِك؛ إبقَي ال شيَء كي . وتويب غاِلًبا؛ َتلَقّيين
  .أباركُكُم مجيًعا، يا أِحّبائي. أْسَتطيَع أن أكونَ كلَّ شيء

  

٢٦/٢/١٩٨٨  
  

  ."سبِّحوا الرب. أجملد هللا" 
  .)ميخائيلُ بِهذه الكلمات عندما َتلَوُت صالةً لهَتلفَّظَ املالك  (
يا جيلَ الشقاء، لَقَد أَتْت الساعةُ، إنَّ ! أيُّها اجليل. (...) فاسوال، هذا أنا الرَّّب  ♥

، ألنّ العدالةَ واحلُبَّ والّسالَم  Ecclesiaسَتحىي كنيسيت. ساعة خالِصكُم قريبة
 !إنَّ ملكويت على أبوابِكُم. ستحلُّ بينكُم

١/٣/١٩٨٨  
  .أنا هو  ♥
  .)رأْيُت يسوع، بالروح، واقفًا بِقُريب (
  :تعالَي، ِلُنصلِّ لآلب. نعم، يا زهريت، إبقَي قُرب ُمَخلِِّصِك. يل كُلَّما رأْيِتين إْبَتِسمي ♥

  .أُْنظُْر، يا أبتاه، ماذا لدْيَك أمام نظرَِك
  لَدْيَك الشَّقاء؛ إغِْفر يل، يا أبِت

  هذه النِّعم ألّنين ال أَسَتِحقُّ كلَّ
  الَّيت َمَنحَتين إّياها، ال أسَتِحقُّ شيئًا ألنَّين لَْسُت شيئًا

  إْسَمْح ِلهذه الَنِكرة أن َتتَِّكئَ علْيَك،
  .يف صالِحَك الالُمتناِهي

  أُِحبَُّك يا أَبِت احلبيب، رغم شقائي وعَدمي؛
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  أنا بِحاجٍة اىل قُّوِتَك ألسَتطيَع أن أعملَ وأَُتمَِّم
  .ا َيجِب أن ُيَتمََّم بِنِْعَمِتَككُلَّ م

  .آمني
أنا الرَّّب، أُِحبُِّك رغم . آه يا فاسوال، فتِّشي عن كُلّ فضائلي؛ اْتَبعيها واْنمي فيها  ♥

ِثقي يب وامسحي يل بِأن أقوَدِك . سأسنُِدِك َتماًما. إتَِّكئي علّي يف كُلّ حني. عدَمِك
ا صلييب على أكتاِفِك ِلَتْحمليه؛ أنا وأنِت، سأضُع أحياًن. بِصورٍة عمياَء حىت النهاية

! أنا كلّيُّ اإلخالص ولْن أَتخلّى عنِك أبًدا. سأْستريُح فيِك وأنِت يفَّ. أنِت وأنا
أَفْرِحيين أَكثر َوكَرِّسي َنفَْسِك كُلّيا ألْعمايل، َعليِك أن ُتْخِلِصي ِلَنذْرِِك، َنذرِ 

لقد ُتقُْت ِلَسماع هذه الكَِلماِت ! ِلماِت ِمنِككم انَتظَْرُت هذه الكَ! نعم. إْخالِصك
  !منِك

  !فأنا ال أِثُق بِنفسي. رّبي، ساِعْدنِي أنْ أُْخِلَص ِلَنذْري ♦
ال َتخايف؛ سأُذَكُِّرِك به دائًما بِما أّنين عاملٌ بُِضْعِفِك الفائق؛ أنِت ضعيفة، لِكّنين  ♥

 .يف كُلّ زماٍن وإىل أََبِد اآلبدين، "حنن: "َتذكّري ُحضوري. سأُالشي ُضْعفَِك بِقُّويت
  .املسيح، لَن أَتخلّى عنِك أبًدا -أنا الرَّبُّ يسوُع. أَِحّبي، َترجَّي وآِمين

  

٢/٣/١٩٨٨  
  .)َتلَوُت الصَّلواِت الثالثَ (

  !أجملُد هللا! ُمبارٌك هو الرَّّب: القّديس ميخائيل 
  يسوع؟ ♦
كُفّوا ! جدِّدي بييت ، َزيِّنِي حديقيت. َمجِّدي امسي، إْحيي كنيَسيت. إنَّ احلُبَّ هنا  ♥

فاسوال، أريُدِك .السَّالم بينكُم مجيًعا  سَتْحيا كنيسيت وسَيعمُّ. َعن فعل الّشر
َتعالَي، َتعالَي . كوين بريئةً؛ أُِحبُّ األوالد ِلرباءِتهِم، لَيَس ِعْندُهم اخلُْبث… كاملةً
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زهريت، سأَُزيُِّن . اياُهم كاملياه الَّيت زالَتِلَتكُن َخط. وساِمحي كُلَّ الَّذين أَْنكَروِك
. أْبديل الشَّر باحلُّب. أَعطيهِم! أَعطي! أَعطي. َنفَْسِك كي ُتلَيِّين القلوَب املُتحجِّرة

  !كوين صوَرِتي
بطرس؟ أُْنظُْر ! أَْرجِع يا َحبيَب َنفْسي قَطيعي إىل الكمال! يا ُبطرُس، يا ُبطرسي! آه

إنّ احلُّب واألمانة يلتقيان اآلن؛ . ْر يف وجهي؛ كَرِّْمين أنا ربََّك إيلَّ؛ حمبويب، أُْنظُ
أنا . إّنين أَُحرِّر كلَّ الَّذين َيَتَعلّقون يب. االسِتقامة والسَّالم ُهما على بابَِك اآلن

 أُْنظُْر ِمن َحوِلَك، يا ُبطُْرس، أمل َتَر؟ ألَم ُتالِحظ؟ لَقَد َملَّ َنظَري ِمن رؤيِة. َملجؤكم
ألّنين َمَنحُتُهم آذاًنا، لِكّنُهم َيرِفضون أن َيسَمعوا؛ َنسلِ قايَني َيذَبحون أَْبناَء هابيل،

َمَنحُتُهم عيوًنا، ولكنَّهم َيرِفضون أن ُيبصروا؛ لقد َتصلَّبْت قلوهُبم، ومهُّهم َمجُدهم 
، َمجِّْدين، بطُرُس ...إنّ احلُّب مفْقود... يا ُبطُرس، كم أنا َتِعب! آه. وليس َمْجدي

  .يا حمبويب، َمجِّْدين
كلَّم يسوُع بطرَس بُِحّب؛ وبَِصوٍت حزينٍ جدا وتِعب؛ بدا وهو يتكلُّم مع ُبطُرَس وكأّنه  (

