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  الدفتر الثامن والعشرون
  

  ١٤/٩/١٩٨٨عيد ارِتفاع الصَّليب 
  .يسوع ♦
إنَّين أَْصرُخ يف َهِذه الصَّحراِء، وكلُّ الَّذيَن َسُيصغونَ، . إْسَمعي َصْوِتي. أنا ُهَو  ♥

ألَويلُ للَّذيَن . سأَْرفَُعُهم، سأَغِْسلُ َخطاياُهم وأَْنساها، كأنَّ ِمياًها جاريةً َجَرفَْتها
َسوَف َيكونُ َبينكُم كَثريون قَد َضلّوا ولَن ُيصغوا إلَّي، ! وا أسفاه! ونَ آذاَنهمَسَيُصمُّ

لَقَد َتَخلَّيُتم َعّني، وِسرُتم َزَمًنا طويالً يف الضَّاللِ، ُمتنشِّقَني . أنا الَّذي ُهَو الطَّريق
ثلُ ِظاللٍ َتجوُب إنَّكم ِم. فَـقَط ُدخانَ إبليس، ِمّما أفقََد اْسمي َمعناُه لََديكم الَيوَم

لَقَد أَْخفَْيُتمونِي َمع . األرَض، َوَمع ذلك، قَلَبتُم احلقيقةَ خببِثكُم بُِمساَعَدِة إبليس
لَقَد َسَبَق وكَلَّْمُتكم َعن َهِذِه اَألّيام؛ بَِرْحَميت الالُمتناهية، ! لَقَد َحذَّرُتكُم ِمراًرا. الَتطَوُّر

!  أَيُّها املُْرِشُدون. ُم آثَرُتم أَن ُتغِمُضوا ُعيوَنكُم َعن َرْحَميتأَْعطَيُتكُم َعالماٍت، غََري أنَّك
أَْنُتم يا َمن َتعلمونَ كَِلميت، َتخدموَنين، وَتْعلَمونَ نِهاَيةَ اَألْزِمَنِة وأنَّها قَريَبةٌ، لَكنَّكُم 

وا لونَ جمَد الَبشر، حاوِلَتِحيُدونَ َعن النَِّعمِ الَّيت أُغِْدقُها َعلَيكُم، ِمن فَْرِط ُجبنِكم ُتفَضِّ
ا َتَتَوسَّلوأَسألُكُم بَِجدِّيٍة أَن . َتفَهموا، والْقُوا َنظَرةً أُخرى يف أسرارِ أمثاِلي الدَِّفينة أن

أَْصَبَحِت األّياُم . ُحلولَ الّروح القدس، روحِ الفهمِ َعليكم إلدراٍك أَعَمَق ِللَمعرِفة
ئوا، واْرفَُعوا هذا اِحلجاَب الَّذي َوَضَعُه َعُدوِّي على َتَهيَّ. َمْعُدوَدةً وكذلك ُنفوُسكُم

كونوا . ُعيونِكُم، ألنَّه طاملا أنَّ الُغرور ثابٌت فيكُم فََسَيبقى ذَْنُبكُم أَْيًضا َعلَيكُم
  .   ١ُمتواضعني واقبلوا طُُرقي، أَجِيُبوا نِدائي الَّذي َيصرُخ ُمحَتِضًرا يف هِذِه الصَّحراء

  . مًعا َسَنَتشاَرُك يف نِزاِعي…مًعا. يا طفْلَيت، واتَّكئي َعليَّ َتعالَي،    
                                                           

  .إنَّ يسوع يتعذَّب بِشدَّة. يف نزاعه عندما تلفَّظ يسوع بِهذه الكَِلمات، َجَعلين أُشاركه أيًضا ١
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  .َنَعم، يا َربِّي، أُريُد املُشاَركَةَ ♦
  َنْحُن؟ ♥
  .دائًما  ♦

  ١٥/٩/١٩٨٨أُّم اَألوجاع 
  .يا َرْب ♦
  .أنا ُهَو ♥
ُحنا إّياها يف هذه كَْيَف ُيْعقَلُ أَالَّ ُيقدَِّر كَثٌري ِمن القَساوِسِة َعالماِتَك الرَِّحيَمةَ اليت َتْمَن ♦

األّيام؟ يا َرّب، هل َتعرف ما الَّذي َيقولوَنه؟ إنَّهم َيقولونَ إِنَّ هذا لَْيَس اإلميانَ احلّق، 
لذا، يا . األْستْغناء َعْنها ْمِكننا، قد اهَتَدينا دون َعالماٍت، ِلذَِلَك ُيَنْحُن:"بِكَِلماٍت أُخرى

ِعَوض أن َيخرُّوا ."ال َنهتّم ألمورٍ فائقِة الطَّبيَعِة كَهِذه فإنَّناإهلي، ال َتمَنحنا املزيَد ِمنها، 
لَتكُْن، ياَربُّ، ُمسبًَّحا ألجلِ ! أجملُد هللا:" ساجِدين َووجههم حنو األرض، وَيْصرخوا حنوَك

بِة ماذا َعساُه أَن َيكونَ اإلميانُ احلقُّ بالنس!" إنََّك َحقًّا ُتتمُِّم الِكتابات! َرَمحتَك الالُمتناهية
: َتذَكَّروا ما قالَُه يسوع ِلتوما: "إلَيهم إِنْ ُهم َرفَضوا الّروح؟ إنَّهم ُيحاّجونَ ذَلَك بِقَوِلُهم

