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١٢٦

  الدفتر الثالث والعشرون
  

٢٩/٣/١٩٨٨  
يسوع، آه يسوع، ماذا َعلينا أن ُنجيب اإلكلريكّيني الَّذين َيسَخرون ِمن كَِلمة  ♦

عن ظُهورات؟ فَتِّشوا : "عاجزتان وجاهلتان إزاَء إجاباٍت ِمن َنوع ١حنن"! ظهورات"
هٌن كاثوليكٌي ِلرفيقيت لَقَد قالَ ذَِلك كا!" ، ولَِكن لَيَس ِمن ِخاللِ الظُّهوراتاإلْيَمان

  .الِقياُم بأَفَضلَ لَم يكُْن بِاْسِتطاَعِتها قَْولُ شيٍء ولَم َيكُن بَِمقدوري". بياتريس"
  !يا ربُّ، إنَّنا عاجزات

حّق، لَِكنَّ كثريين ِمن خاصَّيت َنَسوا  ِهيوأنَّ كَِلميت  أنَّين أنا احلقُّزهريت، أؤكِّد لِك  ♥
أنَّين سأسكُُب  ٢لقد كُِتَب. بِقُلوبِهم املَتحجِّرة، يف الظُّلمةإنَّهم ُيفتِّشون . كَِلمايت

َبنوكُم وَبناُتكم وَيرى شباُبكم رؤًى وَيحلُم شيوخكم  روحي على كلِّ بشرٍ وسيتنبَّأُ
بِإِظهارِ آياٍت يف  أُشجِّعكمو الرَّجاءأحالًما، سأعطي حّتى ألصغرِهم، سأَمَنُحكم 

لقد قُلُت سَينطُق األطفالُ ! ٣َعالمايت للَوقت احلاضرإنَّها . السَّماوات وعلى األرض
إنَّ ُجحوَدكم : "باحلقِّ، أّما الَّذين َيحكمون على أَْعمايل اإلهليَّة احلالّية، فأقولُ لَُهم َهذا

حديقيت صحراَء، تعالوا إيلَّ  أَنُتم َجميًعا الَّذين ال تؤمنون والَّذين َجَعلُْتم ِمن! ٤َيديُنكم
  !وتوبوا

                                                           
  .أنا وبياتريس ١
  .٤-٣/١يوئيل  ٢

  .٢٠-٢/١٧رسل 
  !أستطيع أنْ أََتصوَّر كيف وبَّخ يسوع الفّريسيني يوًما يف اهليكل! إنَّه َيصرخ. أنَّ يسوع غاضٌب جدا ٣
  .إنَّ يسوَع غاضٌب جدا وهو يصرُخ دائًما بقوَّة ٤
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  .عالَي، يا طفليت، أُحبُِّك، سالمي معِك، َتَغذَّي مّني، َتمسَّكي يب، أنا بقربِِكت  
  !أُحبَُّك، يا رّب، ولَيكُن الرَّبُّ ُمسبًَّحا ♦
أينما كنِت،  حاضٌر إجَتهِدي يف حفِظ َتعاليمي واتَبعيها فأنا الرَّّب، أحبُِّك، أنا ♥

ألنقياِء القلوبِ فإنَّ هلم َملَكوَت  طوىب!... عندما َتنظرين إيلَّ فاْبَتِسمي يل إذاً
إْسَمحي يل، . الَعدالَةُ وَسَيَتجدَُّد بييت بالَبساطَِة َمغموًرا بالكَمال َسَتنَتِصُر السَّماوات،

إستريِحي يف قليب . يا طفليت، أن أَنقَُش َعلَيِك كَِلمايت اإلهليَّة، لْن أَتَخلَّى َعنِك
  .ولَيْسَترِْح رّبِك يف قلبِِك

يسوع، إمَنْحين القّوةَ واإلْيمان واحملّبة ألعملَ إرادَتَك، علّمين الطّاعة والتَّواضع،  يا ♦
  .َعلِّمنِي أن أغِفَر ِلَمْن ُيسيء إيلَّ وأن أُقابِلَ الشّر باخلري

، إبَتِسمي ِلي وآِمين بُِحضوري، كوين ُمْخِلصةً يل، ٥َنَعم. إنَّين أَُعلُِّمِك، يا فاسوال  ♥
َنَعم، يا فاسوال، إنّ َجَسدي ُيْؤِلُمين، حّتى يف َوَسِط قَليب، هناَك  .صوَريتكوين 

  .رأُس احلربة
  أين، يا سّيدي؟ ♦
يف نزاعي أُحاولُ . يف َهيكَلي َنفِْسه ويف أَعماقِ مؤّسَسيت، قَليب األقدس َينزُف ♥

ِة ِمن َجّراِء بييت غارٌِق يف الظُّلَم. لكنيسة بِحاجٍة إليِكا! ُبنيَّيت َتحذيَرهم؛ إْنَهضي يا
  .اجلحوِد والظُّلم، وبَِسَببِ َخطاياهم قد َتَشّتَت قَطيعي

، أَتْيُت إليَك ألّنَك الوحيد الَّذي َبقيَت ٦يا بطرس! آه. كم أصُرُخ ِمن على َصلييب

                                                           
  .ابَتَسْمُت لُه ٥
  .لقد لفظَ اسَم ُبطرس بأّنٍة طويلٍة ٦
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أنا . إَمسْع صراخايت، أّيتها النَّفس احملبوبة… تطلّْع يف قَليب! ٧آه يا بطرس. ُمخِلًصا يل
إّنُهم عديدون، لقد َجَعلوا ِمن َبييت . جِْد احملّبةَ وال القَداسةَ يف أبناء قاينيالرَّّب، مل أ
ِممَّ يتغذَّ ِخرايف بِما أنَّ أَيدَيهم فارغةٌ؟ لَيس لَُهم ما يقدِّمونه لَهم، إذ إّنهم . َصحراَء

  .َجَعلوا من مؤّسسيت صحراَء
ه الصَّحراء، وسأُْدِخلَُك يف صلِّ، يا بطرس، وأنا سأرفعَك ِلترى عيناَك، ِمن علُ، هذ

يا . إنّ قلَبَك َسَيصرُخ ألًَما عندما َترى رأس احلربة. جرحِ قليب، وأُريَك رأَس احلربة
  .بطرس، إّني أمنحَك القّوة والَشجاعة الَّيت أنَت بِحاجٍة إليهما، ِلَتْستطيَع أن تقَتِلَعها

َدفتر َنَهْضُت، ظاّنةً أنّ رسالَةَ الَيومِ قَد وعندما أَْنَهيُت َصفحة ال. كانَ يسوع يف نزاعٍ َمرير (
انَتَهْت، لَِكن َبعَد بِضعِ دقائق َشَعرُت باالندفاعِ املُميَّز الَّذي أَشُعُر به أثناء الرِّسالة أم ِعندما 