  .)َيْعلَُم أنَّ بإمكانِه اإلّتكالَ عليه
٣/٣/١٩٨٨  

؛ ال فاسوال، َزيِّنيي كنيسيت؛ أُْدُخلي َبالطي حاِفَيةَ القدَمْين؛ إْحِملي معِك رِسالَيت  ♥
ستْحيا كنيَسيت، وَسَتْجَمعينهم يف َمْنزِلِ  )…(سريي معي . َتْنظُري يساًرا وال َيميًنا

أبيِك، وُتبارِكينُهم وأنا سأَُحرِّرُهم من الشِّرير، وأنا العلّي، سأكونُ بيَنكُم وسأتكَلُّم 
تعالَوا، يا َمْن . ماريأنُتُم الَّذين تْرغبون يفّ، واشَبعوا ِمْن ِث. تقّربوا من إِهلكُم. بِفِمِك

تعالَوا . كُلوا ِمن ِثماري وَسَتْرغَبون يف املَزيد. ُتِحبُّوَنين واتَبعوا طُُرقي، تعالَوا واشَبعوا
كلُّ َمن ُيطبِّق فَضائلي لن َيْخَجلَ . أيُّها الِعطاُش مجيُعكُم، إشَربوين وسَتْرغَبون يف املَزيد

يا فاسوال، هل سأََتخلّى عنِك ! آه. مجُِّدينأبًدا؛ كلُّ َمن َيعَمل بَِحسب رغبيت َسُي



  ٢٢ُحّب دفتر رقم رِسالَة َسالم و
  

١٠٨

سأْروي أزهاري، سأْسقي َحْوضي وسأجَعلُ . تابِعي اإلصغاء وأنا أَُزيُِّن حديقيت! يوًما
أنا َمن سيكُْتُب كُلَّ كلمٍة؛ أنا الرَّبُّ، لقد علّْمُتِك على َمْعرِفة . نِظامي َيْسطع

  .أسراري، ِلَمصاحلي وَمْجدي
  !أحّبَك. ِحبَُّك للغايةأيب احلبيب، أُ ♦
  . ...تعالَي، َتذَكّري، حنن  ♥

٧/٣/١٩٨٨  
ود داِخلَ هذه فْجأةً، لَفََت انِتباهي َحْجُمها والَعملُ املوُج. كُْنُت أتأّملُ يف جمموع الرَّسائل (

يب، رِليل، اْجتاَحين ُشعوٌر غَها ِلَوْحدي وبِهذا الَوقت القََألكُْتَب م أَكُْنالصَّفحات، الَّيت لَ
  .)شُعُر بِتأثريٍ باِلغٍأَ. ريقٍة أْعَمقطَبِ يٍءَش وكأّنين بدأُْت أفَْهُم كُلَّ كانَ !عوٌر بَِصْدمٍةُش

  يسوع؟ هل حقًّا عِملْنا مًعا؟ ♦
  ؟ هل سُتقَّبليَنين اآلن؟١حقًّا مًعا نعم، لقد َعِملْنا. فاسوال ♥
  .)ّبلُْت يسوعقََو نِ املُقّدسِفَالكَ ِةوَرَنحو ُص ُت بِتعثّرٍْيَنَهْضُت ُمضطَرِبةً، وَمَش (
رفُع قليالً اِحلجاَب عن نظرِِك؟ تعالَي، ال َتُشكّي َتْشُعرين ِعْندما أَ َتَرْيَن؟ أَتَرْيَن كيَف ♥

َبْييت وِلَجْمعِ ِخرايف؛ إنَّها ِلَريِّ  أبًدا يف أْعمالِ ِعناَييت اإلِهلّية؛ إّنها كُلَّها ِلَتْجديِد
  ؟فاسوال، حنن .يبُّ، َسأُذكُِّرِك دوًما بُِحضورِتعالَي، أنا الرَّ. أَْحواضي

  .حنن! نعم، يا رّب !آه  ♦
  .تعالَي  ♥

٨/٣/١٩٨٨  
 َجسدي؛ سأَُوحُِّد ِخرايف حّتى الَّذين لَيسوا ِمن  َمجِّْد. أنا على أْبوابَِك اآلن! ُبطُْرس ♥

 
                                                           

  .ة، ُرْحُت أْرَتجِف وأبكيوَمصُدَم ١
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ْصَبَح َمجيئي أو ُت َتُمرُّألّساعا. إنَّين أُنادي وَسَيَتعرَّفون إىل َصوِت الّراعي. هذا القَطيع
قريًبا جِدا، َسَيعوُد إلَيكم احلُبُّ ُحبا حقًا وَسَيكونُ َملَكويت على األرضِ كما هو يف 

  !لْيِك أَيَُّتها اخلليقةَع سَتنَسِكُب ِمن السَّماِء السَّالَمَو احلُبََّو العدالةَ السَّماء، ألنَّ
ُتصلّني أكْثَر؟ أُِحّب ِك ُمَتعلِّقة يب أنا إلََهِك، هل َسفاسوال، بِما أّنِك تْعلَمني اآلن كم أّن

  : كِلماِتِك البسيطةَ، قويل يل
رّبي، أُِحبَُّك ، أتَنفَُّس ألْجِلَك، أْبَتِسُم لَك، آُملُ بَِك، أُْؤِمُن بَِك، أْنَت فرحي، أْنَت "

  ". يالِمَسانِدفاعي َو
َيعَي  نْكم أْرغُب يف أَ. ِكين يف أَّياِمأَْشركي. ي، فأنا َرفيقُِك القّدوسنعم، قوليها ِل

. مانَز مكاٍن وأيِّ أنا حاضٌر دوًما بِالقُْربِ مْنُهم؛ يف أيِّ. يبرِوالدي ُحضورَي القَأَ
قويل لَُهم إّنين أْرغَُب يف . ما َسقَطوا وأَْخطأواو كانوا فقط َيعونَ ذِلَك لَكانوا قلَّبَّذا لََح

سأَنطُق . تعالَي، أُِحبُِّك، أَِحبِّي أْيًضا ُمعلَِّمِك . يأن َيكونوا يف صداقٍة محيمٍة مع
كليل شْوكي، وأنا الرَّبُّ، َبدلَ إِ ِمن فَِمِك، وسُتكَلِّلني إِلََهِك بأكاليلِ احلُبِّ والسَّالمِ

رية، لِك ِغِطفْليت الصَّ. ن َبالطي األزلّي، احلُبَّ والسَّالَم على خليقيتسأْسِكُب ِم
فاسوليت، لقد قُْدُتِك، َنّمْيُتِك وَعلَيِك اآلن أن َتَتقّدمي َمعي يف . ن إلَهِِكالسَّالُم ِم

. َجسدي الدامي، ويُدِك ُتْمِسُك بَِيدي، اتبعيين وتذكَري، ال َتلَتِفيت يساًرا وال َيميًنا
رِد ال َتخايف شيئًا، سأُزيُِّن نفَسِك فََتَتَمكَُّن ِمن طَ. سريي إىل األمام ِلُتَتمِّمي عملِك

