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٢٠١

  الدفتر السابع والعشرون
  

١٦/٨/١٩٨٨  
  

  يا رّب؟ ♦
ناديُتِك يف . لَقَد ناَديُتِك ِمن على صلييب. أنا يسوع املسيح. ال َتشكّي أبًدا. أنا هَو  ♥

 ١إنّ صورةَ ذايت. نزاعي ُألريِك كيَف هَي حاليت اليوم، أنا، َمْن هَو رأُس الكنيسة
َرمزّيةٌ ُتريكُم مجيًعا كَيَف خانَ ُجحوُدكُم  ُمَمّدًدا َميًتا َبني ذراَعْي أّمي هَي َوسيلةٌ

  .كَنيسيت
لقد رأْيِت ُحزنَ . َيِك صورةً واقعّيةً عن كنيسِة اليومأتَرْيَن، يا ُبنيَّيت، لقد قُْدُتِك ُألرِ

أمِِّك ورأْيِت َجَسدي مائًتا بني ِذراَعْيها، َمغدوًرا، ُمدّمًى، جملوًدا، مطعوًنا وَمصلوًبا، 
إنّ أُّمي ُتذرُِف َعليها ُدموَع دمٍ، كما َبكَْت : كَنيسيت اليَّوَم بالضَّبط هكذا هَي حالُ

لكن يف وقٍت قليلٍ جدا َسَتَتَجدَُّد كنيسيت، َسَتَتَحوَّلُ . على جسدي يف اجللجلة 
 لَقَد َهدََّم. لَن َتْبقى طَويالً يف هذه احلالِة املُْبِكَية. َوَتقوُم كما أنا الرَّبَّ قد قُْمُت

أَْعدائي َهيكَلي، لَِكن بِقُْدَريت النَّازلِة ِمن فَوُق وبنِْعَميت، أنا الرَّبَّ، أَعْدُت بناء هذا 
  .اهليكلِ يف ثالثِة أيامٍ فقط

سأُعيُد بِناَء . أِعُدكُم بأنّ كَنيَسيت َسَتحيا، سأَُجدُِّدها وأَْجَعلُها َتَتجلّى كما أنا َتَجلَّيت
َسَتكون ). ١١/٥أشعيا (ِحزاَم َحقَْويِه واَألماَنةُ ِحزاَم َوْسِطه  َهيكَِلي َوَيكونُ البِرُّ

النَّقاوةُ ِمْشَعلَ كَنيسيت ِلَتقوَد بِنورِها كلّ الَّذيَن َدنَّسوا امسي وُتطَهِّرُهم، ألّنين أنا ربُّ 
كما . يامةاألربابِ، أحلملُ، َسأَْحيا فيها وَسَتقَبلُها َخاصَّيت كما قَبِلَتين خاصَّيت َبعَد الِق

  .ُتَعزِّي اُألّم ِطفلها، أنا أْيًضا سأُعّزيكم أَكثََر أْيًضا، سأُحّوطُكُم بِِذراعيَّ بَِمَحّبٍة فاِئقَة
                                                           

  ".النزول من على الصليب"متثال يعرض  ١
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٢٠٢

إّنين أَهيِّئُ لَكم مساًء وأَْرًضا َجديَدتني ِلَتعيشوا فيها، أرًضا ! يا أوالدي األِحّباء! آه
ه الثِّماُر أمساَء السَّالمِ والقَداَسِة واحملّبِة، مبا أنّ َسَتحِملُ هذ. ممتِلئةً مثاًرا ِمن َشَجَرِة احلَياة

ومن مثَّ َسُتقابلوَنين، أنا إهلَكُم، ُمْمَتِلئَني ِمن روحي القّدوس كَما يف . هَو احملّبة٢جِذَْرها
حديقيت، سأُمجِّلُها، َمساِكَب أزهاري …سَيمألكُم روحي باحملّبة. الَعْنَصَرِة األوىل

ي سينزِلُ عليكُم، يا أِحّبائي، وسُيقَّوي نوري ُجذوَعكم جاِعالً ندى بِّر. سأْسقيها
  .النِّظاَم َيِشّع

َتَشّجعي، يا ُبنيَّيت، َتشّجعوا، يا أِحّبائي، أعرُِف كم هَو صعٌب العيُش يف الصَّحراء، 
  .لَِكن نِهايةَ هذِه األزِمنِة أصبَحْت قريبة

قولُ لَكم جبّديٍة إّنين سأُباِغتكم، ُمَسلِّطًا نوري أنا الرَّبُّ، أ. سأْنزِلُ قريًبا ُألطَّهَركم
سوف ُتَزلزِلُ َسَموايت أَألرَض وَسُيَمّجدين مجيُع الَّذين ُيِحّبوَنين حانَني ُركَبُهم، . عليكم

لَِكن، . سُيعَرُف ذلَك باهتداِء الكَنيسِة الكَبري. كثريونَ َسَيتذَكّروَنين وسَيعودون إيلّ
كونُ هناك تلَك النُّفوُس املَُتَصلّبةُ الَّيت َجدَّفَْت على امسَي القُّدوسِ لألَسف الشَّديد، َسَي

عندما َسَيتّم ذلك، . تلك النُّفوُس َسترفُُضين أكثَر. والَّيت ُتحارُِب إىل جانِبِ عدّوي
  .سَيْخَتِطفُهم الشَّيطانُ وجيرُّهم َمعُه إىل النارِ األبدّية

ّنين أتألُّم فَوَق كَل تعبري َبَشرِيٍّ إذ عليَّ قولُ ذِلَك إ. فاسوال، أْشُعري بِقَليب األقدس
لكم، ألّني إلُه حمّبٍة، إلُه رمحٍة، لكّنين أْيًضا إلُه عدلٍ وجيُب أن أكونَ قاضَيكُم عندما 

أُِحّبكُم مجيَعكُم لكّنكم . إنّ نفسَي جمروحةٌ ودمي َيَتَدفَُّق أْنهاًرا. تتمّردونَ َعلّي
أَنا ُمَخلُّصكم الَّذي َيَتوسَّل اليكم … ّدوُسكم لكّنكم طَعْنُتموينأنا قُ… َجرْحُتموين

عودوا إيلَّ، إرَجعوا إيلَّ، إلَْتِفتوا َنحوي وكونوا قّديسَني كما أَنا : الَيوَم ِمن على صليبِِه

                                                           
  )٥/٥رؤ . (أسد من سبط يهوذا، ذرية داود ٢
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٢٠٣

  !قّدوٌس
  .تعالَي، يا ِطفليت، أنا معِك، احفَظيين يف قلبِِك وأرحييين، كوين واِحًدا معي 

  .يا ربَّي، إّنين أْعُبُدَكَنَعم،  ♦
  …أعبديين وأرحييين، إّنين تعٌب جدا ♥
  َنحُن، يا رّب؟ ♦
  .َنَعْم، َنحُن، إىل األبد  ♥
  .آمني ♦
  )الِحقًا  (

. ، سالمي َمَعِك "ماما"يا فاسوال، كوين َحميمةً معي، ناديين : القّديسةُ العذراء 
  .أِحّبِك

  .ثرَعلّميين أن أِحبَِّك أك. أنا أيًضا أِحبُِّك ♦
  .يا فاسوال، لقد َوضعُتِك يف قليب األقدس ♥
  .ألّنَك أْعطَْيتين نعمةَ ُمالقاِتَك، والشعورِ بَك ورؤيتَك ،أشكُُرَك، يا ربِّي ♦
إّنها ِهَبيت لَِك الَّيت أُْعطيِك إّياها، لكن ال َتْنَسي أبًدا، أّنِك أخذِْت هذه الْهِبةَ  ♥