كنُت عاِلمةً بأنَّ ما أشعُر به هو آٍت منه ألنَّه . سَتبدأ؛ بدأُت أَشعُر يف داخلي بِنزاعِ يسوع
َسِمعُت َصَدى ُصراخ نِزاعه يتردَُّد يف داخلي، فأَسَرعُت وأنا أكاُد . ملِ َجسديسرى يف كا

كان يسوُع يَتعذَّب، كان يتألَّم، لقد آلَمه قولُ . ال أرى بَِسَبب الدُّموع الَّيت َتمُأل َعْيَنيَّ
  .)وكتابةُ ذلك

٢٩/٣/١٩٨٨  
الم، على الُنفوسِ امللطَّخة، هو يا فاسوليت، إنَّ قَلَقي على الُنفوسِ الّساِئَرِة يف الظَّ  ♥

  .ما َيجَرُح قليب
إنَّ اهتماماِتها الَيوميَّةَ ال َتترُك . إّني واقٌف وراَء بابِها، أقرُع لكنَّها َترفُُض أن َتفتَح

إنَّ َنفَْسها َتغوُص يف أعمقِ الظّلماِت َمع أنَّين َمَنحُتها نعمةَ الذَّكاِء . مكاًنا ملُخلِِّصها
. أنا لسُت أُطالُب بشيٍء. أدخل فَهي لن تتغيََّر طاملا أنَّها ترفُض أنْ َتَدَعينواإلدراِك، 

                                                           
  .هناك أكثر من أّنِة أمل ٧
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  أنا لَسُت أُطالُب إال بقليلٍ مـن عرفاِن اجلميل، بقليلٍ من احلّب، أََترين، يا فاسوال؟
  . )كان يسوُع حزيًنا (
  لكْن كيَف َسَتْعلَُم بكلِّ ذلك ما داَمْت ترفُضين؟  كان َخلقُها فرحةً يل، ♥

يا فاسوال، أَحّبيين، يا فاسوليت، إنَِّك تعّزيَنين، َعوِّضي عن الَّذين ال َيكُّنون يلَ  ٨نعم، 
  .احلّب

  

لقد كََتَب يسوع ذلك بِشأن امرأة ِمن أفراِد عائلتنا، كاَنْت قد جاءْت ِلُتمضَي بِضَعةَ   (
قَرأَْت بِضَعة َمقاطَع ِمن . َيها إّياهاعندما َسِمَعْت بِهذه الرسائل، طَلََبْت إيلَّ أن أُرِ. أّيام َمَعنا

أَعَتِقُد أنّ عندما أَْبلغُ ِسنَّ الَتقاعد، سأَعَتين : "أحِد الدفاِتر، مث أَْبَعَدْتها وهي َتَتثائَُب قائلةً
وطَلبتَْ أن تكونَ حاِضرةً حيَنما ". بِوروِد َحديقيت وبِحياِتي الروحيَّة، لكن ليس اآلن

َيجُِب أالّ . دث وُترضي فُضولَها، لكنَّين رفَْضُت االسِتجاَبةَ ِلرغَبِتهاأكُتب، ِلتعايَِن هذا احل
مرَّة : لقد َحَصلَ ذلك يف ُمناسَبتني. َيْنظَُر أحٌد إيلَّ يف هذه األوقات ما مل َيسَمحِ اُهللا بذلك

إنَّ ". DACCAداكَّا " يف حالٍة خاصَّة، ومرَّة أُخرى يف مركزِ املواهبيني الكاثوليك يف 
  .) هذا أمٌر ُمقدَّس َيجب أالّ ُيَدنََّس ِلُمَجرَِّد فضول

٣٠/٣/١٩٨٨  
إنَّ الشَّيطانَ مغتاظٌ الَيوَم وهو ُيضاِعُف ُجهوَدُه ِلُيقْنَِعين بأنَّ ال قيمةَ ِلكُلِّ هذه الرَّسائل وبأنَّه  (

ئنَّ، ألن ضعفي أنا بِحاجٍة إىل أنْ أطم. مع اهللا" ولقاءاِتي"ِمن األجدى ِلي أن أتُرَك كتاباِتي 
كما أخشى أيًضا أن ميلَّ اهللا . َيجذبين إىل أسفل عندما أُدرُك كم أنَّين سريعةٌ إىل الشّك

  .)ويفِقَد صَربُه معي
يا زهريت، ال َتخايف مّني، لَن أُسبَِّب لِك األملَ ولن أَنِكَرِك، مل أرفْعِك إيلَّ ُألبعَدِك   ♥

                                                           
  .ؤيةَ يسوع حزيًنا هكذا تؤملينإنَّ ر ٨
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. لقد َنمَّيُتِك بِحناٍن وُحبٍّ، لقد قُْدتِك بُِحبٍّ. اَهِكعّني، أو ُألظهَِر غََضًبا أو قَْسوةً جت
ال َتخايف مّني، َتعايل، واعلَمي أنَّين وديٌع . غذَّْيُتِك باحلّب، وَتَصرَّفُت معِك بِحنان

  !أحبُّـِك .ألسَّالُم لنفِسِك. ومتواضع
  .أشكُرَك على صربَِك وعلى إسراِعَك إىل َنْجَديت، يا ربُّ أُباركَُك ♦

  

٣١/٣/١٩٨٨  
  .ال َتخايف، هذا أنا يسوع. يا فاسوال، ال تُشكّي أبًدا يف أّني أنا الرَّّب  ♥
لكن، كيَف ... كنُت أرتعُب عندما أُفكُِّر بأنَّه ِمن املُمكن أالّ يكونَ كلُّ هذا آٍت من اهللا (

  .)كُِتَب كلّ هذا إذًا؟ كنُت مضطرِبة
تعالَي، ال . قاَمِك من بني األمواتهذا أنا يسوع، ُمخلُِّصِك، الَّذي أنقذَِك وأ  ♥

لقد َتَغلَغلَْت اهلرطقة فيها فَأَفَسَدْت احلقيقة . أرغُب أن أْرفََع شأنَ كنيسيت… َتخايف
إنَّ كنيسيت بِحاجة إىل أن  .إذ َخلَقَْت انِقساماٍت فيما َبينكم، أَبَعَدْتكم عن احلقيقة

َنِة والكَراِدلَِة الَّذين ال َيمِلكون شيئًا َصلّوا ألجل هؤالِء الكَهِنِة واملطارِ. َتْنَتِعَش
. كانوا وال َيزالون عاطلني َعن الَعَمل. ُيقَدِّموَنُه ِلخرايف ألنَّ هذه هي َنتيَجةُ ابِتعاِدهم

ألنَّهم مل َيبَحثوا قَطُّ َعن َمصاحلي َبل َعن َمصاِلِحهم، لقد َجَعلوا يف داِخِلهم َصحراَء 
ِمن الطَّبيعي أن َتضلَّ . حراء ال َتسَتطيع اجِتذاب أّي خروفوالصَّ. وُهم َيعلَمون ذلَك

لقد كََشفُْت للعامل آياٍت  .وَتَتشتََّت النِعاُج الَّيت ال راعٍ هلا ِلَيحفَظَها وُيحّبها وُيغذِّيها
حمبوبيت، بِما أنَّ العامل َيرفُض أعمايل اإلهلية، َيسلبكم كلَّ رجاٍء . كثريةً منذ بدِء األزمنة

