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  الدفتر الرابع والعشرون
  

٢٥/٤/١٩٨٨  
  ".)ألَْمجد هللا"تلَْوُت كالعاَدة الصَّلَوات الثَّالث َومّرتني  (
  إهلي، َهل َهذا أَنَت َحقًا؟ ♦
إبَنيت، رغم َعجزِك َعن الَتعمُّقِ يف مواِهيب الَّيت أسكُُبها َعلَيِك، أِحبُِّك بِال . أنا هو ♥

فاسوال، إنَّ َبييت ُمَدمٌَّر أُريُد إعادةَ . األوىل ِعيشي ألجِلي، َضعينِي يف املرتبِة. ُحدود
كلِِّميين كما ُتكَلِّميَنين اآلن، أُشُعري . بناِئِه، سأُريِك كَيف أنَّ احلبَّ َيتوُق إىل احلُبِّ

َتعالَي إيلَّ بُِحرِّية، إفَتحي ِلي قلَبِك وعاِمليين كََرفيقٍ، كَأَبٍ . بُِحضوري، أنا بِقُْربِِك
قويل لَُهم إنّ الكَلماِت الَبسيطةَ الَّيت تأيت . ، ال َتنَسي أبًدا أّنين قّدوس وإهلُِكلِك، لَِكن

ال . ِمن ُعْمقِ قلبِهم هي أَعذَُب ِمن الكَِلماِت املَُتَصنََّعِة الَّيت َتخرُج ِمن شفاِههم
  . أنا، الرَّّب، أُبارِكُكُم. ُتعاِملوين كَغريب

٢٦/٤/١٩٨٨  
نُت أَتكلُّم مع أخيت َحولَ ما ُيريدين اُهللا أن أعَملَ، ويف أَوجِ حديِثنا ألبارحةَ، َبيَنما كُ (

باليونانيَّة " أَبِي"وأَدعـو اهللا  Babas mou ipé noi" O١”: فُوجِئُْت بَِنفسي أقول
 َوَضْعُت. توقَّفُت يف احلال َعن الكالم ألنَّين رأيُت أُْخيت تنظُُر إلَيَّ بَِتَعجُّب. بِطريقٍة عفويَّة

ال إراِديا، ألّنين غاِلًبا ما أَشُعُر بِنفسي " أبِي"َيدي على فَمي وَشَرْحُت لَها بِأنَّين أُنادي اهللا 
قَريبةً جدا ِمنه لدرجِة أّنين أَقولُ َمّراٍت َعديَدة إنّ لََديَّ عائلتني، واحَدةً أُْعِطَيْت يل على 

  .)ةاألرض، وأُخرى فَوُق وهي عائليت املقّدسةُ احلقيقّي
نعم، إّنه . َصغرييت، إْبقَي يف ظلِّ ِمْعطَفي، أْنِت بِقريب يف مأمنٍ ِمن َهجمات الشَّيطان  ♥

                                                           
  .يف اليونانية.." …قال ِلي أبِي أن  ١
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طفليت، إّنه ُيالِحقُِك بِال انقطاع، . ُيضاِعُف جهوَده ناِصًبا بِِحَيِلِه كلّ أنواعِ الِفخاخ
يا أقول لِك ذلَك، ِلُتضاِعفي صلواِتِك . هو يستشيط غضًبا من كلِّ ما سيْحُدث

  .طفليت
  رّبي، هل َترغب يف أن أصوَم؟ هل َسُيساعُد ذلك، يا ربُّ؟ ♦
  هل َسَتصومني؟  ♥
  .إن رغْبَت يف ذلك ♦
، ٢"Baba"فاسوال، ِعنَدما ناَدْيِتين . َتعالَي، سأُساِعُدِك يف هذا. إّنين أَرغَُب يف ذلَك ♥

 الَبساطَة؟ نعم، لقد يا صغرييت، هل َتعلَمني كم َتجذُُبين. َتلَقَّْيُت هذه الكَلمة كََجوهرة
إَمسعيين، لَقَد َخلَقُْتِك بِنوري، . القََدَمني ألّنِك كذِلَك يف قلبِِك حاِفيةَناديُتِك 

واسَتَضفُْتِك يف َمنزيل السَّماوي، اسَتقَْبلُْتِك بِفََرحٍ ِلُتشاركيين يف سالمي، وَصلييب 
سأُْرِشُدِك وأُثَقِّفُِك يف . ملكويت سأقوُدِك قريًبا إىل ُبقعٍة حيثُ َسَتْنُشرين فيها. وُحّبي

   .الَوقِت املُناِسب
  

٢٩/٤/١٩٨٨-٢٨-٢٧  
يف هذه األّيام، ُيهاجُِمين الشيطان باسِتمرار وَيْهِمس يف أُذُنِي أّنه لَْن َتكون ُهناك أيَّةُ  (

. لَ َيفَعلُهاَجَعلَين أنسى كلَّ املَنفََعِة الَّيت فََعلَها هذا الَوحُي وما زا. َنتيَجٍة هلذا الَوحي
َحَجَب ُحّبي للرّب بَِحْيث بدا . َجرََّدنِي ِمن ِثقَيت ورماها بعيًدا. حساسي باحلقيقةاأَفْقََدين 

أْعطاين صَوًرا عن العامل كما هو باحلقيقة، . هذا احلُّب الكبري الَّذي أكُنُّه لَه ُملَطًّخا
كان الرَّّب قد . لَ أَفكاري وأَرَبكينعذَّبين وَبلَْب. وكيف أنّ الروِحّيات هي خادعةٌ وخيالّيةٌ

 أَْعرُِف . َحذََّرين، أّنه كلّما كَُبَر كَشفُُه اإلهلي ازداَدْت ُجهوُد الشَّيطان ِليوِقَف كلَّ شيء

                                                           
  .يف اليونانّية" بابا" ٢
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  .)أّنه الشَّيطان، ألّنه َيترُك َنفْسي دون َتعزِية ويف يأسٍ شديد
  !" ِلَيكُنِ الرَّبُّ ُمباركًا" 
  !"اجملد هللا" 

، َبعد أن َتلَْوُت صالَتُه، وكذلك قالَت "ِلَيكُن الرَّبُّ ُمباركًا: "س ميخائيلقال القّدي  (
  .)، بعد َتالويت صالَتها"اجملد هللا: "القّديسة العذراء

. صلّي، صلّي، يا فاسولَيت، كَي َيفَتَح العاملُ عيوَنُه وَيسَمَع بِآذانِِه. يا زهريت، آِمين يب ♥
حّتى خطايا سدوَم َسَتبدو أَقلَّ فَساًدا ُمقاَرَنةً ! ليقة املنَحرِفةأّيُتها اخل: العدالةُ َسَتنَتِصر