َعطّريين بُِحّبِك، َعّزيين بُِحّبِك، ّجمديين، أنا الِطفيين بُِحّبِك، . ِلَمصاحلي أنا وِلَمْجدي
أنا هَو وأنا الَوحيد الَّذي َيهّم، أنا : ربُِّك، بُِحّبِك، إرفَعي روَحِك حنوي، حنوي أنا فقط

أنا . هَو الكلُّ، أنا األزيل، أنا األلفا واألوميغا، أنا هَو الَّذي ُيَخلّص، أنا هَو خاِلقكم
أعرُف كم أّنِك ضعيفةٌ، َتعالَي إيلّ . روُح احلّب، تعالَي إذًا إيلَّقّدوُس الِقدِّيسني، أنا 

أّيُتها . مهما كُْنِت ضعيفةً وبائسةً فَقُّويت َتْسنُدِك. َسأُذَكُّرِك دائًما بِأّنين إهلُِك. وأِحّبيين
النَّفس الغالية، تذكّري هذا الشيَء أْيًضا، تذكّري أّني ال أحتاُج إىل أَحٍد، إّنين أكفي 
ذايت ُألَتمَِّم أعمايل، لكّنين أحبُّ أن أُشارَِك يف أعمايل مع خليقيت، أُْنظُري أْيًضا إيلّ 
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٢٠٤

كثريون َرِغبوا يف أنْ َيَرْوا ما َترين، لكّنهم مل . وابَتهِجي، أّيُتها النَّفس، ألّنين فَضَّلُْتِك
ا ويف أَن يشُعروا بِما يروا أبًدا ويف أَن َيْسمعوا ما تسمعني، لَِكّنهم لَم َيْسَمعوا أَبًد

إبَتهِجي إذًا، أّيُتها النَّفس، ابَتهِجي، اْملئيين . تْشُعرين، لكّنهم مل َيْشُعروا أبًدا
بالَتسابيح، كلّليين بأكاليلِ حبٍّ، عطّريين بالبخور، زيِّنيين بكلماِت حّبِك الطفويل، 

. زي دْوًما مّني، وبَِوفْرٍةستأُخذيَن ُخْب .بارِكيين، أنا ربَِّك، واْعُبديين يا ْحمبوَبيت
سأُغذِّي نفسِك، أنا ُمَخلُّصِك وأِعُدِك أّنين سأكون دائًما بِقُْربِِك بِهذا السبيل اخلاص 

 …    إنّ احلكمة ال ُتْعطي وسائلَها فقط لألبرار، ولكن أْيًضا للُبَغاة. حىت النهاية
  .تعالَي

١٧/٨/١٩٨٨  
  

  رّبي؟ ♦
لقَد أَتْيُت من خالِلِك ألْعِطَي رساليت للسَّالم . دائًما أنا فاديِك، ِثقي يب. أنا هَو ♥

  .واحملّبة، وأكِْشَف ِلَخليقيت مجعاَء عن قليب األقدس وعن ُحّبي هلا
أّيُتها النُّفوُس الغالية، إنّ وقَت تطهريِكم ! آه يا فاسوال، إنّ رمحيت لَكم هَي كبريةٌ جدا
إنّ تطهَريكم سيتّم ِلُيَخلَّصكم من أبواب . َيقترِب، ماسأقولُه سيكونُ بِدافعِ احلُّب

َسُيَحرُِّركم روُح ُحّبي بَِجذْبِكُم  .سأنزِلُ عليكم كالربقِ وأَُجّددكم بِناري. جهّنم
سأسكُُب روحي من السَّماِء . إىل احملّبة، َسيحُرقُكم جاِعالً ِمنكم ُشعلةَ حبٍّ حّيةً

نها ُنفوًسا قّديسةً وطاِهرةً، سأَُنقّيها كمـا ُتَنقِّي الّناُر وأُطَّهُر نفوَسكُم املُلَطَّخةَ جاِعالً ِم
لَن َتروا السَّماواِت . ستعرِفون زمَن الَْخالص عنـدما يْنزِلُ روُح حّبي. الذََهَب

يا طفليت، بِناري . اجلديدةَ، وال األرَض اجلديدةَ الَّيت تنّبأُْت بِها ما لَم َيحصلْ هذا
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٢٠٥

وتَتـفـتَُّح كزنابَق جديدٍة إزاَء  ٣عداليت، سَتْنُبُت ُبذوريوبُِحّبي، بَِرْحَميت وبِ
الشمس، ُتفَّتُش عن نوري وعن َنداي، وَسأَسكُب ِمن السَّماواِت نوري ألَزيَِّنكم 

سأُلقي كُلّ ظُلمٍ وفساٍد . وَنداَي ألغَذَّيكم فََتعرِفونَ َعصًرا جديًدا من احلُّب بِقُدَريت
َسْيلٍ قوّي من املياِه املطهِّرِة، وأَُنظُّف كُلّ َشرِّكم فأجعلُكُم وُخْبٍث، سأَنزلُ َعلَيكم ك

وبِسيلِ ُحّبي املُْضطَرِم َسأُلقي كلَّ ما . واِقفني ُمْستقيمني كأعِمدٍة من الذَّهبِ اخلالص
هو غَدٌر وكَِذٌب، متاًما كما يذوُب الطُني ببِْضعِ قطراٍت من املطرِ هكذا َسيْغِسلكم 

أنا ُمَخلُّصكم، سأُجدُِّدِك، . ئقِ من خطاياكم الَّيت لطَّخْت َنفوَسكُمروُح ُحّبي الفا
 جديدةً، وَتسطَُع أورشليَم، ٤ستنزِلُ ِهبيت من السَّماء. ِهَبيتأّيُتها اخلليقة، وأقّدُم لِك 

ألّنين أنا َمْن كان، وكائن ويأيت، وأقوُم يف حضنِها ويف  كنيسةً ُمجّددةً، نقّيةً وقّديسةً،
أنا ربُّ . َسَتشعرون بِها خاِفـقةً وَحـّيةً ألنَّ قليب األقَدَس سيخفُق فيها. انفِسه

األرباب، وكأّنين على نارٍ وقليب األقدس يف ُشْعلٍة مضطرمٍة أتوق رغبةً يف أن أغِْمركم 
مجيًعا وأن أُْدِخلكم إىل أّتون ُحّبي، فَتْضطرِمون يف ِغْبطٍة كلّية ويف اِخنطاٍف ِمن احلّب 

. َنَعْم، سأَْجَعلُ من كلّ فرٍد منكم مذًحبا حيا، ُمضطرًِما بِناري! ُهكم احلَبِيبأنا إلَيل، 
أنَت وحَدَك اإللُه :"أّيتها اخلليقة، عندما ُتْشِعلُ ناري قلوَبكم، َتهتفون يل أخًريا

ُعمياًنا كيف اْسَتطَعنا أنّ نكونَ . أبونا األزيلّ أنَتأَنَت َحقًّا احلملُ، . الَوحيد، العاِدل
وأماَم  !"املخلّص، تعالَ، أَّيها إْبَق حيا فيناهكذا؟ يا قُدَس األقداس،كُْن فينا، 

