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١٦٦

  الدفتر اخلامس والعشرون
  

١٩/٥/١٩٨٨  
الِمَك وُحبَِّك يا ربُّ؟ رّبما َيعود َسَبب َعَدم اسِتجاَبة السُّلُطات الكََنسّية ِلرسالة َس ♦

فَُهم ال َيشُعرون بِوجوب . ات لورد وفاطيماَءَتذكري بالّتوبِة ِمثل ندا سالةِلكونِها رِ
مع أَنَّ األمر هنا ليس ُمجّرد َتذكري، . ثْقُلُ َعلَيهماالهتمام إلحياٍء َجديٍد خاصَّةً أنّ الَعَمل َي

  ".بطرس"، َعن اهِتداِء روسّيا وَعن كُرسي الَوْحَدةَبل هو أيًضا َيَتكلَّم َعن 
إذا  .، الكَِلمةُ األَزِلّي، إنَّ كَِلَمِتي هي الَْحياةُ األبدّيةفاسوال، أنا هو الكَِلمة  ♥

، وأنْ أناديكم ا، ِمن ِخالل َوسائلَ ُمخَتلفةى وإن َيوميقرَّرُت َتذكري َخليقيت بُِحّبي، حّت
 .ِمن كَِلمايت أيايزيلَ  ، أنَْمخلوق، وهو ليس سوى غبارٍ ورمادللتَّوبة، فال َيعود ألّي 

تعالَي، أُْشُعري  !١نّ رمحيت لَكُم هي كبرية، أَعرُف حاجاتكم وأقولُ لكم إأنا الرَّّب 
  .بُِحضوري

  .، مًعاحنن. نعم يا رّب ♦
٢٤/٥/١٩٨٨  

  ؟يا رّب ♦
سأَمألكُم ِمن ! َتعالَوا واشَربوا! َتعالَوا. َتعالَوا إيلّ َجميُعكُم، أّيها العطاش. أنا هو  ♥

خالص، ين، يا فاسوال، أنا الكُلّيُّ االال ُتهِملي. ٢ِمياه بئري احلّيِة الَّيت ال ِجتّف أبًدا
  حنن؟ حنن؟. أُمكُثي بِقُريب

ِلَيكُنِ . ِلَيكُنِ اُمسَك ُمباركًا. أشكُُرَك يا رّب. ، أّيتها القّديسة مرمينعم، يا رّب، نعم ♦

                                                           
  .شّدد يسوع على هذه اجلملة كثًريا  ١
  .توقف يسوع ِلُبرهة، وَنظَر إيلّ ٢
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١٦٧

  .الرَّبُّ ُمسّبًحا
٢٥/٥/١٩٨٨  

بعدئٍذ، . هذا الصّباح، كُْنُت ُمْنَشِغلَةً جدا َوَصُعَب علّي كثًريا متييُز الرَّّب والَتحاور معه (
لطَّعام، رأْيُت فجأةً، بُِعيوِن َنفْسي، َجلَْسُت على الُشرفِة للغذاء، وَبينما كنُت أَتناَول ا

  :)مثّ قال. دِة َمعي ينظُُر إيلَّ وأنا آكُلالرَّبَّ جاِلًسا إىل املائ
  ؟هل هذا طيِّب ♥
  .، أشكُُرَك، يا رّبنعم، يا رّب، إنَّه طيِّب ♦
  :)توقََّف برهة مث سألين (
  َهل ُتريدين أن أُبارَِك طعاَمِك؟ ♥
  .فَعل ذِلكنعم، يا رّب، إ ♦
كان هذا . َبِقَي َمعي إىل أنْ أَْنَهْيُت أَكِْلي ثُم َشكَْرُتُه على الطَّعام. يسوع طَعاميباَرَك  (

  .)ِلُيفهَِمين أنَّه كان بإمكانِي أن أسأَلَه أن ُيبارك طعامي قبلَ أن أتناوله
  . طعاَمِك  سأُبارُِك. َمحبوبيت، إجتهِدي يف طَلبِ َبَركايت  ♥
  .َعلُِّميننعم، يا رّب، أشكُُرَك ألّنَك ُت ♦
  .فاسوال، أُِحبُِّك وسأكون ُمعلَِّمِك اإلهلي حّتى النهاية  ♥
يا رّب، لقد َتَضّرْعُت إىل القّديس فرنسيس وصلّْيُت له، هل هو . أشكُُرَك، يا يسوع ♦

  َيْسَمُعين عندما أَُصلّي له؟
 لقد َسِمَعِك وهو .كلُّ شيء ُيسَمع يف السَّماء. غَري َمسموع شيٌءمرُّ َيال   ♥

  حنن؟. تعالَي. بِقربِِك 
 .ِلَيكُنِ الرَّّب ُمسّبًحا . نعم، يا إهلي ♦
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١٦٨

٣١/٥/١٩٨٨  
  يسوع؟ ♦
  .املُقّدسة لقد ُصلَِّيت جّيًدا الورديَّة. أنا هو   ♥
  .، أَشكرَك وأشكُُر أُّمي القّديسة ألّنكما ُتعلّمانينيا رّب ♦
  .)ها هذه املّرةنَّين أَْنَهْيُتملُقدَّسة لَِكا ْعتاَدةَ والورديَّةلقد َتلَوُت الصَّلواِت الثالثَ املُ (
  .الوِة الَوردّية املقّدسةسي َوقَْتِك يف هذه األّيام ِلتكَرِّ ♥
، لكّنها )Gabrielle(غربيال ، ِل"ةَ الَعودة إىل الَبيتُمهِّم"يا رّب، لَقَد قَرأُت . َنعم، يا رّب ♦

  .املُقّدسة ةأو الَوردّي الَعذراء تأِتي أبًدا َعلى ِذكرِ القّديسةال 
 َصلّي. ، الّشعلةَ اخلادعةهذا هو ما أَدعوُه، أنا الرَّّب فاسوال، ِليْعلَمِ الَْجميع، أنّ ♥