. لَن ُتْدفََن غََرَبْندال! بِخطاياِك، إنَّ خطاياها كبريةٌ، لكنَّ خطاياِك اخَتَرقَت األبدّية
  ! َسَتَتَجدَّد نَِعُم غربندال

  !ِمن َجديديسوع، آه يا يسوع، أنا جِدُّ َسعيدٍة إذ إِنَّين ُمنَسجَِمةٌ َمَعَك  ♦
يا  . كلُّ شيء يأيت ِمّني. إقَبلي بِهذه اِملحن. أنا يسوع، مل أََتَخلَّ َعنِك َيوًما. َتعالَي ♥

. ألنَّوُم َيقوُدِك إىل التَّْجرِبة. فاسوال، إنَّ الشَّيطانَ ُيالِحقُِك باسِتمرار، ِلذَِلَك ال َتنامي
. رةًِذكوين إذًا ُمَتَيقِّظةً، وَح. شَّيطانِعنَدما تكونني غاِفلةً ُتْصبِحني فَريسةً سهلَةً لل

  .َتذَكَّري ُحضوري. ِعنَدما تكونني ُمَتيقظة َتشُعرين بُِحضوري
  .)يف هذه األيام الَّيت َتَعرَّْضُت فيها ِلهجمات الشَّيطان، كان يسوع َيهّزين ِليوِقظين (

٣٠/٤/١٩٨٨  
  يسوع؟  ♦
أّيُتها . كوين بانِسجامٍ معي ِلَتفَهميين. أنا هو الَوحُي وَعليِك أنقُُش كِلمايت. أنا هو ♥

لقد َتَسلَّلَِت اخليانةُ إىل َمقِدسي . اخلليقة، أُِحبُِّك حّتى اجلنون، لكّنِك ابَتَعْدِت عّني
  … وُتصغي إلَّي فاسوال، حاويل، يا حمبوبيت، أن ُتَميِّزيين كُلًّيا. فأَحَدثَِت التَّفرِقَةَ

  )الِحقًا  (



  ٢٤رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

١٤٨

  يسوع؟  ♦
  .أنا هو ♥
، أراه وأَشعُر بِحضورِه أفضلَ ِمن " ضباب"وكأَّنين أَخُرُج ِمن . ضوُر يسوَع حياكان ُح (

واآلن، كأَنَّ يسوع هو ِمن جِديد على . تلَك األّيام األخرية الَّيت أَربكين فيها الشَّيطان
هذا . كلّ شيء كأّنه حّي. األرض باجلسد، أو كأّنين ُعْدُت يف الزَّمن إىل أّيامه على األرض

  !)رائع
  

اجملد هللا ألّنه أَْخفى هذه األشياَء عن الُعلَماِء . يا فاسوال، كلُّ ما أريُده هو احلّب ♥
  .واحلكَماِء، وكََشفَها لَألطفال

كان يسوع وهو يقولُ هذا راِفًعا رأَسُه اجلميلَ شاِخًصا َنحو السَّماء، ُسرَّ يسوُع بِأّنين مل  (
  .)أن ُنؤِمَن بِصورٍة عمياَء وبريئٍة وبِبساطةإّنه ُيحّب . أَْسَع ِلَتحليل كلِّ ذلك

  .أنا األلفا واألوميغا، ألبِدايةُ والنِهايةُ  ♥
ِمن . اهللا" ذبذَبات"أَشُعُر بِقّوٍة بِحضورِِه، لَقَد اهَتّز كلُّ َجَسدي َوروحي وَنفْسي ِمن (

كلُّ ذلك يف آٍن . نِييف الَوقِت َنفسه، كان سالُمه َيغُمُر. الّصعبِ التَّعبُري َعن ذلك بالكَِلمات
مًعا كان َيخِلُق ِفيَّ شعوًرا رائًعا، وكأّنين أغوُص يف ُمحيِط ُحبٍّ، أَشعُر بأّنين شفّافَةٌ، 

  . )وَسعيدةٌ ِلدرجٍة َجَعلَْت دموَع الفَرحِ َتسيلُ على َوْجَنَتيَّ
  

  . ِكاآلن، َصلّي، سأْسَمُع. ، أمكُثي بِقُريب، يا فاسوالال َتشكّي أبًدا بُِحضوري  ♥
  .)صلّْيُت. قََصَد يسوُع على الفَّور، يف احلالِة الَّيت وضَعين فيها (
  .لقد َسِمْعُت كلَّ كَِلَمة ♥
، لكن بُِبطٍء َشديد، َتصاَعَدت الكَلماُت ِمن قليب يف حنيِ مل أتوقّف َعن "األبانا"صلّْيُت  (

  .)ذرِف الدموع ِلشّدة السَّعادة الَّيت كنُت أشُعُر بِها
  .أنا يسوع، أحّبِك أيَّتها النَّفس. وأنِت، أنِت وأنا، دائًما أبًدا مًعاتعالَي، أنا  ♥
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  .حنن  
  )الِحقًا  (
إنَّ الشَّيطانَ . يا فاسوال، كم ِمن مّرة ِخفُْت َعليِك! آه. أنا َسعيد ِلكونِِك بِقُريب ♥

، َيخدُعِك يف جنونِِه ُيثُري كلَّ قَلَقِك. إّنه ُمَصمٌِّم على عرقَلَِة ُمَخطَّطاِتي. يكرُهِك
يا ُمباَركيت، ال . يا ُبنيَّيت، لقد َسَبَق وَحذَّْرُتِك ِمن َهَجماِتِه. َوَيتَّهُِمِك، ِلَيقوَدِك إىل اليأس

يا . َتَشبَّثي يب، إنَّين أساِعُدِك يف التَّغلّب َعلى كلّ التَّجارب. ُتَمكِّين الشَّيطان ِمنِك
َتقرُُّب ِمنِك ِعنَدما َتنامني، كوين إذًا طفليت، َتذكّري كم َيْسهلُ على الشَّيطاِن ال

  .كوين حِذرةً. ُمَتّيقظةً، دائًما ُمَتَنبِّهة
  رّبي، بِالصالة؟ ♦
  .صلِّي، صلِّي، صلِّي .نعم، بالصَّالة ♥
  .)أفَهَمين يسوع أنّ الصالةَ الَّيت َتْبلُُغُه ُتْبقي الشيطانَ بعيًدا (
  

١/٥/١٩٨٨  
، إرفَعي فكَرِك ٣تأّملي كَمايل: اْنِسجامٍ َمعيفاسوال، اَمسعي َصويت وكوين على   ♥