معي ثالثةُ ! إّنين على أْبوابِكُم. أنا الرَّبُّ، إّنين بيَنكُم مجيًعا. أعدائي وانِتزاع ِسالحهم
  .أكاليلَ؛ إكْليلُ سالمٍ، إكليلُ ُحبٍّ وإكْليلُ عدالٍة

 
٩/٣/١٩٨٨  

 إنَّه يقول اآلن أنّ كُلَّ هذا هو . ربِّي، هل َسِمْعَت؟ لقد غّيَر األُب فاسيلي َرأَْيُه  ♦
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َن الشّرير، ويقولُ أيًضا إّنَك تذَهُب فقط حنو الُنفوس الَّيت إْيماُنها بَِك ناِضٌج، ولْيس حنو ِم
  .النُّفوس غريِ اجلديرة

  .الالُمتناهي ِطفْليت، هذا أْيًضا واِحٌد َعلَيه أن َيَتعلَّم اإلميان بَِرْحميت املطلَقَة وبِِغناَي ♥
  : أُكُْتيب له رِساليت  

زهريت؟ أمل أَمَنْحَك عيوًنا ِلترى وآذاًنا ِلَتْسمع؟ أال ُتْدرِك؟ أنا الربُّ  ِلماذا تدوس"
هذا أنا، أنا هو َمْن يوِقف ُنموَّ الَشَجَرِة الكَبَريِة وأنا . يسوُع املسيح، ابُن اهللا احلبيب

لقد . هلّيةإْعَتنِ بأعمايل احلالّية بِحناٍن، آِمن بِأعمالِ ِعناييت اإل.هو َمْن ُيَنّمي الصَّغرية
  .َمَنحُتَك ابنيت ِلُتنَريَك بِأعمايل

كَيَف أَسَتطيُع رؤَية ِخرايف ُمشّتتةً؟ لَقَد . أنا الرَّبُّ، إّنين الِغىن الالُمتناهي، ال َتَخْف
  ال َتُدْس. أََتيُت ُألَزيَِّن حديقيت، أَتيُت ألروي هذه الصَّحراء. أَتْيُت ألمجَعهم وأُغَذَّيهم

أُِحبُّكُم بِال ُحدوٍد وِلهذا .  َوُتْب، ال ُتْصغِ إىل َصْوِت الشْيطانتعالَ إيلّ. زهريت 
ِسريي َمعي أنا إهلَِك، ال تتراجعي وال يا خليقيت،. السَّببِ، أَتْيُت ألَوِحدَّكُم مجيًعا

ا هو ال َتُشكّي أبًدا يف أّني أن. َتْركلي قراميدي الَّيت ُترمِّم بْييت، هذا البْيَت املَُهّدَم الَيوم
أنا الّربُّ، . َدعي َيِدي ُتْمِسُك بَِيِدِك. فاسوال، اتَّكئي علّي، كوين بِقُريب! الرَّّب
  حنن؟ أُِحبُِّك،

  .نعم، يا رّبي يسوع ♦
  .تعالَي إذًا  ♥

١٠/٣/١٩٨٨  
  يسوع؟ ♦
  فاسوال، هل سُتتابِعني العملَ ألْجلي؟. ألسَّالُم معِك. أنا هو ♥
  .َنْت هذه هي رغَبُتَكنعم، يا رّب، أُريُد ذِلَك، إذا كا ♦
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أرغَُب يف أن . أْرغَُب يف أن ُتَزيِّين َحديقيت. صغرييت، أنا هو الرَّبُّ، َمن ُيَغذّيِك  ♥
! يا مذَبحي. هّدئي عطشي. إْتَبعيين وسأْعملُ فيِك وِمن ِخالِلِك. ُتحيي كنيَسيت

  .َخلَْت قلوَب أوالديإحفَظي ُشعليت ُمضطرِمةً ِلُتَدفّئَ هذه الرِّياَح الثلجّيةَ الَّيت َد
ُسقوطَ َسدوم، ونْسلَُك هو ِمن َنسلِ قايَني،  أيُّها اجليل، لقد َسقَطَْت يف اخلطيئِة

  .لقد قَِسَي قلُب عصرِك! وقليلون ُهم مثلَ هابيل
لقد َنَسيُتموين، وال تؤمنون . َهل َتْعلَمني ِلماذا، أّيُتها اخلليقة؟ ألنّ احلُبَّ َمفقوٌد َبينكُم

لقد انقََضْت أّياُم الفضائل حيثُ كاَنْت … نعم، أيتُّها اخلليقة. الرَّبانّية احلالّية بِأعمايل
سأْسكُُب يف قلوبِكم املائتةَ النُّسغَ الَّذي ! يا عصَر الشقاء، سأُْحييَك. ُتكَتَسُب النَِّعُم

  .أُكُْتيب. كم أُِحبُّكُم مجيَعكُم! آه! سيشفيكُم
  .نعم، يا رّب ♦
لو مل يكُن كُلّيَّ الرَّمحة واحلنان، لكانَ ضَرَبنا بُِسهولة، وانَتهى . ا وحزيًنابدا اهللا َمجروًح (

  .)مّنا، ولَِكن يف رْحَمِتِه الالحمدودة وحبِّه الالُمَتناهي، ُيْشِفُق علْينا، يْغِفُر لنا وَيْشفينا
  !هل سأختَلّى عنكُم يوًما؟ أبًدا. نعم، أنا أُِحبُّكُم مع ما أصَبْحُتم عليه ♥

  

  ١١/٣/١٩٨٨نبوءة 
  !"اجملُد هللا" 

  ")أجملُد هللا:" َبْعد أن َتلَوُت الصَّلواِت الثالثَ، َسِمْعُت ِمن السَّماء أْصواًتا مالئكيَّةً تقول (
  يسوع؟  ♦
َسَتقوُم روِسّيا بَِيدي . حمبوبيت، صلّي ِمْن أجلِ ارِتداِد روِسّيا. أنا بِقُْربِِك. أنا هو ♥

وبينما ستكون َيدي علْيها ِلُتدِفئ قلَبها البارَِد وُتْحييه،  اإلهلّيِة إىل ذُروِة القداسة،
بِصْرخٍة . سَتنهض ِمن ُرقاِد املوت وِمن عاملِ الظالمِ هذا إىل عاملِ سالمي ونوري

سأْرفَُعها إلَيَّ وسُتْضرُِم ُشعلة ُحّبي . كبريٍة، سُتَعبِّر َعن فَرِحها ِلُرؤَيِتها ُمَخلَِّصها بِقُْربِها
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كم أنا ! يا روسيا، يا روسّييت! آه. فَُتَنقّيها وَتجَعلها يف غْبطٍة كُلَِّيٍة يل أنا إلََههاقلَبها، 
حمبوبيت، لقد ذرفُْت كثًريا ِمن الّدموع املُّرة . كم َبكَْيُت ِلُرؤَيِتِك مائتةً! ٢الرَّبُّ، أُِحبُِّك