نيَّيت، إنَّ هذه ، لْن أَْسَمَح بِأن ُيفَصل َجَسدي َعن رأسي؛ ُبأنا الرَّّب. ألجل َهذه البَِدع
هلا، الَّيت كنُت قَد كَلَّمُتِك  ، املماِلُك الَّيت ال جذورالبَِدع، هي تلَك املماِلُك العائمة

ليس ضروريا أن أقولَ لِك ما َيشُعُر بِه . لَقد َمَنْحُتِك اآلن دليالً على إحداها. َعنها
الَّذي ال ُيَخيِّب أملَِك  لي يف قَليب األقدس، هذا القَّلبفاسوال، تأّم .قليب األقدس

  حنن؟. ال ُتفِْليت َيدي. حّتى النِّهاية  بًدا، سأكونُ ُمعلَِّمِك القّدوسأ
  .نعم، يا رّب ♦

  حنن؟: القّديسة مرمي 
 .أجملُد هللا. نعم، يا أّمي القّديسة ♦

١/٦/١٩٨٨  
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١٦٩

  "O babas"٣بينما كُْنُت أََتكَلّم إىل َسيِّدة يونانّية شاّبة، َخَرَجْت ِمّني كَِلمة آّبا (
  .)باليونانّية

أنا هو . الكَِلمِة وبِطَريقة النِّداء هذه ؛ إّنين أَُرّحب بُِحبٍّ بِهذه"بابا"ي فاسوال، نادينِ  ♥
  حنن؟. أبوِك السَّماوي 

  .نعم، يا رّب، إىل األبد ♦
  ٢/٦/١٩٨٨عيد الرَّّب 

ي َيرغَُب الرَّّب يف إّنين أَُصلّي ُمنذ ثالثة أّيام الَورديَّةَ كاِملةً َوطبًعا الصَّلواِت الثالثَ الَِّت  (
  .)نقولَها أنْ

  رّبي؟ ♦
َتَعلّمي أن ُتصلّي . ِعُف الشَّيطان فََيِخفُّ الشَّرُتْض ٤إنَّ املثاَبرةفاسوليت، . أنا هو ♥

  .يي كنيَسِتالوردّيةَ املُقّدسة؛ زيِّنِ
الَّيت ال  َيقْصد يسوع أّنه َيجِب على األرثوذكس والربوتستانت والكنائس األخرى (

املقّدسة، ُتبِعُد الشَّيطان قّدسة أنْ َتتعلََّمها فَُتْغين بذلك الكَنيسةَ ُمُتَصلّي الوردّية الْ
وَتسَحقُه، وَتِخّف البِدُع واإلرِتداداُت الَِّتي تَسرَّبْت إىل الكنيسِة بَِسَبب َعَدم اإلخالص 

  .)والعصيان
وإىل الَّذين َيحتّجون قائلني إّنين لسُت . نعم، يا فاسوال، َسيزيد احلبُّ وَينقص الشَّر ♥

َيْبدو أّنهم ال . َجَجهم فارِغَة، وانِدفاَعهم ُمضلِّلكم أَنّ ُح َمن قالَ هذا، سأُثبُِت ٥أنا

                                                           
  .أبِي يعينأّبا باليونانية  ٣
  .ماإلرادِته طاعةً َيجِب األجِتهاد يف إرضاِء َيسوع والقّديسة الَعذراء بِصالِتنا الوَّردّية املقّدسة ٤
  .م صالة الوردّيةعلَُّت ٥
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١٧٠

 ٦هم اخلاّصة، وهم ُمستعّدون إلنكاريوضوح؛ ال ُيْعلنون ِسوى أَفْكاررِّي بَِيرون بِ
ُمتفاجئني ِمن الَوسيلة الفقرية الَّيت اخَترُتها ألكشف َعن ذايت، سَيْرفضوَنِك كَُمْرَسلٍَة 

إّنين اعتلَْنُت ِلَمن مل يسألوا عّني َوَوجَدين الَّذين مل : تاباتمّني، لقد َنَسْوا ما قالَْته الِك
  !"إفَْتحوا قَلبكم وليس َعقلكم: "ِلذا أنا الرَّّب، أقول لكم .٧يطلبوين

أُرَيِك يف رِسالَة  أُريُد أنْ. ٨األقدس، لقد َسِمْعِتين أَِمهُس يف أُذُنِِك يا فاسوال القَلْب 
لقد اْنَحطَّْت . ة كلَّ ما قد ُتُنبِّئ به عن آخر أيام عصرِِكطيموتاوس األوىل والثانَِي

لقَد أَرَسل الشَّيطان َعليها الظّلُمات . َخليقَيت َوَسقَطَت ُسقوطًا أَدىن ِمن الَسدومّيني
كَحجابٍ ُمميت، كما أَرَسلَ الَعديد ِمَن املُعلّمني واألنبِياء الكَذَبة الَّذين َيظَهرون اليوم 

َعلّموا عقائَد ال تأيت مّني أنا رّبكُم؛ وأوالدي َمْعِميُّون بَِجْهِلهِم، َيسقطون كفالِسفٍة ِلُي
  :أَرغُب يف أن ُتقْرأَ مقاِطُع طيموتاوس هذه َعلًَنا، كََتحذير. يف ِفخاخ الشَّيطان هذه

لقد ِقيلَْت هذه النبؤاُت . ٢٦-١٤: ٢طيم ٢و ؛٢١- ٢٠: ٦ ؛١٦-١: ٤طيم ١
، يتنّبأ هذا املقطع  بِحالة عصركُم، ١٧- ١: ٣طيم ٢مثّ يف  .نِكُمَمخّصيًصا ألجلِ َز

أسألُكُم مجيَعكم   .كما هي اآلن، ألّنها هذه هي األيام األخرية قَبل نِهاية األزِمنة
إنّ قَليب األقدَس مفتوٌح لكُلّ ". اجمليء الثاين"جّدًيا أن ُتضاِعفوا َصلواتكُم ِمن أجل 

يا زهريت، فَتِّشي دائًما عن روح احلّق والتمييز قبل  .نفسٍ َتتوُب وُتريُد الَعودة إيلَّ
  . إنّ احلُبَّ ُيِحبُِّك. أن َتكُْتيب معي