ُبنيَّيت، كلّ  ، ياإنَّ بيَتِك هو يف قليب األقدس، لَقَد أْيقَظَِك روحي القّدوس .حنوي
  .ما مّيزِتِه هو صحيح

، رأْيُت أّوالً محامةً ُتَرفْرُِف "لقد أْيقَظَِك روحي القّدوس: "بينما كان يسوع َيقول (
مثّ، َنزِلَ علّي ِمن السَّماء ُشعاٌع ِمن . ضِ اجلُثَِث الَّيت كْنُت مطروحةً بينهابِجناَحْيها َعلى بع

  .)نورٍ أْنَهَضين
  يا فاسوال، هل ُتريدين الِقياَم بِأعمايل باْسِتْمرار؟ ♥

                                                           
  .  كلِّ مكانَيجِب أن أتأّملَ بأزليَِّتِه وبُِحضورِه يف ٣
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أشكرَك على َصربَِك . رّبي، َتذَكّر َعْجزي وساِعْدنِي. ما ُدْمَت ُتريُدنِي! نعم، يا رّب! آه ♦
رّبي، أحبَُّك حّتى . ، أَشكُُرَك إلسباِغَك علّي نِعَمَك رغَم أَّني ال أَسَتِحقُّهاالكَبريِ َعلَيَّ

  .املوت
اخلَِفيَّة الَّيت أَساَء  أعمايلَسُتضيُء الكَثَيَر ِمن  أَْعمايلنَّ إ. ابَنيت، أُِحبُِّك وأُباركُِك  ♥

سَتطيعي الدُّخولَ بُِعمقٍ إىل يا َمْن شفْيُتها وأقَْمُتها، إبقَي َصغريةً، كي َت .الَبشُر إليها
  حنن؟. قليب

  .نعم، يا رّبي، حنن ♦
٢/٥/١٩٨٨  

. بُِحضورِه، بِواسطِة هذه الطَّريقة ِمَن الِكتابة" أبانا"سألين الرَّبُّ ُمجّدًدا أن أَُصلَّي الـ (
. أّنُه َيسَتِمع كان وكأنَّه ُيواِفقُين َعلَيها بِحركٍة ِمن رأِسِه وُيفْهُِمين. فَسَجْدُت وصلّْيُت بُِبطْء

يسوع ُيَحبِّذُ كثًريا هذه . فَِعنَدما َتنَبُع الصَّالةُ ِمن القَلبِ، أشُعُر به أمامي، وجًها ِلوجه
  .)الطَّريقة يف الصَّالة

خطيَبيت، إّنين . نعم، يا فاسوال، أَرضيين وصلّي بِهذه الطَّريقة، صلّي بُِحبٍّ  ♥
  .ن مجيًعا بِقُْربِِكحن. أْحفَظُِك من الشرير مع أّمي ومالئكيت

  .أشكُُرَك، يا رّب، ألجل احلماية الَّيت َتهُبين إّياها يف وجِه الشَّيطان  ♦
  

٤/٥/١٩٨٨  
َتلَْوُت َبعَدها الصَّلواِت . رّبما مل أَقُْم بَِتالَوِتها كَما َيجِب، لَِكّنين أُحاول. صلّْيُت الَورِدّية (

  .)الثالثَ الَّيت ُيريُدنا الرَّبُّ أن ُنصلَّيها
  يسوع؟  ♦
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١٥١

  .٤أنا الرَّبُّ، ال َتخايف. َسالمي َمَعِك. أنا هو ♥
  آه، يا رّبي، ماذا أستطيُع أن أفعلَ أكثر؟ ♦
  .)أريُد أن أُرضي اهللا (
لقد باركُْت َهِذه . إنّ َصلييب املقدََّس يف َمْديوغوْريه َحيٌّ وُملَتهِب !أَِحّبيين! أُْعُبديين ♥

  .ّمي، تابوِت الَعهِد ألعمايل اإلهلّيةاألرض َوَسكَْبُت نَِعمي ِمن ِخاللِ أُ
كان ذاك الصَّليب ملتهًِبا، مل . َمَنَحنِي اهللا يف األّيامِ املاِضَية رؤيا ِلصليبٍ ضخمٍ على جبل (

يكن كالَّذي ملََسْتُه النار، بل كان هو حبدِّ ذاته من نار، كانت الّنار َتخرُج ِمن الصَّليبِ 
  .)٥نُري باسِتمرار، ناٌر غُري ُمحرِقٍةَوَترَتِسم بَِشكلِ صليبٍ، ناٌر ُت

  

. يف وقٍت قليل جدا سأجعلُ غري املؤِمنني َيْسجُدون على هذا اجلبل بالذّات. إَمسعيين ♥
  .إنّ َصلييب املقّدس حيٌّ وهو ُشعلةٌ حّيةٌ 

  ".)أحلياة: "سألُت الرَّّب َعن معىن الّنارِ املتمثّلة َههنا، فأجابين (
آه َتعالَوا إيلَّ، يا . الَوقُت، وأَوَشَك أكثَر ِمن أيِّ وقٍت مضى فاسوال، لَقَد اقَتَرَب ♥

َتعالَوا إيلّ اآلن ما داَم الَوقُت سانًِحا، . أنا الطَّريُق واحلقُّ واحلياةُ! َتعالَوا إيلّ! ٦أِحّبائي
  !٧ما دام العشُب أخضَر واألزهاُر َتَتفّتُح على األشجارِ، آه َتعالَوا

أّيتها . ُحدود، لَقَد أحَبْبُتكم دائًما بِالّرغم ِمن ُخْبِثكم وأعماِلكم الَسيِّئة أُِحبُّكم إىل أَبَعِد
                                                           

حىت اآلن، ِعنَدما يقوم بذلك اكتشفه . أحياًنا أخشى أن َيظَْهَر يل الشيطان مكان يسوع، ُمّدِعًيا أَنه يسوع ٤
  .بُِسرعة، فَيهرب

مديغورييه، يف يوغوسالفيا، ضيعة نائية حيث تظهر القّديسة العذراء كلّ يوم ِلبعض الُشّبان منذ عام  ٥
  .إىل يوِمنا هذا ١٩٨١

  .جأة َصَرخ يسوع هذه الكلمات من قلبِهف ٦
  . خملّصنا، يستجدي-كان يسوع ٧
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١٥٢

اخلليقة، ملاذا ترَتمني ِتلقائيا حتت أقدام الشَّيطان؟ أّيتها اخلليقة، عودي إيلَّ ما دام 
قُت يا فاسوال، ُيشارف الَو! آه! َنسيُم الرَّبيع َيهبُّ وما دام الوقُت سانًِحا الهِتدائكم