حمبوبيت، ملاذا، ملاذا  .علْيِك وكاَنْت كُلُّ السماِء يف مناحٍةُحْزًنا عليِك ِعْندما فَقَْدُتِك، 
  َرفَْضِتين وطعْنِت هكذا قلْيب املُْمتِلئَ باحلُّب واحلنان؟

  .)َشَعْرُت بِأُمِّنا القّديسة بِقُْربِي (
، ألنّ الرَّبَّ ٣صلّي ألْجلِ أُْخِتِك. أنا أُمُِّك الِقّديسة . ِطفْلَيت، ألسَّالم معِك  

  . يدُه اإلهلّيةُ قلَبها البارَِد واملائتبِقُربِها اليْوَم وسَتلُْمُس قريًبا 
ابنيت، كوين ُمَتيَِّقظةً، . ي أُْخَتكم غَري احملبوبِة بِهذا القَْدرإنَّ الرَّبَّ سُيْحيِ! أّيُتها اخلليقة

  ؟٥؟ يا ابين احملبوب للغاَية، ُبطُْرس٤ُبطرس. ألنّ ساعةَ َمْجِدها أْصَبَحت قريبةً 
اآلن، . ٦َني كَثريٍة وأنا أتوسَّل إليِك أن ُتكّرسي روسيانعم، يا فاسوال؛ ِطوالَ سن 

يا حمبويب، مل َتذهْب . َسِمَع الرَّبُّ وَجميُع القدّيسني الُشهداء توسُّالِتَك وُصراَخَك
تضحياُتَك سًدى، مل تذْرِْف كُلَّ ُدموِعَك ُجزافًا، هذه الدموُع كاَنْت بلَْسًما ِلقلْبِ 

السَّالُم معَك، . إنّ يسوَع على أْبوابَِك، ويقَرُع. بِّح الرَّبَُّبطرس، س. يسوَع املَْجروحِ

                                                           
  !كان اهللا يتكلّم ِمن جديد بُِحبٍّ كبري، كما َوحَده اهللا ُيمكنه أن َيَتكلَّم ٢
  .روِسّيا الَّيت ِهَي أْيًضا أورثوذكسّية ٣
كان صوهتا عذًبا وحزيًنا وهي . ًرافجأة الَْتفََتِت القّديسة العذراء حنو يوحّنا بولُس الثاين، وكأّنُه كان حاِض ٤

  .َتلْفُظُ امسه إذ كانت ُمْمَتِلئةً بُِحبٍّ خاصٍّ له
. حاولَْت القّديسة العذراء َحبَس دموِعها لِكّنها مل تْسَتِطع ذِلَك، تلفظّْت بِهذه الكِلمات وَبَدأَْت بِالُبكاء ٥

َشَعْرُت بِأنّ لدى أّمنا القّديسِة العذراء ُضْعفًا ِتجاه . أيًضاَبكَْت كثًريا وذَرفَت الّدموَع بِوفرٍة وَبكَْيُت َمعها أنا 
  ".ُبطُْرس"
  .يوحّنا الثاين والعشرون ٦
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  .أُِحبُّكُم مجيًعا .السَّالُم معكُم مجيًعا 
١٣/٣/١٩٨٨  

أشكُُرَك، يا رّب، على كُلِّ النَِّعمِ الَّيت مَنحَتنيها ألكونَ قريبةً منَك هكذا وبِهذه الطَريقة  ♦
  .آمني.اخلاصَّة

إْسَمحي يل أنْ أْسَتْخِدَمِك، . هذه النَِّعم ِلَمصاِلحي َوِلَمْجديفاسوال، لقد َمَنحُتِك   ♥
فاسوال، لقد أَرْدُت أن أُوحَي إليِك،  .تعايل، َسأُساِعُدِك . إفَهِمي ما ِهَي ُمهِّمُتِك

آِمين، أَرْدُت أن أوحي إىل البابا يوَحنا الثاِلث والِعشرين أن ُيَصلَّي ألجل عنصرٍة 
حي َيْنزِلُ ِمَن اِحلكمِة، والَعنَصرةُ اجلديدةُ، أنا الرَّبُّ، سأُْنِشئُها إنّ هذا الَو. جديدٍة

سأَُوحُِّدكُم مجيُعكُم حتت رِعايِة راعٍ واحٍد؛ ستتجّمعني، . على أُُسسِ ُمَؤسََّسيت َنفِْسها
يت من َسَيسود السَّالُم واحلبُّ بْييت وَستولَُد خليقَ. أيَُّتها اخلليقة، وسأُْنِشئُ ُهنا ملكويت

سيكون هذا اجمليَء الكبَري، الوِالدةَ من . جديٍد وتعود كأَطفالٍ أبرياَء، دون ُخْبث
، الَعنصرةَ اجلديدةَ، كما يف الَبدء، ِعندما كاَنِت املسيحّيةُ يف نداَء الّراعيجديٍد، 

يقة، انَتِظري أّيُتها اخلل! آه. مراحلها األوىل، ِطفْالً َبريئًا، جمرَّدةً ِمن أيَّة مناِفَع خاّصٍة
  .فقط وَسَتَرْين

  فاسوال؟ 
  نعم، يا رّب؟ ♦
ِطفْليت، هل ُتؤِمنني بِذَِلَك، مع أّنِك ال تْسَتطيعني . أُْشُعري بِحضوري، أنا بِقُْربِِك ♥

  ُرْؤَييت بَِعيَني َجَسِدِك؟
َك بُِحضورِ نعم، يا رّب، أُْؤِمُن، ألّنَك علّْمَتين أن أراَك بُِعيوِن َنفْسي، وأن أْشُعَر ♦

  .وأْسَمَعَك وأن أُْؤِمَن بِبساطة
كم أُِحبُِّك ِعْندما أرى عيوَنِك ُتفَتُِّش عّني، ألّنين عاِلٌم بِأّنه لْيس معي ِسوى ِطفلٍ   ♥
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. لن أْبَتِعَد عْنِك أبًدا. فاسوال، إَنين أُْشِفُق علَْيِك، ألّنِك بني الِذئاب. ضعيٍف، وَعَدمٍ
  نعم؟. ِك حّتى النِهايةدعيين أقوُد. ِطفْلَيت، أُبارِكُِك 

  ُهنا حْيثُ أراَك؟ موجوًدا يسوع، ألسَت ♦
  .حمبوبيت، سالمي معِك. أنا هو  ♥
  نعم، حنن؟ ♦
  .نعم، حنن  ♥

١٦/٣/١٩٨٨  
أْنِت ال شيء، وبِظُروٍف . بَِصْرِف النَّظر عّما أنِت علْيه، سأُثبُِت كِلَميت. أنا الرَّبُّ  ♥