 وأنتم، يا أِحّبائي، . َعلَيكم بُِسرعِة الَبرقِ وأَكونُ بيَنكم سأْنزلُُصراِخكم، لَن أترّدد، 
 

                                                           
  حنن: الُبذور ٣
يدةٌ كنيسةٌ جد. مالئكةً ُيْنَزلون من السماء مرتبةً جديدةً، وكأّنها على طبق: لقد أرانِي الرَّبُّ رؤيا داخلّيةً ٤

  .زل من السماءْنُمباركةٌ َت
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٢٠٦

أسوُد سأكونُ إذًا بينكم و.  وبذوريكنُتم خاصَّيت  ُمنذ الَبدِءستدركونَ أّنكم 
أيَّتها النَّفُْس الغالية، عاِمليين . سأكونُ إهلَكم وأنتم خاصَّيت. عليكم بُِحبٍ أزيل

  .    تعالَي. حنُن. كمِلِكِك وكلّليين بُِحّبِك

    
  

١٨/٨/١٩٨٨  
  

لرَّّب أن ُيساعَد أشخاًصا عديدةً كْنُت قد التقْيُت بِهم وهم َيعيشونَ يف الدير، طلْبُت من ا (
  . )إّنهم يشُعرون بأنّ الشيطانَ َيضطَهُِدهم. يف اليأس

  يا رّب؟ ♦
لَقَد  . يا ُبنيَّيت، كلُّ النُّفوس َتسَتطيُع أنْ َتَتحّرَر بِقْدرِ ما تنفَِتُح وُتريُد ذلك. أنا هَو ♥

حلرّيةَ وإرادُتها هَي ملكُها وحدها إذًا، إذا كاَنت النَّفُس ِمن َمَنحُت كلَّ َنفسٍ َهذه ا
َصخرٍ ومل تنفِتْح يل، فكيَف أْدُخلُ إىل قلبِها؟ أنا ربٌّ وإلـٌه، لكّنين َمَنْحُتكُم مجيَعكُم 

إذا آمْنُتم وقّدْمُتم يل إرادَتكم باستسالِمكُم إيلّ، فسأدُخل إىل . ُحرَِّيَتكم وإرادَتكم
  .فيكُمقلبِكُم وأْش

  . إّنين واقٌف على أَبوابِهم وأنَتِظُر أن َيفَْتحوا يل وَيْسَتقْبِلوين . لن أدخلَ بالقّوة
  

١٩/٨/١٩٨٨  
. أرْدُت فقط أن أقولَ لَك كم أِحّبَك وكم أشكُُرَك، يا رّب، على كلّ ما فعلَتُه أْيًضا يل ♦

  يا رّب؟. لن أسَتطيَع أبًدا أن أْشكَُرَك ِكفايةً على كلّ هذِه النِعمِ
إّنين حبُر رمحٍة، لكن، . سأُْعطي حّتى األكثَر شقاًء. زهريت، اّتكـئي علّي. أنا هَو ♥

لْسُت إهلًا ُيفَرِّق، إّنين عادلٌ وأُْعطي . ألَسفي الشَّديد، لَقَد َنِسَي الَعديُد ِمْنكُم َحقيقيت
 أعطيين ُحبَِّك فأْجعلَُه ! حَدعي قَليب األقدَس َيْخَتِلُج ِمن الفَر. حّتى األكثَر ُخْبثًا فيكم
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تعالَي إيلّ اآلن، دونَ مصلحٍة شخصّيٍة وقّدمي يل ُحبَِّك، ال تْنَتِظري . كاِمالً بِألوِهّييت
حىت َتصريي قّديسة ِلُتقّدمي يل ُحبَِّك، تعالَي كما أْنِت، مع كلّ عيوبِك، وبِنقاويت، 

  .عليِك من فوُقسأَُحوِّلُ حبَِّك وأجعلُُه ُحبا نقيا، أعِكُسُه 
أّيُتها النفس الصغرية، سأَُجّملُ كلَّ ما ُتقّدمينُه يل، تعالَي إيلّ إذًا كما أْنِت، وقّدمي يل 

لو َتْعلَمني فَقَط كم هناَك ! أَيَُّتها النَّفس! ُحبَِّك، هذا احلبَّ املفقوَد لدى نفوسٍ عديدة
كَي تستطيَع أن تأيت إيلّ، إّنها حّرريها من املطهرِ… ِمن نفوسٍ َتَتعذُّب اآلنَ يف املطهر

حّرريها . َترغَب بِحرارٍة يف أن تكونَ معي، لكّنها عاجِزةٌ بَِسبب لَطخاِت نفوِسها
بالصَّلوات والَتضحيات، حّرريها بُِحّبِك يل، بِعباَدِتِك يل، حّرريها بَتَسمُّرِِك يب 

فاسوال، إنّ هذه . آالميوبَِصلييب، حّرريها بأعمال احملّبة، حّرريها بُِمشاركِتِك يف 
النُّفوَس تنَتِظُرنِي بِفارغِ الصَّربِ َوَتنَتظُر ألن تكونَ من َجديٍد ُمتَِّحَدةً يب وإىل األبد لَِكن 

  . جيب أن َتَتطَهََّر قَبلَ أن تكونَ بِحضريت
  ".وَتنَتِظُر ألنْ تكونَ ِمن َجديٍد ُمتَّحدةً يب… :"يا رّب، لقد قلَْت  ♦

  ِلَبْعضِ الوقِت بعد َموِتها؟هل كاَنْت مَعَك 
فَقَط، ويف تلَك  لقد أََرْيُتها َوْجهي األقدس ِلُبْرهٍة. لقد َحّرْرُت َنفَْسها ِمن َجَسِدها  ♥

إنكََشَف اِحلجاُب َعن ُعيونِها وواجَهْتين يف نقاَويت وُنوري، عاَيَنْت  الُبرهِة َعينِها
لَطََّخِت اخلطيئةُ َنفَْسها، وُرغَم رغَبِتها احلاّرِة  ُمباشرةً احلقيقةَ َوجًها ِلَوجٍه وأَْدَركَْت كم

، ويف اللحاقِ يب، فَهَِمْت أنّ هذا ُمستحيلٌ قبلَ أن ٥يف اإلرِتماِء بَني ِذراَعيَّ املفْتوَحَتْين
إنّ هذا يؤِلُمها . َتَتطّهَر، ومع شّدِة أملِ الندامِة، َتْسقُطُ من جديٍد وتتهّيأ للَتطْهري

وسبب أملَها  .إنّ ِغيايب ُيْحرِقُها. كلّ وصف، ألّنها ال تْستطيُع رْؤَييت وَيْحُرقُها فوَق

                                                           
  .إنّ العائق يأِتي مّنا. اإلثبات بأنّ اهللا ال َيُسدُّ الباب ٥
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  وبالنارِ تتعّرُض أْيًضا ِلعذاباٍت ُمْخَتِلفٍة، َحَسب . هو ِغيايبالكبريِ يف املطهر 
  .خطاياها

ي َنفَْسِك أّيُتها اخلليقة، ال تنَتِظري إىل أن ُيظلِّلَِك املوُت، إْحفَظ. هّيئوا نفوَسكُم ُمْسَبقًا
نظيفةً وغَري ُملَطّخٍة، َتَغذّي ِمن َجَسدي واشَريب َدمي بِقَدرِ اسِتطاعِك، ُتويب غاِلًبا، 
َتهّيئي ِلذاك الَيوم، صومي فالصَّْوُم ُيساِعُدِك، أصغي ِلَصْويت وهّيئي َنفَْسِك وكأّننا 