لقد اقَتَرَبِت الّساَعةُ الَّيت . ُعين هكذا جانًبا، فإنَّ غََضيب َيضطَرُم على هؤالء الرُّعاةوَيَض
عالمةُ الوساطة بني البشر عظيمة، ِلَيعوا كم . فيها أُظهُر هلم َمجدي بواسطِة عالمة

عة صلّوا، ألنَّ الّسا .سُتمنُح لَكُم َهذه العالمةُ كَي يؤمَن الكَثريون .أنَّهم خطئوا
  .قد أََتت، صلّوا على نيَّة الَعودة الكربى إىل السَّالم واحلُّب 
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٥/٤/١٩٨٨  
  هل ُتريدين أن تعَملي مع يسوع؟. أجملد هللا: أمُّنا القديسة 
  .أرجوِك علِّميين أن أُطيَعُه وزيديين إيِماًنا وُحبا ورجاًء. نعم، يا أّمي القديسة ♦

سالمي معِك، أَحلكَمةُ سوف . يا طفليتإجَتهِدي أن َتكوين طيِّعةً، . سأفَعل  
  .َضعي كلَّ شيٍء بني َيَديه، لَن َيَتخلّى َعنِك، هذا هو يسوع ُتعلُِّمِك،

    

  .)كانَ يسوع واقفًا عن َشمايل ُيريين رِجلَيِه َموثقَتْين بِرِْجلَيَّ (
لى نيَِّة خالصِ أنا دائًما بِقُربِك، تعالَي، صلّي ع. تذكَّري أنَّ هذه الرَّوابطَ هي أَبِدّية ♥

يا ُمّري، ال  .صلوًبا هذا اُألسبوعنُت َمكُ ْدلقَ. أرغُب يف أن تتأمَّلي بآالمي. النُّفوس
لَن أتُرَك . َتُشكِّي أبًدا، َزيِّين كَنيسيت، ال َتَدعي أحًدا َيسلُبِك املوهَبة الَّيت َمَنحُتِك إّياها

كنيسيت الَيوَم . ألكنيسة بِحاَجة إليِك. أبًدا ِسراَجِك ينُضُب ِمن الزَّيت، سأمأله دوًما
َعلَيكم أن ُتعيدوا بِناَء هذه املؤَسَسة القدْيَمة الَّيت هي  !فاسوال. يف حالَِة خراب

أنا هو الرَّّب، وبقوَّيت سُتعيدون . َجدِّدوا قدس أقداسي. مؤسَّسيت بَِتجديد جدرانِها
جدِّدوا جدراَنها وسأُحيي كلَّ . القَدْيمة بناَء هذه األنقاضِ القَدْيَمِة وُتَزيِّنون مؤسَّسيت

هكذا سيكون الّرجوع الكَبري، الَعودة الكَبرية . األموات، سأُوِقظ هذه اجلثَثَ وأُقيمها
سأُوسُِّع ملكويت وسَتبَتهِج كلُّ ! ألنَّ َنداي الَبهِيَّ سُيزيِّنِك، أيَّتها اخلَليقة إىل احلياة،
ِكن أنا، الرَّبَّ، حارَِسها، أُحبُّكم بشدَّة وال أَحتملُ لقد أمهَلُتم حديقيت، لَ! السَّماء

حانَ وقُت الَتطهري باستئصالِ . رؤيةَ األشواِك والعلَّْيق َتخنُق ما تبقَّى يل من األزهار
  .هذه اَألشواك والعلَّيق كي َتستطيَع براعمي أن تتفتََّح وُتَزيَِّن حديقيت

َسَيعوُد إيلَّ الصَّادقون، وَيتوبون، . ح بأن ُيصاِلحوينأنا الرَّّب، سأمس. العدالةَسَتنَتِصُر 
تعالَوا َجميعكم يا َمن َتبَحثون عّني وَترغَبون بِِشدٍَّة يف َمعرفِة طُرقِ كمايل، 

 .ٍة إىل احلُّب، إىل احلُّب، إىل احلُّبأَنا بِحاَج. وَسَتسَمعون توسُّاليت ِمن على صلييب
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  .وأُعّزيِك سأَشفيِكوأيَّتها اخلليقة افَتحي قَلَبِك 
. إنَّين أُنادي ِمن على َصلييب. إجَتِذْبهم إىل قَليب. إَمجْع يا بطرُس كلَّ اُألمم! يا بطرُس

أَُتحبُّين أكثر ِمن هؤالء؟ إن كُنَت ُتِحبُّين : أَسأَلَُك ِمن َجديد. نِعاجي َجميَعبطرس، غذِّ 
َيطلبون ِمنَك، َوفَق قوانَني َتبدو َصحيَحةً َس. إبَق ثابًتا. أكثر فال َتَدْع َنسلَ قايني ُيقنِعك

هذه القوانني عيُنها هي ِمن ُصنعِ . يف ظاِهرِها، أن ُتعاِملَ كلَّ نفسٍ كما َيحلو هلم
كُْن . َتذَكَّْر كَيَف أّنَّين، أنا الرَّّب، وديٌع َوُمَتواضع. الَبشر، ال َتَدعهم يقنِعوَك بِها

يف أن أَتقرََّب ِمنهم فَِلماذا إذًا ال َيسَمعون َصويت؟ إن كانوا َيرغبون بِشدٍَّة  صوريت،
ملاذا َيرفضون أَن ُيصغوا؟ إذا كانوا َيرغبون يفَّ بِِشدٍَّة . إنَّين واقٌف على البابِ وأقرع

أنا هنا اآلن . دون أنْ َيسمعوين، فذلك بَِسَببِ جحودهم الَّذي أصبح بَسماكة الطِّني
إرفَعوا َنظََركم . ، لكنَّهم َيَضعونين جانًبا، وَيضطَهِدونينوأنتظُر أن َيفَتحوا يل قلوَبهم
ال تدوسوا أعمالَ ِعناَييت اإلهلّية فَتحرموا أوالدي ِمن ! فُتبِصروا ُمخلَِّصكم، تعرَّفوا إيلَّ

ال . أَعطوهم سالمي. أيِّ سالمٍ، وهكذا ال يتبُعكم أّيٌّ ِمنهم يف تقاليِدكم اخلاصة
أنا اُهللا حرٌّ يف اختيارِ َمْن . يفِة الَّيت أَسَتعِملُها ُألظهَر لَكُم ذايتتتفاجأوا باألداِة الَضع