ها إنَّ بني يدّي الشَّقاَء، . ؛ ومّراٍت عّدةً َتْجَرحيَنين ين وُتهينيَنينِعّدٍة أنِت ال ُترضيَن
ما أْنِت عليه، فقد غفَْرُت لِك ووَضْعُتِك يف قليب  ؛ لكن ُرغَْمصورةَ عصرِك 

هل . إبنيت، أنا إُهللا والَعليُّ؛ خاِلُق الكُلِّ؛ روُح احلُبِّ الفائق، احلُبِّ الالحمدود. األقدس
ِلماذا . تكَّرسي يل! م أْنقَذُْتِك من األلُسنِ الكاِذبة؟ َمْخلوقيتَتعَني كم قد مّيْزُتِك؟ ك

  ؟٧ني فكَرِك َيَتَشّتت؟ هل َنسيِت روابِطَناَتَدِع
  .يا رّب، إنّ ُمحيطي ُيَجرُِّبين وأنا ضعيفة ♦
  :قويل يل هذا! أرغُب يف أن ُتقابليين، ال َتخايف مّني ♥

  ."آمني. اْسَمح يل بِأن أَسري بِقُْربَِك! بنا ُمسّبًحاِلَيكُن ر! ِلَيكُن ربنا ُمباركًا !أجملد هللا " 
  .)رّدْدُتها (
  لِك؟ ألَْسُت كذِلك؟ُمخِلٌص  عْنِك يوًما؟ إّنين َتَخلّيُتهل . نعم، يا فاسوال ♥
 .نعم، يا رّب، أنَت كَذَِلَك ♦
 

                                                           
  .فكري َيتشّتت كانَ ٧



  ٢٢ُحّب دفتر رقم رِسالَة َسالم و
  

١١٥

  
أن أْرغَُب يف . لقد َسّميُتِك رسوليت وكرسولٍة َتموتني. ابنيت، أُِحبُِّك ِلما لْسِت عليه ♥

امسحي يل أن أغُْمَرِك . ؛ سأكون أنا ُمحيطَِك، أنا وحدي، إِلَُهِكتعيشي فقط ألجلي
  كُلِّيا، هل تريدين؟

  .نعم، أريُد ذِلَك، بال شّك ♦
  يل؟ ٨فاسوال، أتعلَمني ماذا تقولني ♥
  .نعم، يا رّب، أْعلُم ذِلك ♦
ودائًما بإراديت، سأَْرفَُعِك  لقد أَرْدُتِك أن تكوين اليوَم حْيثُ أْنِت،. إتَِّكلي إذًا َعلَّي ♥

  .أنِت اليوَم أمينةُ سّري وغًدا رسوليت. وأمألِك، وهكذا َتْستطيعني إمتاَم كَِلميت
  رّبي، هل ِفعالً ال أَملَ يل بالتقدُّم، أقِْصد بعَد كُلّ ما قُلَْته يل يف البدء؟ ♦
سأَُعلُِّمِك . تفْعلينهلن يذَْهَب عَبثًا كُلُّ ما س. كال، يا فاسوليت، ال َتفِْقدي األمل  ♥

  ُبلوغَ الكمال، أملْ أقُلْ لِك إّنين أُريُدِك كاملةً؟
لكن كما أبدو عليه اليوَم، وكأّنه ال يزال أمامي طريٌق طويلٌ قبل أن أبلُغَ . نعم، يا رّب ♦

  .ما يرغَُب قلُبَك يف أن أكوَنه
  ألْسُت معلَِّمِك؟ ♥
  .غَري ُمْجَتهِدة نعم، يا رّب، لكن َيبدو يل أنّ لََديَك ِتلميذةً ♦
فاسوال، إذًا، ما هو األَهمُّ بالنِْسبة . أْنِت َضعيفَةٌ، لَِكن سَتْسنُِدِك قُّويت يف سقطاِتِك ♥

  ؟ أيُّ نِعمة أكُبر من هذه؟ إليِك من أن أكون أنا ُمرِشدِك الروحي
  .أْشكُُرَك على كُلّ عطاياَك يل، مبا أّنين ال أستِحّق شيئًا على اإلطالق ♦

                                                           
  .يريُد اهللا أن أفَكَّر بَِجوابِي َحول التزامي ٨
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١١٦

 لقد َنسيُت خطاياِك . فاسوال، أْعلَُم أّنِك ال تقومني بِهذه األشياَء قَْصَد إهانيتيا ! آه ♥
 

سأجَعلُِك تذْهبني . أنا ال أَذكُر خطاياِك وال أُذَكُِّرِك بِها. مثلما جتري املياُه وِجتّف
نُُّه لِك؛ أنا ْحمبوبيت، إّنين أَُجدُِّدِك؛ أريُدِك أن َتْشُعري باحلُّب الَّذي أِك. بانِدفاعٍ جديٍد
لقد َوَضْعُت بني يَدْيِك أكاليلَ سالمي وُحّبي، وعليِك أنْ َتْحِملي  .أقبلُِك كما أْنِت

  هذَين اإلكليلَني مع إكليلِ عدالَيت إىل بْييت اخلاص ِلُتقَدِّميها أمام أقدام ْحمبويب
          .٩ُبطُْرس 
  .نعم، يا رّب، قُْدين ُهناك، يا رّب ♦
  حنن؟. َسُنَجدُِّد بْييت مًعا . قُْربِِكتعالَي، أنا بِ ♥
  .نعم، يا رّب ♦

١٦/٣/١٩٨٨  

، مثلَ إْيماِن إْيمانٌ : فاسوال، تعالَي، ِلَيكُن َرْمُزِك أنِت، هذه الكِلمة املُقَّدسة  ♥

  .أطفالٍ
١٧/٣/١٩٨٨  

ِمن قَْبلِ ُوجوِدِك، َدَعوُت . فاسوال، امسعي َصويت كما َسِمْعِته يف أّول ندائي  ♥
ناَدْيُت ُنفوًسا . ثريين ِلِخْدَميت؛ نعم، كان زمٌن فاضلٌ حيثُ كاَنِت النَِعُم ُمْسَتَحبَّةًالك

كما أنّ . بائسةً ومل َتُشكَّ أبًدا يف أنّ الَّذي كان َيدعوها، هو أنا إلَُهها وُمَخلُِّصها
أَوَجدوا  لقد. فاسوال، إنّ جيلَِك مائٌت. ُمحيطَها ملْ َيكُن ِلَيُشكَّ كما يُشكُّ اليوم

لقد سالَ دمي ِلَيْروَي . صحراَء، وبِإدانتهم أعمايلَ احلاِلّية، زادوا بذلك اجلفاَف

                                                           
  .يتكّلَّم يسوع ُهنا رْمزِيا ٩
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١١٧