إلنِتظار َيْعين أن َتْتُركي اإلنِتظار َيْعين النَّوَم، اال تْنَتِظري ف. سنلَتقي الَيوَم بالذّات
أُِحّبكُم مجيًعا حّتى . كوين ُمْسَتِعّدة ِلُمواجهة ُمَخلّصِك .مصابيَحِك دون زْيت

  .إفهموا أّنه بَِرمحيت الالُمتناهية، أُريُد أَن أُهيئَكُم مجيًعا. اجلنون

    
  )الِحقًا  (
  

  اّيُتها العذراء القّديسة؟ يا ماما؟  ♦
  . أنا أمُِّك .َسالمي َمعِك  

أفَْهَمْتين أّمنا أّنه بِفَْضِلها وبِفَْضلِ . قالَْت يل القّديسة العذراء أمًرا يتعلُّق بَِولَدي البِكر (
أثََّر ذِلَك بِي . سنة كان ذِلَك منذُ ثالث عشرةَ. توّسالِتها لآلب جنا ابين البِكر من مرِضِه

  . )مثّ، بعد هذا التأثري. كثًريا وأرَبكَين
أَِحّبي اآلَب ألّنـُه . فاسوليت، لَقَد أْنقَذَْت ُدموعي وتوسُّاليت لدى اآلب ِطفلَِك 

  . شفوٌق 
  .ماذا أسَتطيُع أن أقول؟ أن أشكَُرِك، هذا غُري كاٍف، كلّ كلمايت وأْعمايل لن تكفي ♦

كوين على ِثقة . ِلمي لَه، إسَتْسِلمي له غاِلًبا، هذا ُيْرضي اهللا كثًريايا ِطفْلَيت، إسَتْس 
  .َمّجدي اهللا بِطاعِتِك لَه .سأَمنحِك سالمي. ألّنِك َبني َيَدْيِه

  . أُبارِكُِك يا أّمي ♦
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يا فاسوال، أرغُب يف أنْ أقولَ لِك إنّ أشياَء عديدةً . أُبارِكُِك، أْنِت وعائلَتِك  
إّنين ُممَتلئةٌ نِْعَمةً وُمْسَتِعّدةٌ ألنْ أسكَُبهاعلَى . ّبأُت بِها يف فاطيما َسَتِتمُّ قريًباكُْنُت قَد تن

لَقَد اقَتَرَب الَوقت، وبَِسَببِ َهذا الَوقِت القَليل املَُتَبقي، أنا، . أوالدي منذُ هذِه السَّنة
سكُُب نَِعمي على سأ. أُّمكُم القّديسة، سأكونُ قريبةً منكُم أكثر من أّي وقٍت مضى

يا  !آه. َجمِّلَكُم وأجِذَبكُم أكثر إىل يسوَع الَّذي َيَتعذّب كثًرياكثرييَن من بينِكُم ُأل
يف كلّ مّرٍة َيصرُخ ! قلَبْيَناِفي كُلّ َمّرة َتعوُد َنفٌس إلَْينا ُتْسَحُب شوكةٌ من … ُبنيَّيت

  .السَّالُم معِك، يا ُبنيَّيت" !أُِحّبكم : "أحٌد إلينا، ُتْنَتَزُع شوكةٌ وُتْسَتْبَدلُ بِزهرٍة
  .َنَعْم، حنن  ♦

٢٠/٨/١٩٨٨  
  يا يسوع؟ ♦
ْحمبوَبيت، يف هذه األّيام َيْخدُع الشَّيطانُ عدًدا كبًريا بالَتَهّجمِ على إحياءايت . أنا هَو ♥

، آِمين ، آِمين بَِرْحَميت٦آِمين. لو مل آِت ألَحّرَرِك لكُْنِت ال تزالني بَني خماِلبِِه. وظهورايت
بِأَْعمايل، قارِين نفَسِك اآلن بِما كُْنِت عليِه سابِقًا، لَقَد متَّ هذا يب أنا الَّذي أتى 

يا فاسوال، إنّ الشَّيطانَ يائٌس . أنا هَو الّنور، لَقَد َخلّْصُتِك ِمن الظُّلْمة. ِلُيَخلَّصِك
إّنه . إفَْهمي كيَف َيعمل .وُيحاوِلُ أن ُيربِكَكُم وُيَحرَِّضكُم على َبْعِضكُمِ الَبعض

ُيحاولُ أن ُيَحّيَركُم مجيًعا، فهو َيعلُم أنّ أعمايل ُتَخلُِّص نفوًسا كثرية، ِلذَِلَك هَو ُيريُد 
إقرأي أعمالَ الرُسلِ سأكونُ دائًما بِقُْربِِك، . أن ُيعْرِقلَ تدابريي وُيناِضلُ ضدَّها

كالعادة، َسَيْسَخُر البعُض من  ،ْنلقد أُْعِطَي روحي من فَوق ِلكثريين، لك. ٢الفصل 
  .ذِلَك، ِلَعْجزِِهْم عن تفسريِ أسرارِه

                                                           
  هاَجَمين الشيطان وجّرَبين بالشك حولَ هذه الِكتابات ٦
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بشرٍ، فََيَتَنبَّأُ َبنوكُم وبناتكُم،  كلّلقد قُلُْت ِعّدةَ مّراٍت إّنين سأُفيُض ِمن روحي على 
أفيُض ِمن  ، وعلَى أصغرِكُم أْيًضاوحيلُُم شيوُخكُم أحالًما ،٧وَيرى ُشّباُنكُم رؤًى

 هل! اخلليقةأّيُتها . ْجَعلُ أعاجيَب يف السَّماء عاِلًيا وآياٍت يف األرضِ أَسفلروحي وأَ
  فهِْمُتم حقًّا هذه النبوءة؟

إّنين أسألُ بِجدّيٍة الَّذيَن ُيَعلِّمون بامسي وال يؤِمنونَ بأعمالِ اِحلكمِة، أنْ ُيفَتِّشوا عن 
كانَ َعلَيهِم أن َيطلبوا اإلمِتالَء من ِمعىن األمثالِ اخلفّي ويف ِحكْمِة اآلباِء َجميِعهم، 

إحذَري ِفخاَخ الشَّيطاِن، لقد  .روحِ الفهمِ الَّذي سَيقوُدهم ِلَيفَْهموا َعظََمةَ امسي
  . يا طفْلَيت، أنا الرَّّب، أِحبُِّك ولن أََدَعِك َتضلَّني أَبًدا. حذّْرُتِك من ُخْبِثِه

  .إحياءاٌت كاِذبة لكن، يا رّب، هناك ظُهوراٌت كاِذَبةٌ وكذِلَك ♦
أّي أبٍ . سأكِْشُف َعنهم اِحلجاَب وأُرِيهِم أَّنها خاِطئة قريًبا جداَنَعْم، ُيوَجد، لَكّنين  ♥

ينظُُر َولََدُه ُمّتجًِها حنو طريقِ الضالل، سنةً ِتلَو السَّنة، وال ُيَحذُِّرُه؟ أو أّي أبٍ يرى 
ُيظهر له احلقيقةَ ؟ فََهل أَبقى أنا، َمن هو ِطفلَُه خمدوًعا ويبقى صاِمًتا، أال ُيَحذُِّره و