  .        ُيعجِبين 
  إبَنيت، إعَتِمدي َعليَّ، ِثقي يب، حنُن؟

  .نعم، يا رّب ♦
  .تعالَي ♥

٧/٤/١٩٨٨  
  مخيس األسرار لََدى الطّوائف األرثوذكسية

  يا يسوع؟ ♦
ي أَنَّين لَم أَجَعلِْك َتسلكني هذا الطَّريق وأنا إفَهم. يا فاسوال، َسالمي َمَعِك. أنا هو ♥
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أُحبُّكم مجيًعا، هذا أنا الرَّبُّ الَّذي َيسعى ِلَيشفي النُّفوس . أَُنّميِك، ألَتَخلى َعنِك اآلن
أَيَّتها . نعم، هذا أنا خملُِّصِك الَّذي أتى إليك ِليشِفَيِك! ٩أيَّتها النفس. وَيسَتعيَدها

لَقَد َجذَْبُتِك ! أَيَّتها النفُس الغالية. ا أنا الرَّّب الَّذي أتى َيقرُع باَبِكالنَّفُس احلبيبة، هذ
تعالَي، يا طفليت، اقَترِيب مّني، سأَُزيُِّنِك وأَُنقّيك، سأَشفي . ١٠إيلَّ، وأَنا أُغذِّيِك اآلن

أَيَّتها . ِكتعالَي وسأُعّزي. َبَحثُت َعن َنفِسِك. هذا أنا الَّذي أتى إلَيك. َجميَع جراحاِتِك
اْسَمعي نِداَء فاديِك . تعالَي إيلَّ وكُليين، تعالَي واشربيين. النَّفس، تعالَي واسَتريِحي يفَّ

لَقَد َجرى َدمي َنهًرا ألجلِك، . أنــا أُحبُِّك أيَّتها النَّفس احلبيبة. فتحيا نفُسِك
يِك، وأكونُ ملجأَِك، أّيُتها النَّفس، َتعالَي وشاركيين يف رِدائي، سآو. ألجلِ َخالصِك

  . أنا يسوع، ويسوع معناه ُمَخلّص
وليَس هذا ِصدفةً بأن تقرأوا يف هذا . يسوع َيَتَوّجه بِهذه الرِّسالة إىل كلّ الَّذين يقرأوَنها (

هذا هو يسوع الَّذي فّتَش عنكم، وأتى إلَيكم . الَوقت رِسالَتُه الَّيت ِهي رِسالَةُ السَّالم واحملّبة
  .)الة ِلَتقرأوهابِهذه الرس

أنا هو الَّذي ُيَوطُِّد أعمايل . أَكبِري َملَكويت بَِتوزيعِ هذه الرِّسالة كما َتفَعلني  ♥
  .باركيين. إبَتِسمي ملَُخلِِّصِكَتذَكّري أّنين أَبلغُ دائًما أَهدايف. وأوسُِّع َملَكويت

  .)إلَْتفَْتُت وباركُت يسوع (
. املساء، لَقَد َتخلّى عّني إخويت وخاَنين أََحُدهمأُبارِكُِك أيًضا، إبقَي َمعي هذا  ♥

  .شاركيين يف َعذايب يف اجلسمانّية، ال َتتُركيين
  .لَن أتُركََك أبًدا، يا رّب ♦

                                                           
  .هذا نداٌء موّجٌه للذي يقرأُ رسالته يف هذا الوقت ٩

  ".ِقراءة َوفَهم َوَعيش َرغَبات الرَّب: " أُغذّي تعين ١٠
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َعّزيين بِهذه الطَّريقة، أَريين أّنِك لَن َتتُركيين أبًدا، يا . ألكُْن دائًما حاِضًرا يف فكرِِك ♥
عيشي . يف كأسي، كوين معي َحّتى النِّهايةشاركيين يف نِزاعي، شاركيين . فاسوال

  .إبقَي بِقُْريب! آالمي، َمجِّديين
  .َنَعم، يا يسوع، سأبقى معَك ♦
  .)َيبدو أنّ يسوع ُيَجّدد آالمه (
أنا . هناَك َتجدين السَّالم. يا فاسوال، أُْدُخلي يف قليب األقدس، أْدُخلي يف أعماِقِه ♥

      .احلّب َسُيْرِشُدِك .خاّصُتِك أنِت خاّصيت وأنا. الرَّّب، لقد َتَركُْت لِك فيِه َموضًعا
  .يا رّب، لقد َمَنحُتَك قَليب، فاعَمل فيه ما ُتريُد وما ُيْرضيَك ♦
  .ِثقي بِي إذًا، ُخذي َيدي، لَن أَتركِك أبًدا  ♥
  .قُْدنِي يا رّب، ألّنَك ُمْرِشدي وأنَت اهللا ♦
  حنن ؟ .ّب أُباركُهابارِكي بياتريس؛ أنا الرَّ. تعالَي، ال َتنَسيين  ♥
  .نعم، يا رّب، َنحُن مًعا مدى األبدّية ♦
كُنُت قد ذََهْبُت َنهار األرَبعاء إىل الكَنيسِة وبارَك الكاِهُن كُالًّ مّنا بَِمزيجِ املرِّ والزَّيت،  (

  .وكان بِوسعي أن أغِمَس قطعةَ قطنٍ يف املزيجِ املُبارك وآُخذُها معي
فَطَلَب مّني يسوع أن أُباركَها بِمزيجٍ . ذَْهَب مًعا إىل الكنيسِةالحقًا، جاَءْت بياتريس ِلَن

َنرسُم إشارةَ الصَّليب على : ُنبارك بِهذه الطريقة. ِمن الزَّيِت والعطرِ الَّذي احتفَظُْت بِه
لفَظَ . اجلبهِة وخّد الشمال، وخّد الَيمني وعلى الذَّقنِ وَعلى الَيَدين وعلى الّراَحَتني

ت َتختصُّ بِشفاِء النَّفس واجلسد، فكلَّمين يسوع بكلماٍت داخلّيٍة وأفَْهَمين الكاهُن كلما
  .بأّنُه هو نفُسه قد لفظ هذه الكَِلمات

كان ِفكري َيشرد، ِمن حنيٍ آلخر، وأنا يف الكَنيسة، بَِسبب ُمشِكلَِة اللغة، إذ إنَّي قلّما 
ري ِمن الّشروِد طوالَ هذه الّساعاِت الثالث، َصُعَب عليَّ َمنُع فك. أَفَهُم اليونانيَّة القَدْيَمة
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:" يف كلِّ مرٍَّة كان َيبَتِعُد فيها فكري، كان يسوع يقول. لكنَّ يسوَع َعِملَ على َمنعِ هذا
  .)أَعتقُد أَنَّه قال يل ذلك أكثَر من عشرين مرَّة". إبقي بقربِي"أو " كونِي بِقربِي

  

  ٨/٤/١٩٨٨اَجلمعة الَعظيَمة 
: "... ٢٩/٣/٨٨األْنجيل َعن الكَِلمات الَّيت قالَها يل يسوع يف بداية رسـالته َبَحثُْت يف  (

، وكنُت أَعلُم أَنَّها )٢١-٢/١٧رسل( لقد وجدُتها يف أَعمال الرُّسل ". وسيتنبَّأُ أَوالدي
طلْبُت من يسوَع . موجودة يف موضعٍ آخر من األْنجِيل، َألنَّ يسوع أَرانِي مرَّة هذا املقطَع