أيُتها اخلليقةُ، هل سالَ دمي عبثًا؟ ! آه. قلوبكُم َوَيسَمَح لكُم أنْ تعيشوا بِنوري
ه هو ال ُتْصغوا، ُصمُّوا آذاَنكُم، ألنّ الصَّوَت الَّذي تْسَمعوَن: "سيقول لكُم هذا اجليل
والَّذين باَركُْتُهم بَِمنِحهم رؤًى، أليوَم وِمن داخل بييت  ".بالتأكيد صوُت الشَّيطان

َسُيسرعون بِعزمٍ . فوس املُباركةهذه النُّ َسَيْسَتْهزُِئ خاّصيت بِهم وُيْخِمدون عزيِمةَ
ِعْندما  .يهم نَِعماس، بِإنكارِوُرغًْما عنُهم، سَيْحكُمون عليَّ أماَم الّن. باحلُكْم علّي

ُع خاّصيت، ردا على الَّذين ُيَخّبروَنهم بِنِدائي، ْسِمكانْت َمواِهيب ُمسَتحبَّةً، كُْنُت أُ
يا رّب ألنّ عبَدَك  ذَهبِ اضطجِْع وَيكونُ إذا َدعاَك تقولُ تكلّْمإ: "الكلمات التالية

ًرا يوم كانِت كان زمًنا مزده ،١٠ِلَتقْرأ خليقَيت من جديٍد نِداَء صموئيلَ." ساِمٌع
 أّيها اجليلُ. أّما الَيوَم، فَكَم َتَمّنْيُت أنْ أَقولَ باِملثْل عنِك يا خليقَيت .النِعُم َمقْبولةً

 أيُّها اجليلُ: عنكُم ِسوى هذا أن أقولَ ال أْستطيُع القليلُ اإلميان، كما يف السابقِ
  .يف قلبِِك يا ِطفْلَيتدعيين أْسترِح . ابنيت، أنا َتِعب! اإلميان العدُمي الفاِسُد

  !يا رّب، تعالَ! آه ♦
  حنن؟  ♥
  .نعم، يا رّب ♦
  .)بدا يسوع حزيًنا جِدا ومرَهقًا (
  .أكُتيب ♥
  .نعم، يا رّب  ♦
تقول القّديسةُ ترييزا . إنّ اهللا حزيٌن ألّنهم كثريون الَّذين ُيقّدمون الشَّيطانَ عليه ♥

َبْينما نْستطيُع أنْ ! طان، الشَّْيطانالشَّْي! آه: نقول. ال أفهم هذه املخاوَِف: "األفيليَّة

                                                           
  .٩-٨: ٣صموئيل األول  ١٠
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١١٨

أليوَم، هذا ما ْحيُدثُ غاِلًبا وهو أنَّنا نَضع ." وَنجعل الشَّْيطان َيْرَتجِف! اُهللا !اُهللا: نقولَ
إذهيب وافَْحصي : "ثُّم، ُهناَك أيًضا السَّاخرون الَّذين سَيقولون. الشَّْيطانَ يف املقدِّمة

أو أيًضا، أولئَك الَّذين سيتباهون بِِعلِْمهِم ." ماهرون نفَسِك، لدْينا اليوَم أِطّباُء
: بَِنظَرِ اهللا هو األخطَرلِكّن . أّياُم نِداءاِت اهللا انقََضْتاملاورائّياِت ألّنُه بالنسبة إلَيهم، 

إّنهم يتَصّرفون ِمثلَ . كالَّذي ال يقول َنَعم، وال َيقولُ ال اجلواُب الديبلوماسيو الرِّياُء،
هل َتعلَمون . الُبْنطي، َيْغِسلون بِبساطٍة أْيدَيهم كما فعلَ بيالطُُس مع َربِّنا بيالطَُس
  .ألنَّ اإلْيمانَ َمفقوٌدِلماذا؟ 

١٨/٣/١٩٨٨  
نعم، أّيها اجليل . إيـمـــان: زهريت، ِلَيكُن ِشعاُرِك، هذه الكِلمةَ املُقَّدسـةَ   ♥

  .البائس
١٩/٣/١٩٨٨  

  .يسوع، هاأنذا آتيةٌ إلَْيَك ♦
غًدا، َسأَُوحُِّدكُم . يُت ِخرايف اجلاِئعةوَم أُِقلَيأَ. ي ِمن الِكتابةيا فاسوال، ال َتَملِّ! آه ♥

أَفرحيين وانقُلي صالةَ الوْرِدّية املُقّدسة إىل مجيعِ الَّذين ُيِحبُّوَنين . وأُثَقِّفُكُم ِمن أْسراري
  .ويْشَهدون يل

  هل هذا َيعنِي إىل َجميعِ املسيحيني؟ ♦
عليِك أن َتْنقُلي . عليكم أن ُتكَرِّموا أُّمي كما أنا أُكَرُِّمها. ْحبوَبيتنعم، يا َم ♥

الَّيت ُترضي  َيْشَهدون يل، كيف َيِتمُّ درُب الصَّليب، بالطَريقِة وُتظهِري لكلّ الَّذيَن
  . رّبِك

  أِلَجميعِ املسيحّيني، يا رّب؟ ♦
ألجلي، . ريُد أّي انِقسامٍ يف كنيَسيتأنا الرَّبُّ، ال أ. نعم، ِلجميعِ الَّذين ُيِحّبوَنين  ♥
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١١٩

سُتِحّبون َبْعُضكُم َبْعًضا . َسُتِحّبوَنين وَتتَبعوَنين وَتْشَهدون يل وَتحَت امسيستتَِّحدون 
كما َتعلَمون . ١١كما أنا أُِحبُّكُم؛ سَتتَِّحدون وُتصبِحون قطيًعا واِحًدا ِلراعٍ واِحٍد

كما َتعلَمون مجيُعكُم، لقد أْعطْيُتُه . ُه السُّلْطانَمجيعكُم، لقد اختْرُت ُبطُْرَس وأَْعطَْيُت
. لقد سأَلُْت ُبطُْرَس أن َيرعى ِخرايف ونِعاجي وأن ْحيفَظَها. مفاتيَح ملكوِت السماوات

أَِحّبائي، َتَجّمعوا . مشيئيت ُتَغيِّرواما كنُت أريُد أن . أنا هو َمن َمَنَح هذا الُسلْطانَ
شوا يفَّ عّما أرغب، فَتِّشوا َعن مصاِلحي وليس عن مصاِلِحكُم، ِلُتقَوُّوا كنيَسيت، فَتِّ
. أِحبُّكُم مجيًعا. يا خليقَيت، َمجِّدوين بِوِْحَدِتكُم وأَنِعشوا جسدي. إسَعوا ِلَتمجيدي

  !افتحوا آذانكم وامسعوا ُصراخي من على َصلييب
حمبوبيت، هلّمي، . فاسوال، هل َتَتذَكّرين أين هو منزلُِك؟ نعم يف قليب األقدس 