احملبَّةُ والرَّمحةُ، صاِمًتا وأتُركُكُم ُمَعرَّضَني ِلهذِه األخطارِ دونَ أن أُْسرَِع إلَيكُم ُألوِحَي 
   …٨حاوِيل أن تفَهمي… إليكم احلقيقة؟ 

  .لََعظيمة حقًّاإنّ رمحَتَك . أشكُُرَك، يا إهلي، ِلَصْبرَِك مَعنا مجيًعا ♦
  . تعالَي إيلّ !لو كانوا فقط َيفَْهمونَ رْحَميت !آه يا فاسوال  ♥
  .)شعْرُت أّنه ُيريدنِي بِقُربِِه ألتكّئ عليِه (
  . خليقَيت عليَّ كلُّ أُريُدِك أن تتكّئي عليَّ، أُريُد أن تتكئَ  ♥

                                                           
  )…مديغوريه، غربندال، فاطيما(اليوم أطفال كثرية ترى رؤًى  ٧
  .كلّمين اهللا هنا كأبٍ صبورٍ جدا ٨
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٢٥/٨/١٩٨٨  
  

  .يا رّب ♦
صلّي ِلوالدِتها ِمن  يا فاسوال، صلّي ِلعودِة احلُّب، صلّي ِلتجديِد كنيَسيت،. أنا هَو ♥

، سَيَتحوَّلُ فتوُرها احلايل إىل شعلِة ُحبٍّ، َسَتَتحّولُ َبالَدُتها إىل اندفاعٍ ورغبٍة َجديد
عطشى ِلَمعرِفيت واتِّباعي،وسَتتَحوَّلُ ِخيانُتها إىل أمانة، وَجفافُها إىل مراعٍ َخصيبٍة 

َستجُِد ِخرايف يف ِدفئها ما قد  .وينبوعِ نقاوٍة ُتغذّي ِخرايف، ُتروي َعطَشها وتأويِها
صلّي إذًا من أجل جتديِد . ستعود. ستجُد السالم واحملّبة. َمَنحُتها يف املاضي

. كنيسيت، َصلّي ليكونَ اإلجنيلُ َمفهوًما متاًما وأن ُيعيدوا أقساَمه الَّيت كاَنت قَد ُحِذفَْت
صلّي كي تتوقَّف . ا القدميةصلّي، يا ِطفْلَيت، كَي َتتَِّحد كنيَسيت وَترتدي ثياَبه

إنّ هذِه التَّفسريات هي كِغذاٍء سامٍ . التَّفسرياُت اخلاِطئةُ لكِلَميت املُعطاة لكم اآلن
َصلّي ألجلِ نفوسَي الكهنوتّيةَ كي َتفهَم متاًما طُُرقي . إنّ ِغذائي َنقٌي وسليم. لكم

صلّي ألجلِ ! يا ِطفْلَيت! آه .صلّي ِلَتكونَ يف الّنور. إّنها مل َتفَهمين بعد. وحقيقَيت
  مي القّدوُس ِمن جديٍد وُيكَرََّم ِعْنَد َجميعِ ى َيَتَمجََّد يف النِّهاية اْسَمْجدي، حتَّ

  .اُألَمم
  !َيْبدو ِلي كلُّ ذلَك بعيًدا جدا وكذِلَك عودُتَك! يا يسوع ♦
: أقولُ لَكُم بِجِّديٍة.  َتناويلُبنيَّيت، ِلَيكُْن َسالمي َمَعِك؛ كوين ذا إرادٍة َحَسَنٍة وُتوقي إىل ♥

لقد َبَدأَْت . إنّ الّساعاِت َتمّر، تزولُ كاخليالِ وإّنكم تعيشونَ يف أولِ عالماِت عوَديت
َترفُض أن . آالُم الـَمخاض، لكن كاجملنون، تستهزُئ خليقيت وترفُُض عالمايت األوىل

. ، ياطفلَيت، وتغذَّي مّنيكَرِّسي نفَسِك إذًا يل! تؤمَن أنّ آالَم املخاضِ قد بدأت
أنا الرَّبُّ . ال َتلَْتِفيت مشاالً وال مييًنا، تعالَي إيلّ ُمباشرة. سأسهُر على أالّ َيعوَزِك شيء

إّنِك تتعلّمَني مَن احلكمة، تتعلمَني مّني، وأنا َمن . وسأبقى سيدَِّك وُمرشَدِك الروحي
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كَماِء َيْدُخلُ إليها ِلَيراها، وأنا ال أُْعطيها ال أدْع أحًدا ِمن احلُ. ُيْمِسُك مفاتيَح احلكمِة
  .ال أمسُح ِلَغْيرِ األطفالِ األنقياِء بِأنْ َيْدخلوا فيها وَيلَْتقُوها.ِلغريِ األطفال

  .أشكُُرَك، يا يسوع ♦
٢٦/٨/١٩٨٨  

فقََصْدُتُهم َمع َرفيقٍ ُت الَيوَم ِلُمقابلَِة َبْعض املُْسِلمني املَُتطَرِّفَني وُمالقاِة إماَمْينِ َوَشْيخ، يُدِع (
وِعْندما مل . وهذا ما فََعلوه. كان كُلّ شيٍء ُمَعدا إلداَنيت وِلطَرِد الشَّياطَني مّني ِسرًِّيا. الهويتّ

َيجِدوا يفَّ أيَّ روحِ شّر، فَقَدوا َصَربُهم وأَْصَبحوا ِعدائّيَني جدا َوخاَصةً ِعندما تلقّْيُت رسالةً 
إّنَك، يا "وقالوا، . أغَْضَبهم ُهدوئي فََنَعتوين بِالكَِذبِ واِخلداع. ُتها لَهمهلم، رسالةَ ُحبٍّ قرأ
ولَو لَم َنكُن . حينئٍذ َنَهْضُت بِهدوٍء أَنا َوَرفيقي الالّهويت َوَتركناهم" رّبي، لَْسَت إلَه ُحبٍّ؛

  .)يف سويسرا لَكانوا قََتلونا
  رّبي؟ ♦
هل تتذكّريَن عندما علّْمُتِك أنّ . إله ُحّبأنا . إنّ احلّب يأيت أّوالً، يا فاسوليت  ♥

هذه . ؟ لقد أْعطَْيُتِك َمثَالً َعن َشَجَرٍة َجيَِّدة ُتْعطي ِثماًرا جّيدةاحلُبَّ هَو األصل
. الشَّجرةُ هَي الشَّجرةُ الكاملةُ ألنّ جِذَْرها هو احلُّب، أغصاُنها فَضائلُ، وكُلُّها َجيَِّدة

  .ِلهذِه الشَّجرِة فضيلةٌ، ولن ُتْعطَي أّي ثَمر دون جِذْرِ احلُّب، لَن يكونَ
عندما َترْيَن َشجرةً َعِقيَمةً أو ِثماَرها ُمْهترِئةً إعلَمي، يا ِطفْلَيت، أنّ جِذَْرها هَو ِمَن الشّر 

أنا ُحبٌّ، أنا اِجلذُْر الَّذي . أقولُ لِك َعلًَنا إِنّ جِذَْر كلِّ فضيلٍة ُيْدعى احلُّب. اخلسيس
   !تعالَي، كوين يفَّ فََتعيشي أبًدا. ، وُيَجّملُِكُيَغذّيِك

  