  حنن؟. لَن أَتَخلّى عنِك أبًدا. إرتاحي يف قليب األقدس. تعالَي

                                                           
  .ُيثبتوا أنّ هذه الكتابات لَيست ِمن اهللا، ألّنها تتكلّم عن أشياء كثرية ال ُتالئُمُهمأن  ٦
  .٦٥/١أشعيا   ٧
  .منذ ليلَتني، َهَمس يسوع يف أذين أّنه جيب علّي قراءة رسالَتْي طيموتاوس األوىل والثانية يف الكتاب املقّدس ٨
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١٧١

  .م، يا رّب، نعم، يا أّمي القّديسة نع ♦

 
  

٣/٦/١٩٨٨  
  رّبي؟ ♦
َتذَكّري ُحّبي لِك، أيَُّتها النَّفس الَعزيزة، . فاسوال، ال َتفِْقدي َعزَميَتِك أبًدا. أنا هو  ♥

ذُويب . َتالَشي يفَّ، بِقُّويت. إْسَمحي ِلروحي أَن َيقوَدِك. أْنِت حّساسة. أُِحبُِّك بِضْعِفِك
أْنِت ال . شيء ِلريى اجلميع أنَّ هذا أنا َمن قاَم بِكُلِّ هذا الَعمل ِفيَّ َوَدعيين أَْعَملُ كُلّ

نعم، َدعيين أَتَنّشْق يف . إْبقَي ال شيء، واتُركي مكاًنا ِلروحي لَيْنمَو فيِك. شيء
إْسَمحي ِلي بِاْسِتعماِلِك يف هذا الطَّريق َألسَترجِعكُم مجيًعا . عَدمِك، َدعيين أفَْرْح بِِك

 .وأَُوحِّدكُم
 .رّب أجل، يا ♦
صَّحيحة ِمن اإلحياءات يا زهريت، إّنين أَُعلُِّمِك هذه األّياَم َتمييَز اإلحياءات والرؤى ال  ♥

كلُّ كِذبٍ يأيت ِمن الشَّيطان فَُهَو َيْزَرُع ُبذوَر الفَوضى . والرؤى الكاِذبة والَعقائد
لقَمح اجلّيد ِلُيَشوَِّشكُم مجيًعا إّنه َيْزرع الزؤان َبني ا. ٩ِلُيَشوَِّه احلّق، كما يف بسكارا

كَوُنه غاِضًبا ِمن ظهوراِت مديوغوريه، فَُهو َيْسعى إلرباِككُم مجيًعا بَتْصنيفه َهذه 
 انقسامٍيا ُبنيَّيت، ِعندما تقرأين َوْحًيا ُيَعبُِّر بصراحٍة َعن . األعمال أنَّها لْيَسْت مّني
لقّديسة، اعلَمي أنّ هذا لْيَس مّني أنا الرَّّب ، وأُمَّكُم اسإزاَء كنيسيت، وُيْنِكُر ُبطر

إهلِك؛ بل ِمن عدّوي الَّذي َيظَهُر وَينَتِحلُ ُصوَريت ِلُيَتّمَم ُمَخطّطاِتِه الَّيت َتهدُف إىل 
، ال أريُد أن يكون ِخرايف ُمَشّتتني؛ إْعلَمي أّنين أنا الرَّّب. مِكنَتفريِقكم أكثَر ما ُي

                                                           
  . تتّمملنبوءة كاِذبة عن عالمة مزعومة  ٩
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١٧٢

أريُدكُم مجيَعكم . ِة بطرس، َجميًعا يف قَطيعٍ واحدرئاسأُريُدكُم مَوحَّدين حتت 
ُمَخلُّصكُم، قد اخَتْرُت  ،نَّين أنا يسوُع املسيح، الرَّّبأُكَرِّر ُمجدًَّدا أَ. ُمْجَتِمعني مًعا
بولس الثاين، ِلُيغذَّي وَيحفَظ ِخرايف ونِعاجي إىل  الَّذي هو حاِليا يوحنا ُبطرس؛ بطرس
  . عوا ما يقوله الّروح ِللكَنائسإْسَم. حنيِ َعوَديت

يا فاسوال، إنَّ الشَّيطان َيعلَُم أنّ أّيامه أَْصَبَحْت َمْعدودة فِلذِلَك ُيحاولُ التّنُني األمحُر 
، مجيَع أنواع فوس؛ لقد أدَخلَ يف عقولٍ كثريةأن َيْجَتِذَب معه أكَبَر عدٍد ُمْمِكنٍ ِمن النُّ

ذاِتها الَّيت كان  كلّ ما هو ُمقَّدس، تلَك العقول احلّق وَعن اللَّْهوِ الَّيت ُتْبِعُدها َعن
. َمحبوَبيت، انظُري ِمن َحوِلِك، وسَتفَْهمني. َيجِب أن َتْمَتِلئ ِمن الروحانّيات والقَداسة

كما يف وقِت َسدوَم وَعمورةَ، لقد أُْدِخلَْت كلُّ هذه اإلحنرافاِت َبيَنكُم، يا أوالدي، 
م بِها فال َتتركون مكاًنا ِللقُْدسّيات، ال َتتركون مكاًنا يل أنا خاِلقَكُم ِلَتنَشِغلَ ُنفوُسكُ

، ر بِأّنين َمْنِسيٌّ وغُير حمبوب، أَشع١٠يا فاسوليت، أَشُعر بأّنين َمرفوض ،َنعم وإهلَكُم،
أنا، الَّذي ماَت على الّصليب ُحبا بِكُم؛ أنا الَّذي هو روُح احلُّب، أََتَرْين كيَف 

  لوَنين؟ هل أسَتِحّق هذا؟ُيعاِم
. يا رّب! ِلماذا األمر هكذا؟ يا رّب، آه. ين أََتمزَّق ِمن الداخل، يا رّبيا إهلي، أشُعر بِأّن ♦

، لَِكّنين أُِحبَُّك وال أُريدَك أن ال ُيفَتَرض يب أن أطلَُب عجائب !، أرجوكإجَترِْح أُْعجوبة
  .َتَتألَّم أكثر