  !لقد أَصَبَح ما َيجُب أن حيُدثَ قريًبا جدا منكم! على نِهايِته
بينما كان يسوع َيَتلَفّظُ بِهذه الكلمات، أْبَصْرُت، بِرْؤيٍة داخلّيٍة، رًحيا قوّيةً، داِفئةً  (

كان كُلُّ ما . وُمَسمَِّمةً، كاَنْت َتُهبُّ َعلينا وعلى الطَبيعة، حاِصدةً األمواَت يف طَريِقها
  .)لمُسُه َيموتَت
كَيف اسَتطاَع الَبشُر االعِتقاَد  .ّيةاحلَ ةكَِلمعليِك تستقرُّ كلميت، هذه اليا َرسوليت،  ♥

؟ لَقَد َتشوََّه اإلْيمانُ إىل َدرَجٍة َبدا فيها وكأّنه حيوانٌ  ٨أنَّ بَِمقْدورِهم َدفَن كلميت
يٌّ قد َتَشوََّه الَيوَم بِهذه كلُّ ما هو إهلي َوَح. هكذا ُيظهِرُه الَبعض. ٩َبِشٌع كَسيح

ملاذا ُتريدون إهلَكم صاِمًتا وميًتا؟ أنا . الطريقة، ِلَيظَْهَر َهكذا وَيجَعلُكُم َتفرُّون منه
أيًضا  أنا.َسَتنِكرِك السُّلطاُت الكََنسّيةُ دوًما) …(. سأََتَصرَّف َوكََحيٍّ حّي

هم ُيْمِسكون زِماَم القدرة والّسلطة َنَبذَين الفّريسيون ألّنهم كانوا َيعَتِقدون أّن
لقد َنَسوا أّنهم ال َيسَتطيعون شيئًا دون القدرة والّسلطة املُعطاِة هلم من . بِكلِّيتهما

واآلن ال يزال أبناُء قايني هؤالء ينَسون أّنهم ال يسَتطيعون شيئًا دون القدرة . فَوق
 قد كُْنُت وسأبقى الّسلطةَ اىل األبدهو الّسلطة، ل أنا. والّسلطة الَّيت أُْعطيهم إّياها

هم َمْعِمّيون بِغرورِهم  ١٠اليوَم فإنَّ هؤالء الَّذين َينِكرون أَعمايل الرَّّبانيةَ احلالةكما هي 
إّنهم أولئَك القّواُد أَنفُُسهم الَّذين ُيكَرِّرون اخلطأ؛ أنِقياُء . الَّذي َيحُجُب الّنور َعنهم
  !باطنهم ُممَتِلئٌ فساًدا وِعظاَم أموات وُمَهذَّبون من اخلارج، لكنَّ

                                                           
  .أظهر يسوع دهشةً وهو يقول هذه الكلمات ٨
  .رأْيُت حيواًنا بشًعا، صغًريا، أسوَد وُمشّوًها ٩
  .الظهورات واإلحياءات اخلاصة احلالّية ١٠
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١٥٣

إْيمانُ األطفال الَّذي : أرغُب يف أن َتُشّدوا أوساطكم باحلزام الَّذي قدَّْمُتُه لكم، وهو
كونوا . أرغَُب يف أن تكونوا ُحفاةَ األقدام. نعم، ِلَيكُْن هذا احلزام رمًزا. ُيفْرُِحين
  .ةأرغُب يف أن تلبسوا ثيايب القدمي. كرهباٍن

  رّبي، ما هي؟ ♦
  .١١ثيايب بسيطةٌ ♥
  !رّبي احلبيب، َسَيعَتِقدون أّننا بِدعةٌ جديدة ♦
يا ُبنيَّيت، سأُنريِك أنِت وأبنائي وسأقول لكم ماذا ! يا فاسوال، كم ُتسيئني الفهم! آه ♥

 ال َتُشكّي. أُِحبُِّك ألّنِك َتوصَّلِْت اليوَم هلذا الَتمييز ".لْبسِ ثيايب القدْيَمة"أقصُد بـ 
  .أبًدا بُِحّبي، تذكّري ُحضوري

  .رّبي يسوع أشكُُرَك. نعم، يا رّب ♦
  .)يوصينا يسوع بِأنْ ُنَصلّي يوميا هذه الصلواِت الثالثَ (

  

  :تساِعيَّةُ الثِّقَِة بالقَلبِ األقَدسِ 
  أَيُّها الرَّبُّ َيسوُع املسيح،

  إّني أُوِكلُ إىل قَلبَِك األقَدس هذه النِّيةَ
  )…يََّتَكأذْكُْر هنا نِ…(

  فقط أُْنظُْر إيلَّ
  …وافَْعلْ ما َيرضاُه قلُبَك

  …إّنين أّتِكلُ َعليه… ِلُيقَرَِّر قلُبَك األقدس
  …أنا أِثُق بِه

                                                           
  .كان يسوع يكلّمين جمازيا؛ بينما كنُت آخذُ كلماته بِحرفّيتها ١١
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١٥٤

  .أرَتمي يف رَمحِتِه
  .لَن َتْخذُلَين أبًدا! أيُّها الرَّبُّ يسوع

  .يا قَلَب يسوَع األقَدس، إّنين أِثُق بَك
  .ْؤِمُن بُِحبَِّك يليا قلَب يسوَع األقدس، إنَّين أُ

  .يا قلَب يسوَع األقدس، ِلَيأِت ملكوُتَك
  يا قلَب يسوَع األقدس،

  لقد طلَْبُت الكثَري ِمن النَِعمِ،
  .لَِكّني أطلُُب بِحرارٍة هذه النيَّةَ
  .ُخذْها، َضْعها يف قلبَِك األقدس
  ِعنَدما سَيراها اآلُب األَزيلّ
  .َضهاَمْغمورةً بَِدِمَك الثمني، لَن َيرفُ

  .لَن َتعوَد َصاليت، لَِكن َصالتَك، يا يسوع
  .يا قلَب يسوَع األقدس، إّني أََضُع ِثقَيت فيَك

  .ال َتْخذُلْين أبًدا
  .آمني

  
  

  :صالة تقسيم للقّديس ميخائيل
  أيُّها القّديُس ميخائيلُ رئيُس املالئكِة السَّماوّية،
  داِفْع عّنا يف يومِ ِصراِعنا ضدَّ الشَّيطاِن،

  !َملَجأَنا ِمن ِخداعِ الشَّيطان ومكرِه كُْن
  ! َنَتَضرَُّع إلَيَك ُمَتوسِّلَني أُْزُجْرُه، يا رّب
  وأْنَت، يا أَمَري اجلنوِد السَّماوّيِة اجمليَد،
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١٥٥