الحظُت أَنَّين كََمن . يرَيين إّيـــاه ِمن َجديد َبعد أنْ فتَّشُت عنه برهةً دون أَن أَجَِدهأَن 
فكَّرُت أنَّه ِمن املمكنِ أال يكون يسوع قد َسمعين، فَقلُْت . يفتُِّش عن إبرٍة يف كَوَمة حشيش

  :بَِصوٍت أََعلى
قبل أَن أُْنهي ُجملَيت !" فعيا يسوع، ربَّما مل تسمْعين وَيجب أَن أَتكلََّم بصوٍت مرت"

 IIؤيل ي"الحظُت بسرّية أّنين كنُت قد فََتْحُت الصَّفَحة املطلوبة، كاَنت أمامي ُمباشرةً 

٢-٣،١" .(  
  يسوع؟ ♦
  أِحّبيين فُيروى. كلُّ ما أطلُبُه منِك هو احلّب…  !ِلماذا شكَكِْت؟ آه. أنا هو ♥

 !أعدائي فتهزميأِحّبيين  !أِحّبيين فُتهلّلُ روحي بِك !أِحّبيين فَتْسكُن جراحايت !عطشي
  حنن؟ .إنّ روحي َعليِك يا طفلَيت

  .حنن، إىل األبد. نعم، يا أّمي القّديسة. نعم، يا ربُّ ♦
  

  ٩/٤/١٩٨٨سبت النور 
أنا، َوسيلة . يا طفلَيت أنِت اآلن ُمتَِّحَدةٌ يب، وأنا أُبارُك كلَّ خطوٍة َتْخطيَنها. أحّبِك  ♥

  .ِتِك، أنا القيامةحيا
) …(يا ربُّ، رغم أنّ هذه الرِّسالة قد َهَدْت الَعديد ِمن العلمانّيني الَّذين يبتهِجون بِها،  ♦
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فأنا حزينة ألّننا أَرسلنا أقلَُّه ثالث وثَالثني نسخةً عن الرِّسالة إىل هذا الَعَدد ِمن الكهنة 
َسُه ُملْزًما بإبداِء رأيه، واآلخر ِلَيقول األّول ِليقول إّنه ال َيجُِد نف: وقد أجاب اثنان فقط

  ! رّبي، أنا حزينة. إّنه كان غارِقًا يف العمل ومل َيكُن لََديه الَوقت ِلكلّ ذلك
َدعيين حرا يف التَصرُِّف على طريقيت، سأُثبُِت َيوًما الَتعاليَم  .فاسوليت، ِلَيكُن كَذَلك ♥

لَن أَتخلّى ". ضحّيةُ احلُّب: "َتحملني هذا األسمأنِت، يا طفليت، س. الَّيت َمَنحُتِك إّياها
لَقَد أقَْمُت . سُتكَْتُب كلُّ كلمٍة آالَف املرَّات إىل نِهايِة األزمنة. َعنِك أَبًدا ولن أتُركَِك

. وهي إىل أبد اآلبدين، وِلَدهرِ الّدهور اْسِميهذه الرَّوابط َتحملُ . بيَننا روابِطَ أََبِدّية
كم َجميعكم وألجل الَّذين َيبَحثون َعن احلّق، آيت ُألريهم ِمن َجديد ما أنا الرَّّب، أُحبُّ

حبٌّ أنا احلّق واحلّق هو احلّب، هو احلّق فعالً وماذا َيعين بِما أنَّهم قد َنسوه، 
يا عروسي، َتعالَي . المتناهي، حبٌّ سامٍ، حبٌّ أبدي؛ إنّ ِكتايب هو كتاُب احلّب

لَيَس فقط . يا طفليت، إفهمي اآلن ِلما َنَزلُت ِمن خالِلِك. َمّجدنِيوأِحّبيين، إنَّ ُحبَِّك ُي
إّنين آيت ألذكّرهم كَم أّنين ! مجعاء ١١ُألظهَِر ُحّبي فيِك، ولِك وحدِك، لكن ِلَخليقَيت

كما ! إنّ قَليب َيَتمّزُق ويتألُّم ِلرؤيِتِه عدًدا كبًريا كهذا َيْسَتْسلُم ِللشَّيطان. أحّبهم
أنا الكَِلمةُ، ! ِلرؤيِة هذا القَْدر ِمن النُّفوس الكهنوتّية سائًرا يف طريقِ اهلالك أََتَعذُّب

قُدوس القّديسني، اإلله األزيلّ، العمانوئيل؛ وُمَخلّصكم الَّذي طََعْنُتموه منذ سنَني 
ني ِلماذا؟ أيُّ فَرقٍ هناك ب. عديدٍة َمَضْت، والَّذي مل َتَتوقَّفوا عن طعنِِه من جهٍة ألخرى

الَيوم واألمس عندما كْنُت باجلسد ُمَسّمًرا على الصَّليب؛ ها أنا أُطَْعُن باستمرار 
 ما زلتم حىت اآلن فاترين. برِيائكم، بَِتكَبُّرِكُم، بُِجحوِدكم وَتَصلُّبِكم ِحيال السَّماء

. أنُتم َتسَخرون مّني اليوم كما يف األمس. جتاه عالمايت، أعاَجييب وأعمايل اإلهلّية

                                                           
  .شّدد يسوع عليها طويالً" مجعاء" ١١
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١٣٧

أنتم يا من ائَتَمْنُتكم بِنفسي على ماليني النفوس، إّنكم َتصلبونين من  تستهزِئون يب،
أّيها الَّذين ال َتزال قلوُبهم عقيمةً، . جديد، ُتَسمِّروَنين من جديد على اخلشبة بِفتورِكم

ن أُيها الَّذين َتحّولَْت قلوُبهم إىل صّوان، أال تسَمحوا يل أبًدا أن ألْمَس قلوَبكم، أ
؟ إنّ فَمي أكثُر جفاًف ِمن الّرق، ١٢أُليَِّنها وأَفتَحها؟ هل ستتوقَّفون يوًما عن طعين

إّنكم . ُمتعطٌِّش للحّب، َملّْت عيوين ِمن رؤيِتكم َتسكبون كَلماِتكم على مذَبحي
إّنين أغُضُّ . ُتقّدمون يل َصلواتكم، لكّنها قَبل أن َتبلَغين َتَتَبّخر يف اهلواء كالّضباب

إذ أرَى  !إّنين أغّص… ! إّنين أخَتنِق. ْرَف َعنكم ألّني عاملٌ بِما يف أعماقِ قلبِكمالطَ
زرعي ُمْمتِلئًا كلماٍت مائتةً، وأراكم تأتون إيلّ دون خوف وأنتم َتدوسون قلَبْينا 

! آه كيف تتوقَّعون، يف هذه احلالة، أن َتِثَق بِكم خرايف؟ !جهاًرا !١٣اإلهليَّني علًنا
  . أُْدُخلي إىل قليب واشُعري جبراحاِت إهلِك. إنّ قليب يْنزف بغزارة، فاسوال