فإنّ الشَّيطان ُيكثُِّف أعمالَُه يف . هذا اإلهِتداء فاسوال، صلّي، صلّي، صلّي ألجل  ♥
كم أنَِّك ضعيفة، كَم أنَِّك َشديدةُ ! أّيُتها اخلليقة. َخليقَيت ِلَيجَتِذَبها َمَعه إىل اهلاوية

                                                           
  ).إنَّ الكِلمات َتخونين، فَحزين ال ُتَعّبر ِكفاية( …ال أجِد الكَِلمة... ّب شديد احلزنكان الرَّ ١٠
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، أو ُيْنِكُر ١١"اَتقليًد"ا املُقَّدسة وَيدُعوها ستّيإنَّ أيَّ َوحي ُيْنِكُر اإلفخار !الُضعف
أنا الرَّّب، أُِحبُّكُم بِال ُحدود وأْرغَُب يف أن  .طاهر، ال يأيت ِمّنيقَلَب أُّمكُم ال

  .أَُحذَّركُم ُمَجّدًدا من هؤالء األنبِياء الكَذََبة
   .أشكُُرَك، يا رّب ♦
  .أَِحّبيين ♥
  .أعُبُدَك، يا رّب ♦
  حنن؟ ♥
  .نعم، يا رّب ♦

٤/٦/١٩٨٨  
  رّبي؟ ♦
إجَتهِدي يف أن . وضى يف كنيَسيتعن الف كثرسأُطِلُعِك أ. لن أَخذلَِك أبًدا. أنا هو ♥

َتسَمعيين وأن ُترضيين وُتصلّي الَوردّية املُقّدسة؛ أشُعري بِاألسرار، تأّملي بِها بُِعيون 
يا ُبنيَّيت، مل . أُمُِّك القّديسة؛ هذه األسرار الَّيت ُيحاول َعْصُرِك أن ُيفَسَِّرها عقالنِيا

غََمرُت كنيَسيت بالكُنوز . ، بإْيماِن أَطفالبرِياءكاألطفال، أََيفهموا بعُد أّنين أُريُدهم 
؛ إّنها غنّية بأسرارها، هذه األسرار الَّيت َي نفوًسا عديدة، أَمًما كاِملةواجملد، ُألغَذّ

هو التَّواضُع  إنَّ ما َينقُص َشعيب الَيوم. اركثريون ِمن بينِكم، ال َيقبلوَنها كأسر
ن، ُيحاولُ َعصُرِك الَيوَم أَن ُيَعقلَن كلَّ شيء، حىت والَبساطة، َينقُصه َنقاوةُ اإلميا

كيف ُيمِكنهم أن ُيَصّدقوا أنّ بَِمقْدورِهم أَن َيكِشفوين ، أنا إهلَُهم؟ إنَّهم !! ١٢أَسراري

                                                           
  .كثريون ال َيرون يف اإلفخارِستّيا املُقّدسة إالّ عبادة تقليدّية فَُيهينون بِذلَك اهللا ١١
  .)ِمن محاقتنا( َمذهوالًبدا اهللا  ١٢
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الَّيت َسَبَق وأخَبرُتِك  ١٣"الُغْربان"ُبنيَّيت، هؤالء ُهم . ُيحاولون َوصَف أَسراري عقالنِيا
تلك الغربانُ الَّيت فَقََدْت إْيماَنها، . ذي َمَنحُتِك إّياه َعن الّزارع والغربانَعنها، باملَثل الَّ

جتتهد يف َتقدمي نظرّياِتها اخلاّصة ِلَتَتوافق مع ذكائها الَبشري، ُمحاوِلةً أن ُترضَي العامل، 
  . لَكْن يف احلقيقة إنَّ هذا َيعوُد ِلَعدم إْيمانِهم يب

أخطاَءها يف " الغربان"َنشَرْت تلك  .ة وُتحفَظَ َنقيَّةأسراري ثابِت َيجب أن َتبقى
جيب أن َتْبقى كَِلَميت وأَسراري . كنيسيت ُمفسدةً احلقيقة وكَِلَميت، حصاَد آيايت الَغين

؛ لقد دخلَِت اهلرطقة إىل مقدسي، َيعمُّ كنيسيت الَيوم الظُّلمةُ واالضطراب.  ُمَربمة
لوا أبِط: ُينادي وَيقولُ ِللكَنائس َجميِعها الروحإنّ  .وضلّلَِت العديَد من كهنيت

افَْعلوا ذلك بِصربٍ وبِقَصد  لَكن ، نادوا إىل الطاعة،األكاذيب، َصحِّحوا األخطاء
فََسيأيت َوقٌت ال َيحَتِملُ فيه النَّاُس التَّعليَم السَّليم، بل َيسعون َخلف َتعليمٍ  ؛١٤التَّعليم

مَني ألنفُِسهِم َوفَْق َشَهواِتهم ِلما فيهم ِمن ِحكٍَّة يف آذانِهم آخَر َجديٍد وُيكَّدسون املُعلِّ
يا فاسوال، هل  ،قويل يل .١٥فَُيَحوِّلونَ َسمَعهم َعن احلّق وعلى اخلرافاِت ُيقبِلون

  ِمن املمكن َتجزئةُ اإلجنيل وَتقسيُمه؟
  .كال، يا رّبي، هذا ُمْستحيل ♦
َمع ذلك فَقد  فَجَسدي أيًضا ال ُيمكن أن ُيقَسَّم. ِلَيكُن ذلك كََمثَلٍ َعن َجَسدي أْيًضا ♥

أّوالً، َتمّرٌد داِخِلّي، أَدَخله . لقد َتَسلَّلَ التمّرُد إىل قلبِ كنيسيت َنفِْسه… قَسَّموه
الشَّيطان، يف َنفْسِ َبعض الكهنة، واملطارنة والكرادلة؛ أَعماهم، وَضلّلهم بِجناَحيه، 