٢٩/٨/١٩٨٨  
  

  يسوع؟ ♦
يا فاسوليت، أريُد أن . إفَْهمي كْم قَْد َمّيزُتِك بَِرفِْعِك إيلّ. السَّالُم معِك. أنا هَو  ♥



  ٢٧رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

٢١٣

،  أُريُد أن أُذكّرهم بأّنين وديٌع وُمتواضٌع. أُذَكَِّر الَّذين ُيَعلِّمونَ بامسي بُِحّبي الوفري
. لقد رفَْعُتِك بُِحبٍّ، بِوداعٍة وَصرب. إّنين أُعلُِّم بُِحبٍّ، لقد علَّْمُتِك بُِحبٍّ. وكُليُّ احلنان

أنا الرَّبُّ قَد اْحَتَرْمُت . لقد سألُْتِك ِمراًرا إذا ما زلِت ترغبني يف أن ُتتابِعي أعمايل
غَذّْيُتِك بُِحبٍّ وحناٍن فائقَْين،  لقد. مل أُْجبِْرِك قط، ومل أَقُْس َعليِك أبًدا. ُحرّيَتِك

علّمتهم أن . وعلّمُت تالميذي أن يّتبِعوا طُُرقي يف التَّعليم وأن َيْنشروا هذِه الطَّريقة
كيف َنِسيُتم اليوَم طُُرقي يف التعليم؟ كيف أصَبَح . يقودوا ِخرايف إيلّ بِوداعٍة وحمّبٍة

كلَّ ما كان إهليا؟ أصَبَح َبييت اليَّوم جافًّا،  بييت اليوَم مكاًنا للجفاِف والصَّالبِة فَقََد
احلرَِّيةُ "َتحكُُم َبييت قَوانُني ما عاَدت فيها ! إّنه داُر خراب: ٩َوقوانيُنُه وأفكاُرُه بشرّيةً

  .َتعين شيئًا
فاسوليت، يا َيماَميت، أنِت ُحّرةٌ ألّنِك معي، أنا ُمَعلُّمِك، وأقوُدِك، ولكن بِحسبِ 

. مل أفرْض عليِك قط أعمايل. مل أُْجبِْرِك قط وال يف أيِّ حنيٍ أن َتْعَملي ألجلي .ُحّرَيتِك
 أنا،. إنّ طريقيت َتخَتِلف كُلًّيا َعن طُُرقِ َجميعِ الَّذين لََديهم مسؤولياٌت ُتجاَه آخرين

  :الرَُّب الَّذي َيسوُد َعلَيِك، َتقَّرْبُت ِمنِك دائًما ُمسَتعِمالً هذِه الكَِلماِت 
  .أنا ُحّب. على بييت أن َيَتذكَّر طُُرقي. جيب أن يتغّيَر بييت" …إَمسحي يل"

  

٥/٩/١٩٨٨  
  .)لِّينيَحُمنذُ الصَّباحِ الباكر والرَّّب ُيخبِرين أّنه قريًبا سَيْرفُُضين َبعٌض ِمن الكهنِة املَ (
  

  يا َرّب؟. يا ربُّ، هل ِفعالً سريفُضين بعُض الكهنِة؟ مىت ذلَك ♦
قريًبا َسيأيت الكلُّ إىل النور؛ وكلُّ الَّذيَن رفضوِك ورفضوا أن . ال ختايف. أنا هَو  ♥

، لكُْنُت َشفَيُتهم، "عمياًنا"يا فاسوال، لو كانوا .ُيؤِمنوا بِرِساليت سيسألونَ اآلَب املغفرةَ
                                                           

  .ض الكرادلِة واملطارنِة قداسةَ األبِ األقدسعندما يعارض بع ٩



  ٢٧رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

٢١٤

ا الَّيت إّنهم ِمن ساللَِة القادِة العمياِن َنفِْسه". يروا"لكّنهم َيّدعونَ أّنهم َيستطيعونَ أن 
ُوجَِدْت عندما كُْنُت على األرض، يا طفليت، لو كانوا ِعندما كُنُت على األرضِ، 
لَكانوا يف ِعداِد الَّذين َصلَبوين، لَشاَركوا يف أَعماِلهم، لَكانوا يف ِعداِد الَّذين َرَجموا 

ِمنونَ يب ملاذا؟ ما الفَرُق بني اآلن وما َمضى؟ َيّدعونَ أّنهم يؤ. األنبياء وأَْسكَتوهم
 أَنِت تأتَني مّني. ضوَنين ِمن َجديدلكّنُهم َيرفُضونَ ما يأيت ِمَن الّروح، وهكذا َيرفُ

َتَهيَّئي، . حاِملةً رساليت، لَِكنَّهم كالكََتَبِة والفّريسيني، ُيطالبونَ بالرباهنيِ، براهَني قاِطَعٍة
فَقدِّمي . م بأن َيجلدوا ظَهريأنا، الرَّبَّ، َسَمْحُت هل. يا طفليت، َهيِّئي ظَهَرِك للجلد

أنا الرَّبَّ، . إذًا لَُهم ظَهرِك أيًضا، دعيهِم يكّررونَ أخطاَءُهم مبا أّنهم َيرفضونَ اإلصغاء
إذًا كوين لَيِّنةً أْيًضا وشاركيين يف . ُرِفْضُت، ويف النهاية، ُسمِّْرُت على اخلشبة

َيضطهدونَ أو يرفضونَ، كلَّ َمْن أليوَم كما يف األمس، إّنهم َيَتفحَّصونَ، . صلييب
كما ! هذا اجليلإنَّ دَم الَّذيَن أُرِسلُهم ُيهَرُق باستمرار، ِمن دمِ هابيلَ إىل . أُْرِسلُُه

لَقَد . حذَّْرُت الكتبةَ والفّريسيني، أَُحذّر اليَّوَم الَّذيَن َيْضطَهِدونَ ُرُسلي وُيدينونَ كَِلَميت
إنّ شهاَدَتكم َترَتّد َعلَْيكُم، مل يتغّيْر :"الّروحِ، أقولُ هلم أيًضا َحذَّْرُت الَّذيَن َسِخروا ِمن

  .    ؛ أعمالُكم ال تزالُ هَي َنفسها؛ وطريقةُ َتفكريكُم َتْشَهُد ِضّدكمِمنكم أّي واحٍد
أنتم الَّذين ُتَبّشرون بِرسائلَ روحّيٍة وجتهلونَ َبْعُد ما يأيت مَن ! أّيها املرِشدون 

أنتُم الَّذيَن ُتغذّونَ ِخرايف ِمن َجَسدي لكّنكم ُتْبِعدوَنهم عن ! املُرشدون أّيها! الروح
  "َهل َنسيُتم َتعاليمي؟! ١٠دمي

فاسوليت، سأَْجَعلُِك َتْشُعريَن بِأشواكي؛ سأجعلُِك َتْشُعريَن كَيَف أنّ العقالنّيةَ َتسوُد يف 
  . سأَجَعلُِك عرضةً هلم. قلوبِ النُّفوسِ الكهنوتّية

                                                           
  .قالَ يسوع كلّ تلك الكَِلمات املَُسطَّرة بَِغَضب وصراخ ١٠
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. أُشُعري بِأشواكي ولتكُْن أيًضا أشواكَِك. أُغذّيِك ِمن ُخبزي، كوين واحًدا معي إّنين
كوين ُمستعّدةً اآلنَ . لقد حذَّْرُتِك. ِلَيْخَترَِق كلُّ مسمارٍ َنفْسِك كما إخَتَرقَين أنا