ماذا ! آه يا إهلي احلبيب. إنّ قليب يصيُح ِمن األمل ِلشعورِِه بَك يف هذه احلالة!!  يا يسوع ♦
  ماذا َيفَعلون؟ … فعلوا؟

كونني مهَزلةً حّتى على الَّذين ست على كلّ الَبشرطفلَيت، أَْعِلين أعمالَ ُحّبي، أَْعِلنيها  ♥
  . ويف النهاية، سُيعايِنونَ َمجدي. هلم

لقد َسَبَق أن عاملَنِي الّناُس كَمهزلة، اّتهمونِي بالِغّش، . أنا ُمَحطّمةٌ والرَّّب َيعلَُم ذلَك ♦
لقد ذُلِّلُْت ألنّ الّناس ال ُتْخفي . واملسِّ الشيطانِي وأّني املسيُح الدَّّجال وَمريضة عقليا

… هل سأستطيُع َتَحمُّلَ هذه األوضاع؟ أنا ضعيفة. ندما تقصُد إيذائَكَمشاِعَرها ع
كذلك شاِهداي، إذ ال سلطةَ لَهما وال نفوذ، وُهما َيسلكان طريقي … نفسي ُمتَعبة

                                                           
  .كان صوت يسوع حزيًنا وملحا ١٢
  .قلَبي يسوع وأّمنا القّديسة ١٣
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١٣٨

نفَسها، ُمْحَتقََرْين، ُمْحَبطَْين، ال ُيَصّدقهما أحد، ويَتجاهلُهما الّناس، إّننا نشرُب مجيًعا من 
  .ينِها وُنشاركُها َمع يسوعالكأسِ املّرة َع

     .يا فاسوال، إّنين أتقَّدُمِك وإّنين أنا إهلكم الَّذي سُيريكُم مجيَعكم جمدي يف النِّهاية  ♥
  !رّبي، حنن مجيُعنا ضعفاُء للغاية  ♦
، ال شيَء ِكضعفًا َيفوق الَوصف، إّن َضعيفةً ةًلقد اْخَتْرُت وساط. أعلَُم َمن اخَتْرت ♥

ِلَيرى  اْخَتْرُتِك ي كلِّها، لقْدِمن بني َخليقِت َنحو األصغر لقد ذَهْبُت! منع. وال حيلةَ لِك
يا فاسوال، أنا ! ومّني َوحدي؛ ولَيَس منِك نِّيي ُمباشرةً ِماجلميُع أنّ كلَّ ُسلطٍة تأِت

حارُس هذه احلديقة وال أحَد ِسواي يسَتطيع إيقاَف ُنُموِّ األشجار الكبرية ِلَتَتمكَّن 
ألويلُ ! أّيتها اخلليقة، ستنزلُ كِلَميت عليكم نزولَ الصاِعقة. ِمن أن َتنمو الصَّغريةُ
  !ِللَخَونة

  .يا فاسوال، إحفَظيين يف قَلبِِك، سالُمنا معِك 
  

١١/٤/١٩٨٨  
رّبي، إنْ أرْدَت . رّبي، ال ترفُضين، بِما أّنين األخريةُ يف َنظَرَِك، أْشِفْق علّي وغذِّنِي ♦

يا أّمي القّديسة، ال ُتْهِمليين، أرجوِك، أْشِفقي علّي وِلَيْرمِ . فُتات املَُتّبقيفامَنحنِي حّتى ال
  .آمني! إْحفظيين حّيةً، أرجوِك. ِلَي الرَّّب الفُتاَت القليلَ املَُتبَّقي

  يا فاسوال، سأَُزيُِّنِك، .سأُغَذّيِك بِيدي! تعالَي، ُخذي ُخْبزي، لن أنُبذَِك ♥
  .ْبهِجيين وَسّبحيينا 

  !ِلَيكُن الرَّّب ُمباركًا ♦
لن ُيَنفِّذَ نسلُ قايني ُمَخطّطَُه ولَن َيَتخلَّص ِمن أخيه هذه املّرة، : تعالَي، أُكُتيب، أُكُتيب ♥

إّنه ال َيَتوقُّع أنْ أدُخلَ غرفَتُه كالّسارق كي أُْبِطلَ ُمخطّطَه  .سأمَنُعُه وسأُفاجِئُُه
صلّي ألجل هذه . اًنا إىل أن يأيتَ إيلَّ تائًباوأَتركَُه عارًيا، وسيْبقى نسلُ قايني ُعري
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١٣٩

ستكون هذه ساعةَ . الّساعة، الّساعِة الَّيت َسُترفع فيها الشَّكاوى والتوسُّالُت واخلوف
أنا الثالوث . كوين ُمباركةً، يا ِطفليت، أنا، أباِك القّدوس، أِحبُِّك.العدالة

  :أُكُْتيب ذلك! األقدس، لقد َميَّْزِت جّيًدا
كما يف تلَك " ثالثة أبعاد"، مّيْزُت يسوع يف "أنا، أباِك القّدوس: "بينما كانَ يقولُ يسوع (

  .)الصَُّور املَُمّيزة َحيثُ َيبدو الشَّخُص نفُسُه ُمثَلَّثًا
أُِحّبِك، تعالَي، يا طفليت، سأكشُف لِك . أنا الثالوث األقدس، الكُلُّ يف واحد  ♥

  حنن؟. أْمِسكي يدي، أنا هو خاِلقُِك. ْجديأسراًر عميقةً، وكلُّ ذلك ِلَم
  !نعم يا ربُّ ♦

١٢/٤/١٩٨٨  
َشَعْرُت . منذ أمس، والشَّيطانُ ُيهاجُِمين، ُمْسَتِغالًّ أوقاَت ُضْعفي، فَيتُرُك نفسي ُمْضطَربةً (

ألنّ روابطنا  شَعْرُت بِِذراِعِه كلِّها. فوًرا بَِيسوَع َيشدُّ روابِطَنا الَّيت ُتْشبِه فعالً ِحباالً لَيِّنة
فشعْرُت . اْنَحىن جتاهي باهِتمام. شعْرُت وكأّننا توأمان ُملَْتِصقان. كانت قد اشتّدت

  .)بالتْعزية
  

إنّ عيينَّ ال ُتفارِقانِِك أبًدا، . أنا بِقُْربِِك، تعالَي، إّني أُباركُِك، أِحّبِك، يا فاسوليت  ♥
فكّري، يا فاسوال، لقد شفَْيُتِك . خاّصةً يف أوقاِت الّضعِف هذه، فأنا أشدُّ روابطَنا

لقد شفَْيُتِك ألْسَتْعِملَِك بإْرساِلِك بعيًدا  فاسوال،. ١٤ِلَيرى العاملُ أّنين ما زلُْت بينكُم
 اْسَمحي يل يا .َعن َيَدّي، أََجل، بعيًدا َعن َيَديَّ ُألطِْلقَِك يف العالَم، مثلَ َشَبكَيت