                                                           
  .١٦/٥/١٩٨٨رسالة  ١٣
   )ي يسوع أَنْ أَفَْتَح الِكتاَب املقدَّس وأنْ أَكُتَب َهذا املَقْطَعطَلََب ِمنِّ( ٣-٤/٢طيم ٢ ١٤
 ٥-٤/٣طيم  ٢ ١٥
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يف الَبدء، . د، هو اآلن فيما بينهم وُيَمّزق قليب األقدسهذا الَتَمّر. فََسقطوا يف ِفخاِخه
ه الُبذور، هذه الّنفوس الكهنوتّية، الَّيت ابَتلََعت ُبذوَر التمّرد ِمن الشَّيطان، أَخَصبت هذ

 بطرس، بطرس، وبالَدسيسِة َدبََّرْت ُمعارضةً ِلُتناِقض خليفةَ وحاكت َمكائَد شّريرة
إنّ ُبذور التمّرد هذه، الَّيت َبلََغت اآلن أَشدَّها، قد . ه بنفسيراعي ِخرايف، الَّذي اخَتْرُت

أعطَْتهم القّوة لُيْعِلنوا صراحةً متّرَدهم، ِلَيْنقسموا ِمن َجديد وِلريِشقوا كنيسيت بالسِّهام 
لقد خانوا هذا القَّلَب املمتلئَ باحلّب، متاًما مثلَ يهوذا … ١٦لقد خانوين …الّسامة

  …يا فاسوال، كم أتألّم! آه. ّنهم َيجّرونين إىل اجللد، إّنهم جيِلدونينإ… يف اجلسمانّية
  !، اليا رّب! آه ♦
، وُيجلَد؛ ومع كلّ جلدة ُتمزُِّق ُت رؤيةَ رّبنا موثوقًا إىل عموديف رؤيا داخلّية، اسَتطَع  (

  ).، َينقَِطع َنفَُسه وَيلَهث، مل يكُن َجَسُده سوى جرحٍ واحد كبريَيرَتجفَجَسده، كان 
  ألن يتوقّفوا أبًدا؟! آه، يا رّب ♦
اآلن وقد ثَِملوا ِمن الِكربياء والتمّرد، . إنَّهم جيلدونين بِوحشّية. إّنهم ال َيَتوقّفون  ♥

إّنهم ُيَدّمرون مؤسَّسيت، ُيشّتتون نعاجي، ! فهم ال ُيطيعون وال ُيخِلصون إالّ ِلعّدوي
ابين  مل َيفهْم قايُني… ، إنَّهم ُينّحونه وُيحاولون أن ُيْسِكتوهعلى أقدامِ ُبطرسيدوسون 
إنَّ إهلَك َيِصل مع . لَن أختلّى عنَك أبًدا، إنّ إهلَك هو بقربَك! آه يا هابيل. هابيلَ أبًدا
إّنين أَُحّضر مالئكيت، . ِلُيداِفَع َعنَك وَيطأَ عدّوَي الَّذي هو عدّوك ِمَن املالئكِة أجواقٍ
، َسَتَتوحَُّد ، سأُباِغُتهأنا الرَّّب. َههين أنا إلََيضرَِب لَن َيضرَبَك، إذ عليه أنْوقايُني 

كنيسيت بِقَلْيب األقدس وبِقَلْبِ أمِّكم القّديسة الطاهر، كما أنّ قلَبْينا مها ُمّتِحّدان، 
  . يسيت واحدةَسَتكون كَن. كذلك ستّتِحُد كنيسيت

  

                                                           
  .بِمرارة، قاهلا "خانونِي"عندما قال يسوع  ١٦
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٧/٦/١٩٨٨  
  رّبي؟ ♦
  … إْسَمعي خفقاِت قليب. ، أنا قَريٌب جدا ِمنِكيا طفليت. أنا هو ♥

وحيَنها سُتَدّوي . إىل أعماق قليب كي َيَروا ويشُعروا جبراحايت" مالئكَيت"سأجتِذُب 
أصواُتهم عالًيا مما سُيخيف َعدّوي وَسَتهَتزُّ أساسات األرض ذاُتها عندما يَرْون يف أّية 

هؤالء املالئكة، . بهم بُشعلة ُحّب يل أنا إهلَهمي املَُمزَّق؛ سيشعرون يف قلحالة هو قلبِ
الذين َنمَّْتُهم أمُّكم القّديسة وأَعدَّْتهم بُِحّب، هي اجلوقة الَّيت أَعدَّْتها أّمكم القّديسة 

يا فاسوال  ،تعالَي .باحلُّب الشَّر يدفعوا على هؤالء املالئكة أنْ. ١٧ِللِدفاع عن كنيستنا
تذكّري أّنين آٍت اآلن حامالً . انظري إىل َوجهي. حّبِكأُ ،أنا الرَّّب. القَلب األقدس

  !ميًعاكَم أُِحبُّكُم َج. ١٨قليب بَِيدي ألقّدمه ِلكلّ الَبَشرِيَّة
  .)رأْيُت، برؤيا داِخلّية، أمَّنا العذراء داخل الشمس، وقلًبا وصليًبا (

  .فاسوال، ال ُتهملي أبًدا صالة الوردّية املقّدسة ♥
  .ِمهلَهاكال، يا يسوع، لن أُ ♦
  تعالَي، حنن؟ ♥

                                                           
  .كنيسة يسوع املسيح والقّديسة العذراء ١٧
ـ هبذا فهمُت من يسوع أّنُه ُيِحب أن ُيشارِ ١٨ ع الكـثريين  ك أعماله االهلّية مع الكثريين مّنا وأن نتشاركها م

 .ونسأل الناس بأن ينضموا إىل خمطّطه االهلي
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  .ّبًحاَسِلَيكُن الرَّّب م. يا رّب، حنننعم،  ♦
٨/٦/١٩٨٨  

  يسوع؟  ♦
سأُفْهُِمِك ماذا قََصْدُت بالعبارة الَّيت أعطْيُتِك إّياها منذ بِضعِة أّيام يف إحدى . أنا هو ♥

ب أالّ ثيايب القَدمية، قَصْدُت بذلك أّنه َيجِ عليكُم ارِتداء إّنُه: رسائلي، عندما قُلُْت
، "ثيايب بسيطة"لَقَد أََضفُت أنّ . َيَتغيََّر إجنيلي، لَكن جيب أن ُيَبشََّر بِه كما َبشَّْرُت به