ونه لَِكن َتذَكّري أنّ ظَهري َتَعرََّض أيًضا هلم وكلُّ ما َيفعلوَنه بِك، فَيب َيفَعل. للجلد
  َنحن؟.أيًضا 

  .َنَعم، يا رّب ♦
  

كاهٌن كنُت أثُق بِه وأَعَتِقُد أّنُه يؤمُن بِرِسالِة اهللا، قد : لقد تلقّْيُت أخباًرا بعَد ثالث ساعات (
إنّ اهللا ال َيكُْشُف ذاَتُه َهكذا، ولَْيَس : "قالَ بَِبساطة. مل يؤمْن أبًدا لكّنه اّدعى ذلك". خاَنين"

لقد . آلَمين هذا كثًريا ألّنين اعَتقَْدُت أّنه قّد فَهَِم وأّنه َصديق". األشخاصِلهذا النَّوعِ ِمَن 
  .)َحَصلُْت على هذه املَعلوماِت ِمن صديقٍ آخر… "صديقًا"َخِسرُت 

٦/٩/١٩٨٨  
  يا رّب؟ ♦
ِلَيْعلَموا كم . َتعايل واتَِّكئي عليَّ. لقد حذَّْرُتِك من هذِه اخليانِة، يا ِطفليت. أنا هَو  ♥

إنّ انِدفاَعهم قَد احنََرَف . تاِفهةٌ ُحَجُج الَّذيَن َيقولونَ لِك إنّ هذا ال يأيت ِمن اهللا ِهَي
َيقولُ .َعن طَريِقِه، َيبدو أّنهم ال َيرْونَ بِّري بُِوضوحٍ وال ُيعِلنونَ إالّ َنظَرِّياِتهم اخلاصة

وإىل الَّذيَن ." ُيَرحَُّب به إنّ صوَت أقدامِ حاِملي البِشارِة هو َصوٌت: "الِكتاُب املُقَدَّس
لَقَد َوَجَدين الَّذيَن مل ُيفَتِّشوا عّني : َيَتفاجأونَ بَِنوعِ األداِة الَّيت أختاُرها، َيقولُ أَيًضا

  ."وأظَْهْرُت نفسي للَّذيَن مل ُيشاوِروين 
. ْسُت جّيدةلَ. أنا فعالً لَْسُت الشَّخص املُناسب ألنال هذه املوِهَبة: مع أنّ ُبرهاَنُه صحيٌح ♦

". لكّنها اهَتَدْت مؤّخًرا! آه، أجل:"أجاَبها" ومرمي اجملدلّية؟:"سألَـْتُه صديقيت بياتريس 
  . إذًا هَو َيظّن أّنين مل أَهَتدي َبعد

  .لَقَد َوَضْعُتِك يف قليب األقدس! كوين بَِسالم  ♥
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  .لو كان عائًشا منذُ ألفَْي سنٍة لكانَ شارَك يف َرمجي كخاطئة ♦
َمْن ِمنكُم بِال َخطيئة : كْنُت قلُْت كلماِت األمسِ َنفَْسها. ْحُت لهَمكُْنُت َسلََما  ♥

  ! وليس عقولَكُم! إفتحوا قلوَبكم .فلَيْرُجْمها بَِحَجر
. فاسوال، إّتِكئي عليَّ، أنا ُمخلُّصِك، َصلّي ِمن أجل الَّذين ما زالَْت قلوُبُهم ُمغلقةً

  . آذاَنهم صلّي ِمن أجلِ الَّذيَن َيِصمُّونَ
  .، يا رّبمَنَع ♦
  .َتذكَّري أّنين أَرْيُتِك َحْجَم َصليبِِك. َتَهيَّئي إلكمالِ آالمي ♥
  .َنَعم، يا رّب ♦
لن يذهَب كلُّ هذا ُسدًى، سأُساِعُدِك ِلُتكِْملي . لكن أنا وأْنِت سوف َنَتشارُك فيه مًعا ♥

  حنُن؟. رتعالَي، أنا حاض! ١١َسَتطريين إلَيَّ، َنَعْم… مثّ . ُمهِمََّتِك
  .َنَعْم، يا رّب ♦

  

  .)الِحقًا (
  

  رّبي؟ ♦
أنا . أُْنظُري إيلّ، أنا رّبِك. أُْنظُري يف عْيَنّي وال َتْنظُري ال يساًرا وال َيميًنا. أنا هَو  ♥

تذكّري بأّي ُحبٍّ كبريٍ علّْمُتِك كَلميت، وإنَّ كُلّ ما . هَو الطَّريُق واحلّق واحلياةُ األبدّية
أنا األلفا . إنّ ملكويت بِكاِمِلِه مليٌء باألعاجيب. ْعلَميَنُه بِواسطَيتَتْعلَميَنُه اآلن، َت

لَقَد َخلقُْتِك . عاِمليين كََمِلٍك بِتقِْدَمِتِك يل كُلّ نقطِة ُحبٍّ لََديِك… أِحّبيين. واألوميغا
ةٌ أعرُف كْم أنِت ضعيفةٌ وبائس. ١٢ِلُتِحبِّيين، وِلَيكُْن كُلُّ احلّب الذي لديك يل َوحدي

                                                           
  .بدا يسوع سعيًدا ١١
  .عندما نتعلّم ُحّب اهللا، نتعلّم أيًضا أن ُنحبَّ بعُضنا البعض ١٢
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من دوين، لكّنين أعلُم أيًضا أّنه لَديَّ بني َيديَّ طفلٌ وَنِكرةٌ حيثُ يستطيع روحي، يف 
إْسَمحي ِلروحي أن ُيَوّجَهِك . هذه املسافة الَّيت تعِطينين إّياها، أن يتنفَّس بُِحرِّية

  . وأنا هَو اِحلكمةكلُّ ما َتَتَعلَّمينُه يأيت من احلكمة . وُيَنّمَيِك
  

٧/٩/١٩٨٨  
  

  يا رّب؟. أحّبَك يا أبتاه حىت املوت! اجملُد هللا! ِلـَيكُنِ الرَّّب مباركًا! لَيكُنِ الرَّبُّ ُمسبًحا ♦
  أَصغي إلَيَّ، يا طفليت، هل َسُتتابِعَني العملَ ِمن أَجلي أنا ربَِّك؟. أنا هَو ♥
  .إذا قَبِلَْتين كما أَنا ♦
! وأَنِت َيِقظَةٌ َوُمعافاةٌتعالَي واشريب مّني. إنَّ ضعفَِك الفَائَق َيجِذُبين. أقَبلكِِإنَّين   ♥

. لقد َشفَْيُتِك، لقد هَدْيُتِك، لقد رفَْعُتِك وَوَضْعُتِك يف قلَيب األقدس. لَقَد رأْيِت احلقيقة
. َسَتثُْبتَني يف داري وسوَف أُغَذِّيِك أنا َوحدي. لقد باركُْتِك وما باَشْرُتُه معِك سأُْنهيه

مل أَرِْد أنْ تكوين َمزُهوَّة بِكلّ هذِه النَِعمِ الَّيت . يَنيِك ألحفظِك من الشَّّرلَقَد َحَجْبُت َع
إْسرِي يف أعماِقه، . لقد قَّدمُت لِك قلَيب األقدس ليكونَ مسكَنِك. َمَنْحُتِك إياها