  بالقّوِة الَّيت أَْوكَلَها إلْيَك الرَّّب،
  أُطُرِد الشَّيطانَ إىل اجلَحيم
  َمع كُلِّ األرواحِ الشّريرة

  .يف العاملِ ِمن أَجلِ إهالِك النُّفوس الَّيت َتطوُف
  .آمني

  

  !صلّي ألجلنا –يا مرمي، سلطانة املالئكة القّديسني 
  

  :أذكُري يا مرمي
  أذْكُري،

  يا مرُمي العذراُء احلنونُ،
  إّنه مل ُيْسَمْع قَطُّ أنّ أحًدا

  الَتجأَ إىل ِحماَيِتِك َوطَلََب َمعوَنَتِك والَتَمَس َشفاَعَتِك،
  .اِئًباوُردَّ خ

  فأنا بِِمثْلِ هذه الثِّقِة، يا َعذراَء الَعذارى، يا أّمي،
  أََتقَّدُم إليِك وأْنطَرُِح على قَدَمْيِك 

  ُمَتَنّهًدا حتت نريِ خطاياي 
  فال َتْرذُيل َتَضرُّعايت، يا والدةَ الكلمِة املتجسِِّد

  .آمني. بلْ إمسعيها واقَْبليها بُِحُنوٍّ
  

٧/٥/١٩٨٨  
  رّبي؟ ♦
 هل ما زِلُتما ُتريدان الَعَملَ : أرغَُب يف أن أسألَ خاِدَميَّ هذا السُّؤال. أنا هو ♥

 



  ٢٤رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

١٥٦

ألجلي؟ أُتريدان ذلك ُرغَْم اِملحنِ الَّيت َتنتِظُركُما؟ إنْ كنتما ما زلتما ُتريدان ذلك 
  .فََسُتكَْتُب َتعاليمي فََتسَتطيعان اّتباَعها

  )الحقًا  (
يِك دوًما ِعنَدما سَتْجَرُح كلماُت الِذئابِ الالِذعةُ سأَُعّز! يا فاسوال :أمُّنا القّديسة 

  :ِلُنَصلِّ لآلب. إروي عطََش إبين، إروي َعطََشه اىل احلُبِّ الَّذي ال ُيْروى. َنفَسِك
  يا أَب الرمحة،

  إّنين ساجٌِد ِعند قَدَمْيَك،
  أنَت َرجائي وبَِك أْؤِمُن؛

  .أُِحبَُّك بِال حدود
  .آمني

  .)كّرْرُتها (
  . ُرِك يا أّمي القّديسة، اَمسحي يل أَن أّتِكئَ عليِكأْشكُ ♦

  .إسَتِمعي البين .يا ْحمبوَبيت، أنا وإبين لَْن َنتُركَِك أبًدا 
  .أّيُتها النَّفس، أنا يسوع، أُِحبُِّك ♥
  رّبي، ماذا َسَنفَعل؟! رّبي، أحبَُّك ♦
  )ما هي اآلن الَتعاليم اجلديدة؟: قَصْدُت بقَْولِ ذلك (
أِحّبائي، َصلّوا ألجلِ . أنا الكنيسةُ الواحدةُ املقّدسةُ الطاهرة. ِتمُّ يبكلُّ شيء سَي  ♥

  .هذه الَوحدة، ألجلِ النفوسِ الَّيت تنُبذُكُم
 َتعالَوا إيلّ ِعنَدما تغَتمُّ قلوُبكم من الِذئابِ. ١٢أِحبُّكم، أنا َمَعكم كلّ الوقِت

                                                           
  .هنا، اصبح صوت يسوع عذًبا ومحيًما ١٢
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١٥٧

  
. يا بطرس قليب، يا بطرس خرايف) …(. إنّ َملَكويت َبينكم. إلَّي واأصغ .املُفَْترسِة 

، لَِكنَّ َنْسل قايني عَزلوه بطرس راعي ِخرايف: هذا هو اإلسم املقّدس الَّذي أَعطَيته له
. أنا الرَّّب، أُِحبُُّه، ألّنه هو حبيب نفسي. وَسَرقوا اإلكليلَ الَّذي كرَّمُتُه بِه عن عرِشِه

ُر املماِلَك الباِطلةَ الَّيت أفَْسَدْت َجَسدي، سأَُدمِّ. سأُعيُد اليه هذا اإلكليلَ املسروق
سأُعيُد . وبِنوري سأُقيُم َملَكويت احلقيقي كِمْشَعلٍ. املماِلَك الكاِذبةَ والَّيت ال ُجذور هلا

كرسيَّه بكُلَّيِتِه، سأُْجِلسه على عرِشِه وأََضُع َصولَجاًنا ِمن َحديد يف َيِده  لُبطرَس
وِعنَدما أفعلُ . ١٣سأَُجمُِّع ِخرايف املَُشّتتة. قُدرةَ ِلَيْمِلَك كراعٍوبِواسطَِتِه سأَمَنُحُه ال

هذا، سأُحوِّطُ هذا القَطيع بِذراعيَّ وال أحد، ال أحد، وال حّتى الشرير َسَيَتَمكَُّن ِمن 
َسأَغمرهم بِِمْعطَفي، وآويهم يف ِدفْئي . إنتزاعِ َخروٍف واِحٍد ِمن هذا القَطيع

 .ِلُبطرس ما كنُت قد أْعطَْيُتُه إّياه ِعنَدما كنُت على األرض باجلسدسأُعيُد . وأَمحيهم
. لن ُيخاِلَف أيُّ َبَشرٍ إراَديت، فأنّ الَوْضع اآلن، هو من ُصْنِعكُم، وليس ِمن ُصْنعي

  .أنا أنفُُر ِمن الفَوضى والَتَمرُّد علّي
  . طواتكمأنا الرَّّب، أُبارُِك كالًّ ِمن ُخ! إْخَويت! خطيبيت! فاسوال

أنا واقٌف على أَبوابِكم . أنا هو الرَّبُّ الَّذي ُتفَتِّشون عنه، سأِصلُ فجأةً إىل هيكَلي" 
لَقَد كَتْبُت َملَفّي، وهو . هل َسَتفَتحون يل؟ أِمحلُ َمعي َمشروعي اخلالِصي . وأقرُع

سالمي وُحّبي فلَْيْعلَمِ اجلميُع أّنين أَعدُت َوضَع َمشروع خالصي،  . جاهٌز للَتطبيق
إّنين آيت ُألعيَد ِلُبطرَس إكليلَ الراعي . ِلَتكرميِ كرسي بطرَس كما كان َيجب أن ُيكَّرَم