.    قََصْدُت بِذلك أّنه َعلَيكم أن َتَتقّربوا وَتفهموا إْنجيلي مثلَ الطفل، بإْيمان الطفل
ي، لذلك فَُهْم ال ُيَبشِّرون فاسوال، الَعديُد ِمن كََهنيت الَيوَم مل َيعودوا يؤمنون بأَسرار

ْنجيلِ املقّدس كما َيجب، ال يهتّمون إالّ بإرضاء أبناِء َعْصركم والتكيُِّف مع باال
َيعلَموا  جيب أنْ. خمتلفةً عن ثيايب" ثياًبا جديدةً"إنَّ هؤالء الكََهنةَ َيلبسون . ثقافِتكُم

أ وجيب أن َتبقى أسراري جيب أن ُيَبشََّر بإجنيلي دون أيِّ خط. كم ُيْحزُِنين ذلك
  .أسراًرا

  .آمني. اجملد هللا. أشكرَك، يا رّبي ♦
٩/٦/١٩٨٨  

طوىب : "، أحبُِّك ُرغَْم بؤسِك؛ أنِت فقَريةُ الّروح، لكّنين قُلُْتفاسوال، أنا الرَّّب  ♥
هذا هو بالضَّبط ما َنفَعلُه . يا فاسوال! آه". ِلفقراء الّروح فإنَّ هلم َملَكوَت السَّماوات

، فقريةَ الّروح واألصَغَر َبني خملوقايت قَد اختاَر قلبانا نفوًسا بائسةلَ. وأمُِّك القّديسة أنا
إنّ روحي َسَيختاُر دائًما . ُألظهَِر أَعمايل اإلهليَّة فَأُْخزي الَّذين َيدَّعون بأّنهم ُحكَماء

 ،١٩ري، يا فاسوالثابِ .ِخْزًيا ِللُحكَماء" غري َجديرين"و" ال شيء"الَّذين َتعَتبِروَنهم 

                                                           
  .أن أُحاولَ قدر املستطاع أن أصلّي الوردّية املقّدسة ١٩
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  تعالَي، حنن؟. سأُساعُدِك دائًما
  .، حنننعم، يا رّب ♦

  حنن؟ 
  .نعم، أيَّتها العذراء َمرمي، حنن ♦

١٠/٦/١٩٨٨  
يا ُبنيَّيت، هذه اخلُطَوة هي ُنقطة .  ٢٠َسأَنَتِصر بالوردّية املقّدسة: تتكلّم أمُّنا القّديسة 

ّنين ظََهْرُت يف فاطيما إفهمي جّيًدا، أَ فاسوال، .خرى ستأيتانِطالقٍ َألحداٍث عديدٍة أُ
هل . فاسوال، أُِحبُِّك بال حدود. كَسّيدِة الوردّية وآيت إليِك اآلن كسّيدة الوردّية

  ؟لّي كلَّ يومٍ الوردّية املقّدسةُتريدين أن ُتَص
  .نعم، أَرغُب يف أن أُطيعِك أنِت وَيسوع ♦

أنا . ستحيا الكنيسة. َزم بالطّاعةِلَيْعلَْم أوالدي كَم أنّ الشّر ُيه… ألطاعة  
رسالَته  أََعدَّ قلُب يسوع األقدس .ويسوع َعِملْنا دائًما مًعا ألنّ قلَبْينا ُمّتِحدان

للسَّالم واحملَبَّة من ِخاللِك، ُمْختاًرا األضَعف واألصَغر واَألحقَر ِمن بني أوالده يف 
، لقد اختارِكنَّ يسوع ُيِحبُِّك بِال حدود، البشرّية مجعاء؛ لَِكن بالّرغم ِمّما أْنِت عليه، إ

  .لقد اختاَرِك ِلُيظْهَِر ُحبَّه من خالِلِك .ِلُيرَي العاملَ رمحَته الالُمتناِهية
امسعوا ! لقد أْوَشَك الَوقت على االنتهاء اآلن! أّيُتها اخلليقة، عودي؛ عودي إلينا

أيُّها األِحّباء، اَمسعوا َصوَتنا، اَمسعوا ! هآ. أّيها األوالد، مل يبَق الكثُري ِمن الَوقت. نداءنا
اجلَرحية الَّيت َتبكي باستمرار  َوسُّالِتنا، اَمسعوا هذه القلوب الَّيت ُتِحبُّكُم، هذه القلوبَت

                                                           
مبا أنّ الرّب طلب مين أن أتعلّم الوردّية الُْمقّدسة، اتصلُت جبارٍة قدمية يل، كُنُت أعرُف أّنها كاثوليكّيـة،   ٢٠

  .فاجأت، ألنين روم أرثوذكس، لكّنها أتت على كل حالَت. الوردية مينوسألُتها إنْ كان لديها الوقت ِلُتعلِّ



  ٢٥رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

١٧٩

ـِكم؛ عـودوا إلينا   !ألجل
٢٠/٦/١٩٨٨  

، ّبأنا الرَّ"يا فاسوليت، أكُتيب، . ِمن كتايب واكُتبيها يا زهريت، إقرأي هذه الكَِلمات ♥
  "هل َتسمحني يل أنا إلَهِك، أن أستعملِك؟. أْرغَُب يف أن أُوِضَح أفكاري أكثر

  .نعم، يا رّب، لَِكن أرجوك، ال َتنَس َعجزي أبًدا ♦
ور، أُْنثُري عطَرِك يف إْسَمعيين إذًا وَتفَتَّحي، إنفَحي عطًرا عذًبا كالبخ. أنا ال أَنسى ♥

ي أَعلين َعظَمةَ امسي؛ أخربي كم ِهعمايل؛ بارِكيين أنا ربَِّك، على كلّ أ. كُلّ جهة
ما : "كلُّ ما آمر به ُيَنفَّذ بِسرعة، علّميهم أالّ َيحكموا وَيقولوا. راِئعةٌ أَعمايل اإلهلّية
إنّ كلّ أعمال : "ِلَيَتَعلَّموا ويقولوا. كلُّ شيء َسُيْدرس يف حينه" هذا؟ ملاذا ذاك؟
هذا أسوأ ِمن : "جيب أالّ يقولوا. يف حينِها سأَكفي كلَّ حاجٍة لكم." الرَّّب حَسَنة