ريقة، أنا أمجُع شبكَيت من حنيٍ آلخر وُيفرُِحين أن أجَد ُبنيَّيت، أن أْستخِدَمِك بِهذه الطَّ
أنا أعلَُم كم هو َصعٌب . نعم، فّتشي عن مصاِلحي وستفْهمني.فيها بعَض الغنائم

                                                           
  .أصبَح صوت يسوع حزيًنا ١٤
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١٤٠

لقد َجَعلُْتِك ُمنذ الَبدء َتَتعّرفني إىل أهِلِك . العيُش يف العامل ألّنِك مل َتعودي ِمن العامل
أْنِت يل، تأتني مّني، أنِت . رير خَدَعِك طوال الَوقتلكّن الشِّ. وإىل َمْن َتنَتمني

ستكونني هكذا يف العامل، لكنَّ العامل لَن زرعي؛خاّصيت، كما هابيل الَّذي كان 
أنِت يف وَسِط اخلُْبث َحيثُ . يعرِفَِك كخاّصته، وبَِسبب هذا، سُيحاولُ اإليقاَع بِك

لقد كََشفُْت لِك عن كلّ . خفيَف ِمن َعزِمِكَسُيحاولُ الّناُس َتْحطيَمِك وإذاللَِك والتَّ
ن َتَحمُّلِ كلِّ التَّجاربِ، كلِّ التَّجاربِ الَّيت ين ِمكَّهذه األمور كي تتَهّيئي وَتَتَم

لْسِت وحَدِك، أنا . د أرْيُتِك صليَبِك، لِكّني معِك وأنا أُشاركُِك فيهقَلَ. هاسُتواجِهيَن
 ِكسأْمنْحّتِكئي علّي عندما َتتَعبني وإِبنيت َتَشّجعي، إِ. َتِكبِقُْربِِك، ويب أنا َسَتجِدين راَح

ال َتُشكّي أبًدا يف . ي ما علّْمُتِك إّياهنَستعالَي، ابَتِسمي يل، ال َت .وأَُعّزيِكالّراَحة، 
  .أِحبُّكم مجيَعكم. إبَنيت، اْنُشري ملكويت. ُحضوري

   !أجملُد هللا. ِليكُنِ الرَّبُّ ُمباركًا ♦
                                            ١٤/٤/١٩٨٨  

: لَب من يسوع، كّرْرُتِللطَّ ،كالعادة، قبلَ أنْ أبدأَ الصَّلواِت الثَّالث الَّيت كُنُت قَد تلَقّْيُتها (
  ".)إخَتْر يل"
  .إسأيل فَُيْعطى لِك. احلبيبة، َسالمي َمَعِك ُبنيَّيتا ي :أّمنا القّديسة 
  .يا أّمي القّديسة، إّني أتُرُك الرَّّب َيختار يف قليب ♦

  .سأَُتمُِّم آياٍت أمام كثريين . حنُن معِك؛ َتذكّري ما قُلُْتُه لِك زهَريت، 
  .لِك فُيعطى إسأيل .َسُتْضرُِم هذه الرَّسائلُ قلوَب أوالِدنا باحلُّب )…( ♥
  . آمني. ّنيَع ْرأنا أطلُُب فقط ما ُيَمجُِّدَك باألكثر، قرِّ. آه يا ربُّ ♦

 يا فاسوال، بِما أّنِك ُتعطني الرَّّب هذه احلرّية، إْعلَمي أّنه راضٍ عنِك، :مّنا القّديسة أُ 
ي كوين طَيِّعةً وَضع. إنّ احلكمةَ َسُتَعلُّمِك . ال تسَتطيعني احلصولَ على ُمْرشٍد أفضل
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١٤١

  .أِحبُِّك، كوين ُمباركة. كلَّ شيٍء بني َيدْيه، فهذا ُيْرضي الرَّّب، اْسَتسِلمي كُلًّيا هللا
  .أُباركُِك يا أّمي القّديسة ♦

  حنن؟ 
  .نعم، حنن ♦

١٨/٤/١٩٨٨  
َعلّمي أوالدي، . أُْحُصدي ما َسَبَق وأْعطَْيُتِك. معِك، أّيُتها النَّفس سَّالُمال. أنا هو

صلّي ِلَخالصِ . وا َتَمرَُّدهم علّي، َعلِّميهم أن ُيِحبَّ بعُضهم بعًضاَعلّميهم أن ُيوِقف
. النُّفوس، صلّي ألجل اجملمعِ املَسكوين الكنسّي العام، صلّي ألجلِ الرُّجوعِ الَعظيم

صلّي . صلّي ِلَتَجدُِّد َعصرِكم وألجلِ َنهضِته، وألجلِ عصرٍ َجديد. لقد ماَت َعصُركم
ستكونُ كنيَسيت . بوحيٍ ِمن روحي القّدوس ١٥احلبيب ألجل مـا بدأه يوحّنا

  !واِحَدة، ُمَجّدَدةً يب، فُتعيُد نفوًسا عديدةً بني ذراعّي
لقد َضلّْت نِعاجي كلُّها، لقد أَنزلَ الّشيطان، من جديد، غضَبُه بينكم، فقَّسَمكُم 

  …وفّرقَكُم وشّتَتكُم وَبلَْبلَكُم
هل ُيْعقَلُ أنَّ معظََمكم ال َيسَتطيُع َمعرِفةَ . هايِة األزمنةَتَعرَّْف إىل نِ! يا بطرس! يا بطرس

ُخذ يدي، ! لقد أبعَدكُم الشَّيطانُ عن احلقيقة. األزِمنة؟ لقد غَطَّاكُُم الشَّيطانُ بِجناَحْيِه
إَمسْع ندائي، إْجَمع اخَوَتَك الشَّرقّيني، أْدعُهم ِلُمقاَبلَيت َتحت  أقوُدَك؛يا بطرس، وس
إْجَمع اخوَتَك الشَّرقّيني يف مؤسَّسيت، ناِدِهم إيلَّ، كم أرغُب يف هذه  َسقف بييت؛

كلَّ اُألَممِ َتحت َسقفي،  سأّمجعف ُتصغي إيلَّ يا بطرس؟ يا بطرس، إنْ كنَت! الوحدة
سأُقَدُِّسها وأَُجدُِّدها مجيَعها، سأَْسكُب ِمن السَّماواِت َندى اسِتقاَميت مثلَ املطر فَتَتزيَّن 

                                                           
  .البابا يوحنا الثالث والعشرون ١٥
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١٤٢

إنَّ ملكويت هو هنا . بطرس، أصغِ إىل صويت. من احِتياطي سأْمُأل احِتياطَكم. يتحديقَ
يا بطرس، أنَت تعلم كيف ُيْعقَلُ أنَّكم مل تتعّرفوا إليه؟ . عند أبوابَِك، إنَّ ملكويت بينكم

لقد انقََسَم بييت وهو الَيوم يف . أنّ كلّ مملكة َتنقَِسم على ذاِتها ُيْحكَُم عليها بالدمار
  .حالَِة خراب

السَّالم معكم . حرِّر أوالدي، يا بطرس.يا حمبويب، عرِّفْهم إىل مشروعي اخلالصي
  .مجيعكم