، أنا ُمَخلُِّصِك، سأَحفظُِك ُمخّبأةً هناَك َحّتى إخَتبِئي يف أعماِقه وال خترجي أبًدا
  .هايةالنِّ

  .أشكرَك، يا رّب ♦
٩/٩/١٩٨٨  

لَِكن، يا رّب، إنَّ كَثرييَن ِمن . تعلّمتُه ِمنَك َوحَدَكما قَد َتعلّمُتُه، . يا رّب، أنا أِثُق بَك ♦
قَساوِسِة الكنيسِة َيْسَخرونَ ِمنِّي، إّنهم َيرفضون أَن ُيؤِمنوا أنّ هذا هو حقًّا أْنَت، 

َيبدو أّنهم . هوراِت واإلحياءاِت، َيدوسونَ كلَّ هذهَيرفضون أعمالََك، رؤى األطفالِ والظُّ
أرجوَك أالّ َتْبقى ِحياِديا، يا إهلي، تعالَ بُِسرعٍة إلينا وساِعدنا يا رّب . ُيريدونَ إسكاَتَك

  يا رّب؟ ! ويا ُمخلّص
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إنْ مل تعودوا كاألطفالِ فلَن : "يا فاسوال، هذه َنصيَحيت ِللَّذين َيظلموَنِك. أنا هَو   ♥
. يا ِطفليت، سيأيت الَوقُت َحيثُ سُيْعَتَرُف بكلِّ ظاهرٍة أنَّها َحقيقَة ."َتْدخلوا َملَكويت

ما قُلُتُه َسَيتّم قريًبا، بِما . قلُْت إّنه لَن َتحُدثَ رؤى باِطلةٌ وال ُنبوءة خادعةٌ يف كنيسيت
  .أنّ ما أعِلُنُه سأحقّقُه وأْنِت على قيد احلياة

  . أشكرَك، يا رّب ♦
  ن؟حن ♥
  .إىل األبد آمني ♦

١٠/٩/١٩٨٨  
  !اجملُد هللا! أجملُد هللا 
  ألقّديس ميخائيل؟ ♦

كوين أكيدةً من . كلُّ هذا الَوحي يأيت ِمن فَمِ الَعلّي. "فاسوال، سأقولُ لَِك هذا 
  ".رْحَمِتِه

  .أشكُُرَك، أّيها القّديس ميخائيل ♦
  

  .)رَب الشّرلقد قيلَ ذِلَك بينما كنُت أَْتلو صالة القّديس ميخائيل لُيحا (
  

  )الِحقًا  (
  

  يا رّب؟ ♦
  .أنا هَو ♥
  !الَّذي ظََهر اآلن هو عاٌر حقيقةً، ماذا َسيأيت بعده" َتجربة املسيح أألخرية "إنّ فيلم  ♦
  !ِلَيكونوا ُمباَركني الَّذيَن ال َيسعونَ ِلُمشاهَدِتِه ♥
  

  .)بِقَي يسوُع صامًتا بعد أن قال يل ذِلَك (
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١٢/٩/١٩٨٨  
  

  يا رّب؟ ♦
لَم َتَنلْ كلُّ نفسٍ النِّعمةَ الَّيت َحَصلِْت َعلَيها . ١٣أنا دائًما معكم. ي يبِثق .أنا هَو ♥

أُتركي الَّذيَن يوِقفوَنِك، إنّ قَلوَبُهم ُمْنَغلقةٌ … إىل َمىت َسَتُشكّني َبعد؟ آِمين. بإراَديت
َوحيُد ملاذا تلحقونَ أعمى تائًها يف الصَّحراء؟ أنا الواحُد َوال. وَيعيشونَ يف الظُّلَْمة
. إفَْتحي إذًا أُذَُنْيِك ما دام لَِك أذناِن ِللسََّمعِ، حاويل أن تفَهمي. الَّذي َعليِك أن تتَبعيه
 ١٤ملاذا ُتَحّولَني نظرِك عندما َتَرْيَنين؟ إتَبعي نظري، يا طفليت، َنَعْم. أشُعري بُِحضوري

كّري بِكُلّ ما َمَنحُتِك إّياه أَفْرِحيين، فَ! يا ِخطِّيَبيت. أََترْين؟ َتسَتطيعَني إنْ أرْدِت
  . وكَّرميين

  !يا رّب، أنا ضعيفةٌ للغاية ♦
  . أكُتيب هذا. كُِلي َجَسدي. أرفَُعِك، يا حمبوَبيت سوَفصلّي ِلُضعِفِك َولَن أَنَتظَر،  ♥
، َتذَكَّْرُت حلَم الليلة "كُلي َجَسدي"ِعند قوِلِه . َمسَح يل يسوع أن أكُتَب ما حدثَ ♦

سم تقريًبا؛ مثّ أخذُْت يسوَع  ٢٠احللم، كنُت أُْمِسُك صليًبا بِطول  يف هذا. املاضية
  .وأكلُتُه بِكاِمِلِه تاركةً الصليب فارغًا

إشريب . لقد وهْبُتِك جسدي. أن تأكُلي جسدي عليِك. لقد أْعطَْيُتِك هذِه الرؤيا ♥
أَنِت فاسوال، هل ُتريدين أن تعلَمي ملاذا . اأريُدِك أن َتشريب دمي أيًضدمي، 

ال َتستطيُع الَوردةُ . َتشكَّني أحياًنا؟ هذا ألّنِك أَنِت، َتعيشني، مثلَ ورَديت، يف الصَّحراء
أنا . ُمحيطها كُلُّه يؤثُّر عليها. أَن َتعيَش يف الصَّحراِء، ما مل ُتْعطَ اهتماًما وعنايةً فائقَتْين

                                                           
  !أيةُ نعمٍة كانْت للذين عاشوا يف زمنَِك على األرض: قلُت ِليسوع  ١٣
  !شعْرُت بُِحضورِِه واخَتلَج قليب ِمن الفََرححّتى ، "الطفويل"تلفّظ يسوع بكلمة  ما أن ١٤
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إّنين أراِقُبِك . َتْحرِقَِك الرياُح احلاّرةحارُِسِك الَّذي ال ُيْبِعُد َنظََرُه عنِك قَط، خمافةَ أن 
إّنين أَطرُد أَْعداَءِك َمخافَةَ أنْ يدوسوِك، وأَحَرُص على . باستمرارٍ وأَْسَهُر َعلَيِك جّيًدا

أريُد . يا ِخطِّيَبةَ َنفْسي. أالّ ينقَُصِك شيٌء، أَُشذُِّبِك عنَد الَضرورِة وأُْخِصُب أرَضِك
تيأسي ألّنين أنا الرَّبَّ حارُسِك ولن أتركَِك أبًدا َوْسطَ هذِه  فَقَط أن أُذَكَّرِك أالّ

سالمي معِك، سأُساِعُدِك . إذًا وال جتزعي من هذِه الصَّحراء ِثقي يب .الصحراء
  حنن؟. تغذّي مّني. ِلَيزيَد إميانِك يب ألّنِك ُتريديَن ذلك

  .دائًما ♦
  .وإىل األبد ♥
  حنن؟ يا أّمي؟ ♦

  .ا قُْرَب يسوعإبقَي دائًم. أجل، حنن 
  .أنا أرغُب يف ذِلَك. أجل يا أّمي ♦

  .تعالَي 
  