، إذ َسَتظهر قيمة كلِّ أمر يف حينه؛ واآلن أَقولُ لَكُم أَنْ َتبَتهِجوا وُتبارِكوين، أنا "ذاك
كوين واحًدا معي؛ أُشعري بِحضوري؛ َمّيزيين  !، إنَّين أُِحّبكُم مجيًعاإهلَكم

   .واتَبعيين
  .نعم، يا رّب ♦

٢١/٦/١٩٨٨  
  ؟يا رّب ♦
جل تلك النفوس الَّيت تعارض صلّي أل. أنا هو، َصلّي ِمن أجلِ جتديد كنيسيت  ♥

، أَصَبَحِت األيام اآلن معدودة. س؛ صلّي ألجل الَّذين  ُيحاولون إسكاَت بطربطرس
وَنفْسي َمغمورةً باحلزن؛ إنَّ قليب األقدس ُمشبٌع باملرارة وَنفْسي َتتوُق اىل أن َيعوا 

ن ُيعارضون بطرس ُيعارضون كنيسيت؛ ُيعارضون شريعيت؛ ُيعارِضوَنين إنَّ الَّذي. خطأهم
أنا َربَّهم وإهلَُهم؛ إنَّهم َيحكمون على بطرس راعي ِخرايف، وَيحكمون بالتايل على 
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، ال َيعون أنَّهم حني َيحكمون على بطرس ال َيتَبعون َمْعِميَِّني بالُغرورِ َعينِه. َشريعيت
! آه امسعوا ما يقولُُه الّروح للكنيسة! صبِحون دّيانني َشريعيتالشَّريعة، َبل بالعكس ُي

هذا أنا الرَّبُّ الَّذي اختار ُبطرس؛ بطرَس الَّذي َيحملُ الَيوَم . ٢١ُعد، ُعد يا حمبويب
ُعْد، . أقول لَك يا حمبويب، إنَّ قليب األقدس قد اختاره هو. اسم يوحنا بولس الثاين

عودوا ! ُعْد. ، سأغِفر لَك خطاياَك وأطّهرَكأنا الرَّب. يبَتصالَْح َمَعه ألجلي، يا حمبو
؛ أنا َمن أعطاه ِلسانَ رسولٍ و ِمن ألنَّين أنا الرَُّب َمن اختاره َجميُعكم إىل بطرس،

أَمل َيبَق فيِك ِحكَمة؟ أيَُّتها ! آه أيَّتها اخلليقة. ِخاليل هو قاِدٌر على إجابة املُْستضَعفني
ني َعن َتقدير احلّب الالمتناهي الَّذي أكُنَُّه لَِك، ومع ذلك فإنَّين إنِك َتغفُل! اخلليقة

لَيوم، أنا ا. أنا ملجأُكم أنا َمَعكم عندما تكونون يف َوْرطَة،. أُجيُب كلَّ َمن َيدعوين
إحننوا كي َتسَتطيعوا أنْ َتَتصالَحوا ! ٢٢إْنَحنوا:"أكتيب. ، أضيف وصّيةً جديدةالرَّب

  .طفليت." ُمتواِضعني ِلتّتحدوا وَتتَِّحدوا؛ كونوا
  نعم، يا رّب؟  ♦
ِثقي يب، أنِت بَني . كوين ُمطيعة وامسحي يل باستخداِمك كما أرغَب. أَمنُحِك َسالمي ♥

  .ذراَعْي أبيِك 
، واثقةٌ ي هي بَِسالم، كالطِّفل َمع أّمهيا ربُّ، أنا ال أقوُم بِشيء سوى اتِّباِعَك، ونفس ♦

  .ريُد أن أُطـيعَككلّ الثقة بَك وكالطّفل، أ
  حنُن؟. أنا معِك. تذكّري حضوري ♥

  حنُن؟ 

                                                           
  .Lefèbvre "ربلوف"املطران  ٢١
  .ملَترجما. أي يف التواضع ٢٢
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  .نعم، يا أّمي القديسة. نعم، يا رّب ♦
٢٩/٦/١٩٨٨  

  يا رّب؟ ♦
أتألّم ! إنَّين أتألَّم. ييا زهريت، إنَّ ُحّبي للَبشريَّة مجعاء مل ُيفَْهْم أبًدا كما َينبغ. أنا هو  ♥

  .ُحبِِّك يلأّيُتها النفس الغالية، أرحييين، أرحييين بِ. بِعمق
؛ أُخفِّفَها فاَمسْح يل أَن أفعل ، إذا كنُت أستطيع بُِمشاركِتَك يف آالَمَك أنآه يا رّب ♦

  .علِّمين أن أحبََّك بال حدود. استعِملْين، استعِملْ كلَّ ذرَّة يفَّ
إفهمي جيًدا أنَِّك . إّننا َنَتشارُك يف كلّ شيء. األقدس أحبُِّك، يا فاسوال القَلب  ♥

إنَّ دمي يتدفَّق أْنهاًرا ِمن ! آه يا فاسوال. ين يف صلييب، ُتشاركينين يف آالميتشاركيَن
إنَّ خاصيت َتصلبين ِمن جديد، باجلحوِد يف َهيكلِ كَنيسيت َنفِسه، على يِد . َجَسدي

لَقد َتَخلّى َعّني . الكرادلة واملطارنة والكهنة؛ إنَّ أصدقائي املقرَّبني إيلَّ َيخونونين
  . أتألَّم وأُعاين آالًما َجديدةقد َجلََدين الكَثريون، وطََعَنين أَعزُّ أصدقائي؛ إنَّينلَ. كثريون

  .يا رّب ♦
: ألستطيع الَتلَفُّظَ  بالكَِلماِت َنفِْسها الَّيت قالَها لِك مالكُِك احلارس. أحّبيين، أحّبيين ♥

صغرييت، مكِّنيين  ".مل ُيِحبَّ أيُّ إنساٍن َمالكَُه بقدرِ ما فعلِت: "كَِلماُته لِك كانت
  ".مل ُيحبَّين أيُّ إنساٍن يف عصرِِك، بقََدرِ ما فعلِت: " ِمن أن أقولَ لِك يوًما