  يا إهلي يسوع، هل ُتنادي بطريرَك األرثوذكس؟ هل هو َمن ُتريُد يا رّب؟ ♦
نعم، إنّ َمشروعي هو أنْ أَُوحَِّد كلَّ اُألمم، ِمن الَغربِ إىل الشَّرق، ِمن الشَّمال   ♥

يف  ُمتَِّحدةً مجيعها اجلنوب، وأنْ أقوَدها مجيَعها مًعا حتت نوري، حتت أْجنَِحيت، إىل
لقد وعدُتكم بأّنين لَن . َيِقٍظ واحٍد، حتت ظلِّ ِحماَييت، برعايِة راعٍ واحٍدقطيعٍ 

زهريت، إّنين أحفظُ هذا . أَتخلّى عنكم أبًدا وأّنين سآيت إليكم يف أوقاِت ضيِقكم
ال ُتقَسُّوا . كم مجيًعا وأنتِظُر بِحرارٍة أن تنفَِتَح قلوُبكم وأنْ ُتعانِقوينالوعد، أُِحبُّ

إنَّ ! ها أنا واقُف عند أبوابِكُمافَسحوا ساحاِتكم، . قلوَبكُم كما يف زمنِ العصيان
  .سالمي معكم. اِحلكَمة سُتَعلُِّمكم

  .ِليأِت ملكوُتَك! ِليكن الرَّبُّ ُمباركًا! أجملد هللا ♦
  حنُن؟ أُغَذّيِك، يا فاسوليت،سوف   ♥
  …إىل أبِد ♦
  .اآلبدين ♥

  أبتاه، ِلَنتَِّحَد بإيِماٍن واحٍد 
  .ومعمودّيٍة واحدٍة باِمسَك القّدوس

  ِلنكون واحًدا فيَك،
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١٤٣

  .كما أّنَك أنَت يا يسوع واحٌد مع اآلب
  .إْحفَظْنا باِمسَك، اإلسمِ الَّذي َمَنحَتنا إّياه

  .آمني
حي عندما َستْجَتِمعون َحول مذَبحٍ واحٍد وُتَسبِّحوَنين حولَ تأّملي، كم َسَيكون فََر ♥

ُمعَترِفني بِذُنوبِكم، تائبني على َتَمرُِّدكم، ُمَتذَكّرين ُحّبي لكم،  هذا املَذَبح َنفِْسه
  !يا أوالدي، كونوا كاِملني. وُتِحّبون َبعُضكم بعًضا كما أنا أُِحبُّكم

  

٢٠/٤/١٩٨٨  
  .نْ كان ُمْمِكًنا أن ُتبارَِك صليَبها كما باركَْت صلييب، بَِتقْبيِلِهيا رّب، سألَْت أُْخيت إ ♦
     .نعم، أنا جاِلٌس بِقُْربِِك. َميِّزيين. أُريُدِك أن ُتَميِّزيين كُلًّيا. سالمي معِك ، أُِحبُِّك ♥

 اآلن وقد َعِلْمِت بِمكاين، َضِعي على شفيتَّ الصَّليَب واأليقونةَ اللَّذين أعطَْتِك 
فاسوال، ال َتُشكّي . ١٦هّيا، إّنين أنتِظر، نعم. ، سأُقَبِّلُهما وأُباركُهما"َينوال"إّيامها 
كلّ َمن يرغُب يف أن أُبارَِك ُصلْباَنُه وأيقوناِتِه، أنا الرَّّب، : أُكُْتيب، أقولُ لِك هذا. أبًدا

  .سأفعلُُه بِكُلِّ سرور
  .تعايلَ، ال َتُشكّي  

  !ي ألفَْهَم كلّ هذاآه، يا رّبي، ساِعْدنِ ♦
  .آِمين فقط، كوين بسيطةً، كوين كالطِّفل، أُِحبُِّك ♥

  

  )الحقًا  (
  

أستطيُع أن أَُزهَِّر بَِنفسي حديقَيت كلَّها، نعم، أستطيع أن أَُجدَِّد بنفسي كنيسيت   ♥
 أِحّبيين. كلّ ما أطلُبُه منِك هو احلُّب. بكُِليَِّتها، إّنين أَكفي ذايت، أنا ضابط الكُلّ

                                                           
  .قّبلها يسوع وهو ُيباركها. قّربُت له األشياء ِلُيقَّبلها، الواحدة ِتلَْو األخرى ١٦



  ٢٣رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

١٤٤

  .واَمسحي يل أن أُشاركَِك يف هذه األشياء
  .آه رّبي، أُِحبَُّك للغاية ♦
ُمنذ بدِء األزِمنة، ظهْرُت يف : يا زهريت أمل َتفَهمي؟ أمل ُتالِحظي؟ َتعالَي سأشرُح لِك  ♥

فاسوال، كيف ُيْعقَلُ أالّ ُيْحِسَن . أماِكَن ُمْخَتِلفٍة، ِلُشعوبٍ خمتِلفٍة، وألعمارٍ ُمختِلفٍَة
ُرِك ُمالحظةَ عالمايت؟ هل قُلُْت يوًما إِّنين سأتوقُّف عن إظهارِ ذايت أو َعالمايت؟ َعص

ملاذا ُتريدوَنين . أنا رّب األربابِ، اهللا احلّي ...لقد ماَت عصُركم ودّمَر نفَسه بيَديِه
مي إفَه. صاِمًتا؟ ِلماذا ُتريدوَنين مائًتا؟ لقد أَرْيُتِك وأُريِك ما أْصَبَحْت عليه خليقيت

أقوُدِك معي ِلُعبورِ هذه الصَّحراء، أُريِك وألفُت . كوُنِك ُمرتبطةً يب، كوُنِك موثوقةً يب
  . انِتباَهِك على كلّ ما كانَ، ما َيكون وما َيبقى

إّنين أُشذُِّب هذا العلَّيَق وأقطَُع هذه األشواَك كي ال ُتْؤذيِك ألّنها إنْ لََمَسْتِك  
. أنا معِك أفتُح وأُنُري املََمرَّ أمامِك  .قُِك، يا طفليت، وُتقَطُِّعِك إَرًبافََسَتْخَترِقُِك وسُتَمزِّ

أُِحبُِّك إىل الغاية، وال أريُد أن تبلَُغِك هذه األشواك وأن َتخَترِقَِك يف طريِقنا، 
فاسوليت، إّنين . أعرِف كيف أّنه بُِمجرَِّد اقِترابِها منِك ستغتّمني! فتْجَرَحِك حىت املوت

لكْن، حمبوَبيت، كلُّ هذه . ى كلّ هذا، وقَليب َمجروٌح بِشّدة من جّراِء ذلَكأر
َمن ُيفَتِّْش عّني َيجُِدين . كَم أُِحبُِّك، أيَُّتها النَّفس! آه .التَّضحيات، لن َتذهَب ُسدى

  . سأُذَكِّركم بُِحضوري. تعالَوا. ، إقَرعوا وسأفتُح لَكُم