  .أُِحبُِّك بال ُحدود. تعالَي، أنا أنَتِظُرِك

  
أرجوك علّمين أن أُرضَيَك، ألستطيع أن أكونَ معَك، ِلَتْسَتطيَع . ربِّي وُمَخلّصي، أُِحبَُّك ♦

  .اسِتْخدامي
أنا . يف كلّ زمان" حنن. "كوين طَيِّعةً وال تسهري إالّ على مصاِلحي. ُمِكإّنين أَُعلِّ ♥

  لقد َخلَقُتِك ِلهذه . فاسوال، صلّي ِلخالص النفوس. أنا بِقُْربِِك. أْنِت يل. لِك
             .الرسالة

  .أشكُُرَك، يا يسوع ♦
٢٣/٨/١٩٨٨  

  يسوع؟ ♦

                                                           
  .البابا ١١
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١٢٠

. ال َتخايف، هذا أنا يسوع. المي معِكس. أنا هو احلبُّ. َسَينَتِصُر احلبُّ. أنا هو  ♥
حمبوبيت، سأقوُدِك . سأقوُدِك حيثُ قُْدُت آخرين ِلُيحِّبوين. هل َستأتني؟ إّنين أنَتِظُرِك

إىل هنا، صلّي يا فاسوليت، إحذَري ِفخاَخ الشَّيطان، ألّنُه إن مل تتَغّيْر خليقَيت ومل 
  ...َتُتْب

يف حني تقول لنا مّرات عديدة أّنَك َسُتَغّيرنا  مل،إن : كيف ُيعقَل هذا وأنَت تقول! رّبي ♦
  ...ال أفهم. يأِتي سوفوأنّ ملكوتَك 

أنا الرَّبُّ املَُخلُّص، والنوُر، أنزِلُ عليِك، . أصغي وافَهمي، لقد أْعطيُتِك ُحرّيةَ اخلَيار ♥
م وأضيَء أنزِلُ يف هذه الظُّلمة الدامسة ألقّدم لكُم قليب بِيدي، ألَخلَِّصكُ. يا خليقَيت
. خطاياكُم العديدة وإهاناِتكُم يل؛ آيت ألدعَوكُم إىل العودة إيلّ لَآيت ألغِس. َعلَيكُم

آيت ألَوّحد كنيسيت؛ آيت ألذكَّركُم ملن، أْعطَْيُت أنا الرَّبَّ، السُّلطانَ ومفاتيَح ملكوت 
 مامها، ألنّ َيديَّآيت ألَعلَّمكُم مجيًعا أن ُتكَرِّموا أميَّ وأن َتحنوا ركبكم أ. السماوات

إْحذَري الشَّيطان، ألّنه ُيضاِعُف قّوَته ليوِقَع  أّيُتها اخلليقةُ. كلّلْتها وهي ملكةَ السَّماء
م بَِعدمِ وجوِدِه كي يعملَ دون أن إقناَعكُ ، ُيحاولُ، وعلى املدى الَبعيِدبِِك يف فّخِه
كم أُنادي ِمن على ! كبريةً، آه إّنه ُيهّيئ ِمنكم َمحرقةً! أّيُتها اخلليقةُ. َيخافَُه أحد

صلّوا، ! إذ َتنِكرونين ال َتَدعوه يوِقُع بِكُم يف فّخِه !خليقَيت؟ عودي إلَّي يا! صلييب
إّياها، ِلتتعلَّم هذه  ١٢صلّوا إلهِتداء الّنفوس ِلَتَتعلَّم كلُّ َنفْسٍ الصَّلواِت الَّيت مَنحُتِك

   .يًعا أُِحّبكُم مجيًعا،أُِحّبكُم مج الصَّلوات،
     وعروُسِك  و ُمَخلُِّصِك هأنا . والِكتابِة ابنيت، ال َتملّي من اجمليء إيلّ، من السُّجوِد

                                                           
للقّديس برنارد، صالة لرئيس املالئكة القّديس ميخائيل، تساعية الثقة بالقلب " أُذكُري يا مرمي"الـ  ١٢

  ).٨/٦/١٩٨٨راجع (وأحياًنا مرَّتني . أتلوا هذه الصَّلوات كلّ يومٍ قبل الِكتابة. األقدس
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١٢١

  .تعالَي وَعزِّيين، فأنا َتِعب. الَّذي ُيشارِكُِك يف كُلّ شيء
  !تعالَ، يا رّب! آه ♦
بنفس الشيء، أُريُد أن  أشُعُر. يبدو يسوع حزيًنا وتِعًبا، كِتفاه الواِسعتان ُمنَحنِيتان قليالً (

  .)أفرَِحه
  فاسوال، هل َسَتذكرين ُحضوري؟ ♥
  .نعم، يا رّبي يسوع، سأَفَعل ♦
  !حنن ♥
  .دائًما وإىل األبد" حنن"نعم  ♦
  .)وتعٌب حزيٌن إنّ يسوع اليوَم (
فاسوال، إّنين َتِعٌب، تِعب ِلرؤَييت كم ُتفقَُد احملبَّةُ . ألسَّالم معِك، أّيُتها النَّفْس ♥

ماذا ُتفيد الطقوُس الِعباديَّة والتْضِحياُت إذا فُِقَد احلُّب بيَنُهم؟ زهَريت، أيُّ . والبساطةُ
بَِيِدِهم سوى عصا ِلَيْرعوا  تالميذي ُحفاةً؟ ِعْندما كانوا ال َيحِملونَ فرحٍ أكَبَر ِمن رؤيِة

ّيون حفاةً كان ُرُسلي احلقيق. أُِحّب البساطة؛ إنّ الَبساطة والفَقَر جتِذبانين! بِها ِخرايف
إنَّنا . لقد مدََّدْتنِي خاصَّيت وَصلََبتين! فاسوال، َتَشّجعي. إنَّما كانوا أغنِياَء بالرُّوح

  .إنّ احلُّب يتعذّب. َنَتشارُك يف صلييب، أنا وأْنِت، أْنِت وأنا
  

٢٤/٣/١٩٨٨  
  .السَّالُم معِك : أّمنا القّديسة 
الَبشر، ّجمديه بِطاعِتِك إلرادِته ِلكونِك ّجمدي اهللا، صلّي ِمن أجلِ خالص . أُِحبُِّك 

تعايل وصلّي بِقوِلِك له . ال متلّي أبًدا ِمن الِكتابة. أّيُتها النَّفس، إّنه ُيِحّبِك بِحنان. رسولَتُه
  :هذا

  أيُّها اإللُه القَِدير



  ٢٢ُحّب دفتر رقم رِسالَة َسالم و
  

١٢٢

  َعلّْم طُُرقََك ِلخاِدمِتَك
  علّْمين التَّواُضع
  .والّصرب واحملّبة

  .َك وفضاِئِلَكقُْدين يف طريق برِّ
  إّنين أَسَتسِلُم لَك،
  بَِتقْديِمي لَك إراَديت؛
  أُغْفُْر يل خطاياي،