 

٣٠/٦/١٩٨٨  
لَقَد حطَّ ذلك . على احلرماِن الكََنسي الّصادر بِحقِّه Lefèbvre ربليوم يوقِّع املطران لوفا (

  .) ِمن معنوّياِتي طيلةَ النهار
  ٣/٧/١٩٨٨رودس 

إنَّ كنيسيت َسَتحيا ِمن جديد، لَكن قبل هذا التَّجديد، . السَّالُم َمعِك، يا طفليتِلَيكُن  ♥
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  .أنظري كأس عداليت .إّنها يف بداية ِمَحنِها. ٢٣ستتألَُّم أكثَر بعد
وكاَنت ِلتفيض . ، ُمَرّصعةً بِِحجارٍة كرمية وممتلئةً إىل فوقرأيُت كأًسا ِمن الذَهبِ رائعة (

  .)جملّرد حتريكها
إذ عندما َسَتنَسكُب ! إحذَروا. إّنها على َوَشك أن َتفيض! ظري، كم ِهي ُممَتِلئةأن ♥

َعداليت، سَتنَصبُّ َعليِك، أيَّتها اخلليقة، وَتكِشف احلرمان الَّذي أُنبِئ بِه ُمنذ وقٍت 
إنِّي أَُحذُِّرِك، وأُْعطيِك . سآيت إليِك بغتةً كَالسَّارق. اتستغوصَني يف الظلُم. طويل
لتعرُِّف على نِهايِة األزمنة لَْسِت ُمَهيَّأةً ل. اٍت كي تبقَي ُمَتيقظةً لَكّنِك َترفضينهاعالم
َسَيكون َتحذيري كُمطَهِّرٍ ِلهِداَيِتكم، . إنَّ جحودِك هو تام. هما فََعلُت ِلتحذيرِِكم

يا عدْيمي وا أَسفاه َعلَيكم ! وا أسفاه عليِك، أيَّتها اخلليقة. وَسيِتمُّ ذلك بِواِفر شفقيت
سَتنَجذُب روُحكُم . اإلْيمان الَّذين سَتزيدونَ َعَدَم إْيمانكم وَتَتحّولون أكثَر ِضّدي

كم أتألّم ! كم أشِفُق عليِك! أيَّتها اخلليقة. ٢٤املغمورةُ بالظلمة بتّيارٍ ِمن الظلمِة نفِسها
رفعكُم اىل يا أوالدي، يا َمن َنفَحُت فيكم َنسيمي أل! برؤَيِتكُم تضِّلون إىل األبد

إنَّ قليب َيَتمزَُّق ِلُرؤَييت كَم ِمنكُم ! احلياة، بَِتكْريِسكُم ِمن قَبلِ أن ُتولدوا، عودوا إيلَّ
أيَّتها اخلليقة، بالّرغم ِمن أنَّ ! َسَيجَتذُبُه ذلك التّيار إىل الظّلمة التامَّة واهلالِك األبدي

تعالَي، تعالَي إيلَّ، عودي إيلَّ . ٍة يف أن أغِفر لِكَخطاياِك ِقْرِمزِيَّةُ اللّون، أنا أَرغَُب بِشدَّ
سأرحُِّب بِك وسأُعاملِك بِعطٍف ألَف مرة أكثَر ِمن والِد اإلبنِ الضال؛ . أنا أبوِك

عودي إيلَّ قَبلَ أن َتفيَض كأسي؛ عودي إيلَّ قَبلَ أن أَنفَُخ َعداليت عليِك فَُتَسبَِّب لِك 
ُتريدين أن َتَتَنفَّسي لَِكنَِّك ال َتتنشَّقني . كلِ حيٍّ ِمن َحوِلِكُبثوًرا كثريةً وُتَجفِّفِك مع 

                                                           
  .أكثر ِمّما ُتعانيه اآلن ٢٣
  .قال اهللا ذلك حبزن شديد وهو يتأمل ٢٤
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  !غَيَر هواٍء جافٍّ ُيشِعلُ داِخلَِك وَيجَعلُ ِمنكم ُشعلةً ُملَتهِبة
أيَّتها اخلليقة، إفهمي كم أَصَبَحْت هذه السَّاعةُ قريبةً، ألنَِّك َترين اليوَم أنَّ األشجار ما 

سيغُمرِك ُدخَّانُ الشَّيطان، وهو ِحجاٌب . ا لَن َيبقى ِمنها واحدةِكن غًَدزالَْت ُتزِهر، لَ
وهذه املصائب بِأَعماِلِك السَّيئة  ِك َجلَبِت َعليِك هذا الَخرابإفهمي أنَّ! آه. ُمميت

أنا ُمسَتِعدٌّ ! تويب اآلن. تويب اآلن ما داَم الَوقُت سانًِحا! وبُِجحوِدِك ومترُِّدِك عليَّ
  .فاسوال، إمسحي يل باستعمالِك. ِلُمساَمحِتِك

  .ِلَيتَِّم كلُ شيٍء حبسبِ إرادتَك. نعم، يا رّب ♦
إنَّ قليب األقدس َيْمَنُحِك . لَن أختلّى عنِك أبًدا. أَرضيين، وأَطيعيين، أنا إلَهِك  ♥

  .سالمي
  ١١/٧/١٩٨٨رودس 

ْبثَِك، وَسأَُحوِّلُُه إىل حىت ُختعالَي، قَدِّمي يل ما عنَدِك، . ، أحبُِّكآه يا ُبنيَّيت، أنا الرَّّب ♥
يت؛ إنَّين أَُنقّي كلَّ أنا الرَّبُّ، إنين إلٌه وكلّ ما ُتقدمونه يل، أستطيع حتويلَه بألوهيَّ. خري
  .                   ؛ أَسَتطيُع حتويلَ كلّ شيء بَِنقاويتَعَمل
  .ِد برهــٍة قصرية، ولو ِلُمجرَّيا فاسوال، اخَتلي بِنفِسِك غالًبا، َتعالَي إيلَّ 

  
  
  
  
  
  
  