  ."إقَْترِْب من ربَِّك … إقَْترِْب، يا بطرس… إقَْترِْب، يا بطرُس. الَّذي َيخّصُه

                                                           
  .حصلُت على رؤيا داِخلّية، مالئكة كانت ُتحاولُ أن ترفَع اخلراف مًعا يف القطيع ١٣
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١٥٨

  .أشكُرَك، يا ربِّي ♦
  حنن؟. ال َتَملِّي من الكتابة   ♥
  .نعم، يا ربُّ، حنن ♦

١٠/٥/١٩٨٨  
  رّبي؟ ♦
تعالَي، ال َتْسَتْسِلمي للَتْجرَِبِة، َتَعلَّمي . أنا هو سالُمِك. إتَِّكئي عليَّ كُلًِّيا. أنا هو  ♥

ِلَتكُْن كلُّ كَِلَمٍة َتَتلفّظُ بِها َشفَتاِك صالةً . صلّي، صلّي، صلّي. ِمنِّي، َتذَكَّري طُُرقي
ال . إرفَعي فكَرِك حنوي. ين بِِصلٍَة دائمة َمعيكو. َتْبلُغ إىل الّسماِء، مرَتِفعةً كالَبّخور

  .أُكُْتيب ذلك. كلُّ ما هو فيِك من خريٍ يأيت مّني، لَقَد أْحَيْيُتِك. ُتفَكِّري إالّ يب
  .)وضَع يسوُع يَدُه على كِتفي وهو َيجِلُس بِقُْريب (
لَّلِْت من ُمحادثاِتِك لقد ق. كلِّميين، يا زهريت.لَقَد منَّيُتِك، َسأُحوِّطُكم مجيًعا بِذراعيَّ ♥

شارِكُِك يف أعمايل، فعاِمليين إذًا باِملثْل، أنا رفيقُِك أُ. إّنين أُْعطيِك كلَّ شيء. ١٤معي
يا فاسولَيت، ِعنَدما َتفَْتحني ! أُريُد ُمشاَركَتِك يف أَعماِلِك الَيوِمّية. القُّدوس، َعروُسِك

حي هلما التلفُّظَ إالّ بِكلماٍت ُمقّدس، ال َشفََتيِك للَتلَفُِّظ بَِبعضِ الكَِلمات، ال َتسَم
  .ُمْسَتِمّرة كوين يف صالٍة. َتْسَمحي هلما بالَتلفُِّظ بَِغري الصَّلَوات

  رّبي، كَيَف يكون هذا ُممكًنا؟ ♦
ِلَيكُْن َموِقفُِك، ِلَتكُْن أَفكاُرِك، َرغباُتِك، تأمُّالُتِك، رّداُت ِفْعِلِك، . سأقوله لِك ♥

؛ على كلِّ فُرَصٍة ُمْعطاٍة لَِك أَن يا صوريت: ِك، وكلُّ شيء لِك صالةًَخَدماُتِك، حاجاُت
تلك القَداسةُ الَّيت َمَنحُتكُم إّياها والَّيت مل َتُعْد النُّفوُس ُتْحِسُن . ُتحيَي فيِك القَداسةَ

                                                           
  .قاهلا يسوع بُِحزن ١٤
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١٥٩

ا سأُْحيي هذه النِّعمةَ الراقدةَ فيكم مجيًع. لقد وَهْبُت هذه النعمةَ لكلّ نفس. َتطبيقَها
  . أُِحبُّ القداسةَ . اآلن

  رّبي، هل ُتريُد إذًا أن َتجَعلَين بِنِْعَمِتَك قّديسة؟ ♦
أنا الرَّبُّ، لقد اخَتْرُت . يا َمحبوَبيت، سأَفَعلُ، ألنّ هذه هي رغَبيت لكلّ النُّفوس  ♥

 ، أنا وأنِت، يف خلوٍة، َتعيشني١٥َسَتْعُبديَنين أنا إهلَِك يف الصَّمت. لِك هذا الطريَق
  يا فاسوال؟. أِحبِّيين، أنظريين يف َخليقَيت، أِحّبي خليقَيت. إفَرحي، خليقَيت . ألجلي

نظَر إيلّ يسوع، مثّ توقَّف للحظة ُمكِشفًا َيَديه، وسانًِدا ِمْرفقْيه على ركَْبَتْيه، شعره املَُخّصل  (
  .)طويل، كستنائي اللون مع بريقٍ أشقر وبَِوجهِِه األقدس َينظُر إيلّ

  سوال؟فا  ♥
  .نعم، يا ربُّ ♦
… أُْدُخلي إىل قليب األقدس. أْعطيين قلَبِك وسأََضُعُه يف ُعمقِ أَعماقِ قليب األقدس ♥

  . أُْدُخلي هنا… أُْدُخلي إىل قليب األقدس
  .)كان يسوع ُيشُري إىل قلبِِه بَِسّباَبِتِه (
  !ُت لِك مكاًنا، يا فاسوالفاسوال، لقد هيَّأْ! لَقَد ناَدْيُتِك دائًما، ُمنذ وِالَدتِك! آه َتعالَي ♥
  .يا رّبي، لقد َسَبَق أنْ أَْعطَْيُتَك قليب، وحيايت، وكلُّ شيء هو لَك ♦
كلُّ خفقة هي نداٌء . إْسَمعي َخفَقات قَليب. يا فاسوال، حاوِيل أن ُتْدرِكي إراَديت! آه ♥

  ملاذا ُتقاوِميَنين؟. لِك 
  يا رّب؟ ♦
  .أنا هو ♥

                                                           
  .أعطاين اهللا نعمة التأمل لذلك أنا حباجٍة للوحدة والصمت ١٥
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١٦٠

  يف أُذُنَِك؟رّبي، هل أستطيُع أن أمهَس شيئًا  ♦
  .إّنين أُْصغي ♥
  .)قُلُْت شيئًا لَيسوع (
  .فيه اسَتريِحيأُْدُخلي إىل قَليب املُقّدس و ♥
  .)هنا طَلَبُت شيئًا آخر ِمن يسوع (
  .أُحبُِّك. نعم، ِلَيكُْن كذلَك  ♥
  .أُِحبَُّك، يا رّبي  ♦
َشعْرُت . هللا إّنين أحزنُ جدا ألنَّ بعض األشخاص َيرفُضون العذراَء القّديسة كأمٍّ: الحقًا (

: فجأةً، هاَجَمين الشيطان، وقال يل بَِغضبٍ. أَرْدُت تْعزِيَتها. بُِحزٍن َرهيبٍ وَبكَْيُت ألْجِلها
إذّْهْب، إذَْهْب، أيُّها : قلُْت… فاسوال، إْحفَظي دموَعِك، إّنين أكرُه كلّ هؤالء الّشهداء، "