  َجدِّْدين، إْجَعلْين جديرة
  .آميــن  .كي َتستطيَع اسِتْخدامي بِكلِّييت

كَنيَسيت َسَتحيا وسَيْنَتِصُر قَلبانا . أمِسكي بَِيدي. يا فاسوال، سأسهُر دائًما علَْيِك! آه
َيجِب أن ُتَشجَِّع ظُهورايت النُّفوَس على أعمالِ اهللا؛ إّنها نِداٌء ِللْعودِة لنا، .  يف النِهايِة
صلّي . سأظَهُر هذه السنة لعديدين؛ سأُْعطي رؤًى، وسيكون ُهناِلَك رؤاة. َتْحذير

 ِلتعوَد الكنيسةُ املُقَّدسة كما كاَنت يف البْدء، عندما كان ُيقَْبلُ كلُّ عمل ِمن هللا بإمياٍن
صلّي ِلَيَتَجّدَد إْيمانُ الكَنيَسِة املقّدسة كما يف املاضي . حّق، وبدون ازِدراء ودون شّك

ألنّ هذه هي إحدى الطُُرق الَّيت ُيكَلُّمكُم وأن تؤِمَن بالعجائبِ، والظهوراِت والرؤى، 
  .التجدُّد صلّي من أجلِ. بِها اهللا

  .)سألُت أمَّنا القّديسة بِأن ُتصلّي ألجلنا (
  .مرمي ُرِك، أيَّتها القّديسةُأشكُ ♦

  .هذا َيسوع. ال َتقلَقي، إّنين أُصلّي َنهاًرا وليالً 



  ٢٢ُحّب دفتر رقم رِسالَة َسالم و
  

١٢٣

  . ال أجُِد أّيةَ قداسٍة فيهم. أُْنظُري إلَّي، أّيُتها النَّفس. ، أنا هو١٣فاسوال  ♥
  يسوع، ألَّذين َينِكرون أعمالَك احلاِلّية؟ ♦
 ن على صلييب، يف هذه اللحظِةم أصرُخ يف كُلِّ مّرٍة. نعم، ليَس هناك ِمن قداسة ♥

فاسوال، أْنِت خاصَّيت، كاِهَنيت، . بالذّات، أرى واحًدا من خاّصيت يستْسِلُم للشيطان
  .أُِحبُِّك

  ، بِما أَّنه غري مسموح للنساء أن تكون كاهنات؟"كاِهنيت"يسوع، ملاذا َتدعونِي  ♦
إفَهمي أنّ عيوين َترى َنفَْسِك . لنَّفسلقد قدَّْسُتِك، أّيُتها النَّفس، لقد اْخَتْرُتِك، أّيُتها ا ♥

   إنّ َنفَْسِك هي داِخلَ جسدِك،. أُِحبُّ َنفَْسِك وليَس َجسدِك. وقليب َيْشُعُر بِها
  .حاويل أن ُتْدرِكي كَِلمايت، َتطَلّعي عليها كما أنا إلََهِك أتطلُّع عليها

وُهناك، ال تعوُد تنَتمي  إىل السَّماِء ألنَّفس بعد املوت تذهُب. إنّ النَّفس هي املُهِّمة لدى اهللا (
وليس إىل حاِمِلها،  إنّ يسوع ينظُُر إىل النَّفسِ. ألّي َتمييزٍ جِْنسي؛ ُتْصبُِح كلُّها كمالئكة

  .)لديه املُْختارِة كما اّنه ال ُيفَّرق بني الّنفوسِ
  ."حنن"تعالَي، . أُِحبُِّك، ِسريي يف ُخطاَي  ♥
  .نعم، يا رّب ♦

٢٦/٣/١٩٨٨  
  

  لَهي، مل أُعْد أستطيع إبعاَدإ
  نظري عن وجهَِك القّدوس،
  إنَّ عْيَنيَّ شاِخصتان إليَك
  يف ساعاِت ِعبادٍة ال َتنَتهي

                                                           
  .لقد مّيزُت يسوع، لكّنين مل أكُْن ُمتأكِّدة ١٣



  ٢٢ُحّب دفتر رقم رِسالَة َسالم و
  

١٢٤

  وفكري أْيًضا ال َيسَتطيع
  االنِفصال عنَك، أيُّها األب احلبيب،
  كُلّ حلظٍة على األرض ويف السَّماء،

  .روحي مأخوذة بَك، معَك
  جِِلَك،أعيُش ألْجِلَك، أتنفُّس أل
  أْنَت فََرحي وبْسَميت،

  .أُْؤِمُن وأَْعُبد وأَرجو وأُِحبَُّك دون حدود
  .آمني

قابليين أنا إهلَِك . أْعبديين وكوين ُمباركة. معِك السَّالُم. أُِحبُِّك، أّيُتها النَّفس ♥
  !كم تلّهفُْت لتكوين بِقُْريب. لقد تلّهفُْت ألن تأيتَ َهِذه الّساعة! وأَفرحيين

  !َيكُن اُمسَك ُمباَركًارّب، ِل ♦
! تعالَي. يف أعماقِ قليب األقدس َحفَظُْت مكاًنا لِك؛ إنّ َمسكَنِك هو يف قليب األقدس ♥

  .تعالَي إيلّ
العاشرة، والكِلماِت  أْعطانِي َيسوُع الّرؤيا َنفَسها الَّيت كُْنُت قد َحصلُْت عليها يف سنِّ (

  .)نِداٍء ليسوع كان ذلك أّولَ" تعالَي إلَّي! تعالَي: "نفسها 
ابنيت، هل . أْنِت يل ُمْنذُ البدء. تعايل، يا فاسوال، أنا أُِحّبِك، متسَّكي يب وسأقوُدِك ♥

  ُتِحّبيَنين؟
  .أحّبَك حىت اجلنون، يا رّب ♦
اتبعي آثاَر خطوايت، وهي تقوُدِك حيثُ أرغَُب . إنَّ ُحبَِّك يل هو ما ُيَمجُِّدين وُيطَهُِّرِك ♥

  :لِِّلُنص. يف أن تكوين 
  أيُّها الرُّوح القدس،



  ٢٢ُحّب دفتر رقم رِسالَة َسالم و
  

١٢٥

  ُحلَّ علْينا ِلُتَجّددنا،
  .إمأل ُنفوَسنا بُِحبَِّك

  .إسَترِْح يف َنفوِسنا املُضطَرِبِة، وامَنحنا السَّالم
  إجَعلنا يف ظلِّ جناَحْيَك
  .واْحِمنا ِمْن كُلّ شّر

  إْجَعلْنا ُمتواِضعني، قُْدنا إىل نورَِك،
  .ُنَتمَِّمهاف رغباِتَككي نْستطيَع أن ُنبِصَر 
  . آميــن