  !)إذَْهْب خلفي يا شيطان! الشيطانّ، إذَْهْب
  ع؟رّبي يسو ♦
سأُريِك هنا وُهناك كم أنّ الشَّيطان َيحَتِقُرِك وَيحَتِقُر طُُرِقي املقّدسة، تلك . أنا هو ♥

 .إنّ الشيطان َيغَضُب ِعنَدما َتذْرِفني دموَع احلُّب ألجل أُّمي. الطُُرُق الَّيت أَُعلُِّمِك إّياها
" أمٍّ اهللا"سة كـطوىب للذين َيعيشون يف بييت وَيسَتطيعون االعِتراَف بأُمِّكم القّدي

  .تعالَي يا حمبوَبيت ُألبارِكَِك  ".ملكِة السماوات"و
  .)َنَهَض يسوع، َوَوَضَع يَدُه على رأسي (
  .فاسوليت، أنا أُبارِكُِك  ♥
  .يسوع، إّنين أُبارِكَُك ♦
  .)لََمْسُت رأَسه األقدس (
  .أشكُُرَك ألّنَك ُتعلُِّمين ♦
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١٦١

  !حنن! ِلَنَتشاَرْك! ١٦تعايل، َتذَكّري ♥
  .رّبي، حنن نعم، يا ♦

١٢/٥/١٩٨٨  
  .يا رّب ♦
  . أُكُْتيب. يا فاسوال، ال تُشكّي أبًدا، كلُّ شيء يأيت مّني. أنا هو  ♥
أعطاين يسوع ُمَجّدًدا صَوًرا عن . أثناء ُحضورِِه" الذبذبات"َيقصُد يسوُع ُشعوري بـ (

ه ُمنازًِعا لقد أراين وجَه. صلبِِه، وكيف ُسِفكَْت كلّ نقطٍة ِمن دِمِه على األرض من أجلنا
أسوَد وأزرَق، ُمضرًَّجا بالَعرقِ والَدمِ، َشْعُرُه ُملَتِصٌق بِبعضه ِمن . على الصليبِ، مرضوًضا

  .)كلُّ هذا من أجلي، من أجلنا. الدمِ َوَعيناه ُممَتِلئتان بدمه السائل من جبينِِه املثقوب
تعالَي، مًعا،  !يتإْحفَظي ِمشعلَِك ُمْضطَرًما ُمّتِقًدا من أجل كنيَس! يا مذَبحي  ♥

  .أُْشُعري بُِحضوري
١٦/٥/١٩٨٨  

  يا يسوع؟  ♦
  .إْحفَظي َتعاليمي يف فكرِِك، أنا هو ُمَعلُِّمِك اإلهلي الَّذي ُيْملي عليِك. َتعالَي. أنا هو ♥

يا فاسوال، يف أقلَّ ِمن سنَتْين علّمُتِك الكثَير ِمن أعمايل اإلهلية، الَّيت ال تزال خفّيةً عن 
أَتَرْين، يا طفلَيت، إنَّ هذه األعمالَ . وَعِصيَّةً َحبَسبِ قدرِتهم على التعمُّق بِهاالبشر، 

نفوٌس كثريةُ ال َتَتجاَوُب َمع أَعمايل، ألنّ ِقلَّةً منها . اإلهلّية َتَتَخطّى اإلْدراك الَبَشري
  .ُتريُد أن َتَتَغيَّر

  ؟"َتَتَغيَّر"يا رّب، ماذا َتقِصُد بـ ♦

                                                           
  ".تذكّري: "قال يسوع، وهو ُيشري بَِسّباَبِتِه كمعلّم ١٦
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١٦٢

، لكّنها ١٧مع ذلك، َتدَّعي أّنها روحانّية. َعلِّقَة بالعامل وبِما هو ماّديهذه الّنفوس ُمَت ♥
إّنها َعنيدة . لَيَست كذلك ألّنها ُمَتَمسِّكة بِما تراه عيوُنها اجلَسدّيةُ وُتالِمُسه أَجساُدها
َجُد َنَعم، تو. وَتعيُش بَِجفاف، ال َتفَتح قلوَبها ِلَتْسَمَح أللوِهّييت أنْ َتْنَسِكَب فيها

لَقَد قُلُت وسأُكّرر أيًضا وأيًضا هذه . َعواِملُ َعديدةٌ َتْمَنُعها ِمن السكىن يف نوري
. إنْ مل َتقبلوا َملكوَت السَّماوات كاألطفالِ فَلَن َتدخلوه أبًدا: الكلماِت اهلاّمةَ
، فيغمركم نوري اإلهلي، وكاألزهار تواجهون آِمنوا إميانَ طفلٍكونوا أبرياَء، 

إفَهموا، يا أوالدي األِحّباء، . ، َتَتفَّتحون وَتسَمحون ِلنوري أن يدُخلَ فيكمالشمَس
  .، أُِحبُّكم بال حدود١٨أّنين دائًما َمَعكُم

  يسوع؟ هل سُتتابع تعليمنا؟ ♦
من هلم أذنان . أنا دائًما بِقُربكم ُألِحبَّكم وأُعلَّمكم. كلُّ ما عندي ألقولُه سُيكَْتُب ♥

، ولَيفهموا أّني أنا هو يسوع، ربُّكم، الَّذي أُظْهُِر ذايت من خالل ِللَسَمع، فَلْيسَمعوا
  .مل أَتَخلَّ عنكم قط. هذه الوسيلة

  .)نظَر إيلّ يسوع (
  .فاسوال، سأَُعلُِّمِك كيف تتقّدمني ♥
  )الحقًا  (
  يسوع؟ ♦
سيُء َصلِّي ِمن أجل هذه النفوس الَّيت مل َتفَهْم َبعُد الكتاَب املُقّدس، والَّيت ُت. أنا هو ♥

َتفسَري الَعديِد ِمن مقاِطِعِه، ُتزيلُ مقاِطَع كاِملَةً باسِتطاعِتها إناَرَتكُم، وَتقَتلُع عناصَر 

                                                           
  .ن يقول إِّنه روحاينّ، وينِكر أعمال اهللا اخلارقةَ، ال يستطيع أن يكون حقيقةً روحانياكلّ م ١٧
  .جيب أالّ َنَتفاجأ ِمن األعمال اخلارقة، فَهي لَيَست قصَص جاٍن ١٨
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١٦٣

كان هنالك زارٌع قد هّيأَ حقالً : إْسَمعي وحاويل أن َتفَهمي. غنّيةً َتسَتطيُع تنويَركم
نَدما حان َوقُت وِع! وَيحصل على أَفَضلِ قمحٍكبًريا، اختاَر أَفضلَ بزورٍ ِلَيْزَرَعها
أرسلَ عدوُُّه مجاعةَ غربان ُتَحلِّق فوَق هذا احلقل، ! احلصاد، وأيَّ حصاٍد وفريٍ كان

. هذا احلقل احملروث واملَُحضَّر بكثريٍ من احلُّب الَّذي كان ثَمُنه َتضِحياٍت كَثرية
فأخذَْت هذه . ًعاحصاٌد جاهٌز ووافٌر َيسَتطيُع َتغِذيةَ بلٍد كاِملٍ دون أنْ َيْبقى أحٌد جائ

 .وهناك، َتنهُب وُتتِلُف ما َتسَتطيع َتلتقطُ وَتنقُر ِمن هناالغربان الَّيت أرَسلها َعدوُّه 
كلَّ هذا، َخَدَمُه لَيطردوا الغربان، لكاَنت أَتلَفَْت  ولو مل ُيرِسلُ الزارُع، عند رؤَيِته

  .احلصاد بكاِمِلِه 
  رّبي، هل ُتريد أنْ تشرَح يلَ اآلن؟ ♦
الغربان . العُدوُّ هو الشيطان. ١٩احلصاُد هو كلَميت. تعالَي، ألزَّارُِع هو أنا الرَّّب  ♥

هي النفوُس املُتأثرةُ بالشَّيطان، والَّيت طوالَ سنَني عديدٍة، تدمُِّر من وقت آلخر عناصَر 
لكن أنا يسوع املسيح، الرَّّب، سأجتلّى ِمراًرا ُألعيد لَكم تلك . ُمهّمةً ِمن كلمايت

سَتَتَجّدُد كنيسيت . أِحبُِّك، يا َخليقَيت .سأُصِلُح كنيسيت وأُزيِّنها. لعناصَر الناقصةا
لَِكن قبالً . سُتَزيُِّنها تلك العناصر الَّيت َسَتسَتعيدوَنها، سُتَزيُِّنها وجتعلها كاملةً. بكاِمِلها

. ذي َسَيحَتِفظُ بهسأَُتوُِّج بطرَس، بطرَس راعي ِخرايف، لقد أعطَْيُته هذا االسَم الَّ
سأدُخلُ َهيكلي متاًما كما فعلُْت ِعنَدما كْنُت على األرض، وسأضرُب حبزامِ كمايل 

سأدُخلُ .سأدخلُ بقّوٍة وسأطرُح مجيَع عابدي األموالِ. كلَّ هؤالء الدّجالني
 سأَُحطُِّم هذه الصُّخوَر وسأَفَتُح. كي َتبدأ أورشليُم اجلديدةُ برؤيِة نوري" أورشليَم"

سأََضُع حينئذ يف َيِد بطرَس . فاسوليت سُتعَرُف هذه، كأكبِر ِمحنٍة ِلكنيسيت. الطريق

                                                           
  .الكتاب املقّدس ١٩
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١٦٤

ملاذا : "صوجلاًنا ِمن َحديد َيحفَظ بِِه نِعاجي، وإىل الّذين ال َيعلَمون وما زالوا َيَتساءلون
ن راعٍ؟ هل رأيُتم أو ِمسْعُتم قط بِقَطيعٍ دو: أقولُ لَكُم هذا" َيجِب أن يكون لنا قائٌد؟

.    لقد ّمحلُتُه املسؤولّية. أنا راعيكم اإلهلي وقد اخَتْرُت بطرَس لَيْرعى ِخرايف حّتى عوديت
ِلماذا إذًا كلُّ هذه اخلصومات؟ ِلماذا كلُّ هذه املُجادالت غريِ اجملْدّية؟ وإىل كلّ الَّذين 

َتجِدوَنها يف شهادة ما زالوا َيجهلون كَِلمايت، أقولُ إقرأوها يف الكتاب املُقَدَّس، فَ
سأَوحُِّد إذًا كنيسيت، وسأُحوِّطكم بِذراَعّي يف قطيعٍ واحٍد،  .٢٠يوحّنا، تلميذي

ألّنكم يف وصِفكم اليوَم، أنتم مجيًعا ُمشتَّتون، ُتشكِّلون الكثَري ِمن اجلماعات 
  .ا سأَُوحِّدكم مجيًع! ٢١ال ُيعقَل أن حيدثَلَقَد مزَّقُتم َجَسدي وهذا . واإلنِقسامات

هنا، يقصُد يسوع َتوحيَد الكاثوليك الرومانيني واألورثوذكس والربوتستانت، ولكن أيًضا  (
  .)مجاعات أخرى وحىت البَِدعِ سيوّحدنا الرّب برئاسة بطرس أو أنَّ بطرس سوف يأيت إلينا

سأُريه عناصري اخلفّيةَ، سأُطِْلُعُه على الكثري من . بعدها، أنا وبطرُس َسَنعَملُ مًعا ♥
مساًء جديدةً سراري كي ُيصبَح قادًرا أن ُيَعلَِّمها ألوالدي، وبِهذه التعاليم، سترْون أ

يا فاسوال، هناك الكثُري ! آه. أنا الرَّبُّ، سأَُجدُِّد جدرانَ هيكَلي .وأرًضا جديدةً
  .إَمسحي يل باسِتخداِمِك! للتَّرميم

  .آمني. نعم، يا ربُّ، امَنْحين القّوة الالزمة، أرجوك ♦
أنا، اهللا، أُِحبُِّك رغم . َمسحي إلْصَبعي أَن يكون على قَلبِِك فََيْحفظَ َمذَبحي ُمتَِّقًداا ♥

سأَمَنُحِك القّوة الالزمة كي تْسَتطيعي إْتمام ُمهِّمِتِك، أملهّمة الَّيت . َعَدمِك الكُلي
بيت، قريًبا ستعودين إىل ال. ال َتفقدي عزيَِمَتِك، كوين صبورة. أرَسلُْتِك من أجلها

                                                           
  .١٧-٢١/١٥يوحّنا  ٢٠
  .هنا كان يسوع واضًحا وجازًما  ٢١
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١٦٥

أنا، . صلّي من أجل التجديد الَّذي َسَتخَضُع له كنيَسيت. سالُمنا معِك. ٢٢إيلَّ، إلينا
  حنن؟. الرَّّب، أُِحبُّكم مجيًعا 

  !نعم، يا ربُّ، حنن ♦
  .تعالَي   ♥

                                                           
  .نِي بِرْؤَييت ِعنَدما كنُت يف سن العاشرةكانت العذراء القّديسة هنا ُتذَكُِّر ٢٢