ال ُتطِفئوا الرُّوح، : " لقد َنَسوا ما َتقولُ الِكتابات"…"طوَبى ِللَّذيَن يؤِمنونَ ولَم َيَروا"
ِعنَدما ُيجاِدلُ هؤالِء " …َيشاء والرُّوُح َيهبُّ َحيثُ. وال َتزَدروا َمواِهَب النُّبوءات

  . األْشخاُص، فَُهم ال َيعونَ أنَُّهْم إيَّـاَك ُيجادلونَ يا َربِّي
كَْي َيسَتطيَع اجلميُع أن ! أصُرخي، يا ِطفلَيت، بَِصوٍت عالٍ إىل كلِّ اُألَممِ، نادي ♥

ا قَط، أََتى إلَينا كَراعٍ ِلُيغذَّي إنَّ إلََهنا َمَعنا، لَْم يَتَخلَّ َعـنَّ !هذا ُهَو إلَُهكُم: "َيسَمعوا
سأُغذّي قَِطيعي الصَِّغَري " …قَطيَعُه َوَيجَمَع ِخرافَُه َبَني ذراعيِه، ألنَّ ملكوَتُه قريٌب جدا

  .َوَسأَْجَمُعُهم َجميًعا َبني ِذراعيَّ بُِحبٍّ كبري
َيبدو أّنهم ُيريدونَ أنْ َيقولوا . اإنَّهم ال َيكَترِثونَ ِلعالماِتَك، َيسَمُعوَنها مثّ َيَضعوَنها جانًب ♦

  .لََك أن ُتوِقَف عالماِتَك
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لَْسُت بِحاجٍة أليٍّ ِمن هؤالِء املُشريين، ألنَّ ِحكَمَتهم . لَيس َألَحٍد أن َيشوَر عليَّ ♥
  أَفَلَسُت أَعلَُم كَيَف أُقدُِّركُم وكَيف أُغذّيكُم؟ . ُتْخجِلين
أَنَّهم َهلْ فَهِموا كم . ِمن َبينِكْم ُيَرحُِّب بِروحي لَم َيْبَق إالَّ َعدٌد قَليلٌ! وا أسفاه
؛ َهل َيقولُ بِروِحهم املَُعادي؟ وألنَّهم َخذَلوين َعجزوا َعن رؤَيِة احلقيقةَ  خذَلوين

ما َتنالوَنُه ِمَن الرُّوحِ، واقَْبلوا أعمايل  َتلقّوا بِتواضعٍماذا َتفَْعل؟ : "الطُني ِلَصانِِعه
ِلذا َتلقَّوا بِفرحٍ ما َتنالوَنُه ِمن . يف أن أُكَثَِّف َعالمايت يف أَيَّاِمكُم َرِغبُت. وأسراري

الرُّوح، إْبَتهِجوا واقبلونِي، كُونوا ُسَعداء ِعوَض أن ُتديروا يل ظَهَركُم، واجِهونِي 
وحي، وا وا أََسفاه ألنَّكُم ُتطفئونَ ر! ال ُتطِفئوا ُروحي َبل باحلرّي اقبلوين! وَتعرَّفوا إِلَيَّ

أََسفاه عليكُم أَيُّها القادةُ العميانُ املُنَتِفخون بالغرور، لَقَد َجَعلُْتْم ِمن كَنيَسيت املُقدَّسِة 
يا ! فتِّشوا َعن احلقيقِة بَِتفحُّصِ ذواِتكُْم ِلتتأَكَّدوا من أنَّكم يف اإلمياِن احلّق! َخراًبا
تعالَي، . إنَّ أعمايل لَم َتنَتِه َبعد. حىت النِهاية أنا ألربُّ، سأَحفَظُ ُشعلََتِك متَِّقَدةً! َمذحبي
  َنْحُن؟ . اآلن

  .دائًما، آمني ♦
١٨/٩/١٩٨٨  

  ؟٢إهلي ♦
كلُّ قطَرِة ُحّب، . إخَشيين فَقَط إن َتمرَّدِت عليَّ. أَِحّبيين، ال َتخايف مّني. أنا ُهَو ♥

ِمن  ٣نرياَنها فَُتحرِّريهاحبّبِك يل حبرارٍة ُتطِفئَني . ُتسَتعَملُ لَتحريرِ نفوسٍ يف املطَهر

                                                           
  .أُحّب اهللا ِلدرجٍة َتجعلين أشعر بأنَّين أرملةٌ هنا على األرض ٢
عند هذه الكِلمات أراين يسوع بِسرعٍة مشهًدا يف املطهر حيث كانت يدا نفسٍ مشتِعلةً، وفجأةً، انطفأت  ٣

  .النار
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ِلذلك أَِحبيين، إرغَيب يفَّ، . ٤بعَدها، أنا الّرّب، أَسَتطيُع أخًريا أن أَقَبلَها. نِزاِعها
على الَبَشرِّيِة أَن َتفَهَم أنَّ احلبَّ . عُبديين، َحرِّري تلك النُّفوَس واِحَدةً ِتلَو األخرىأُ

أَتفهمني اآلن ملاذا َيكرُهِك إبليس؟ . ّريِة واحلياةُيماِثل قّواِت السَّماِء وأنَّه ُمفتاح احل
  َنْحُن؟. لن َيذهَب كلُّ شيٍء ُسدًى . فاسوليت، اتَّكئي عليَّ

  . دائًما وأبًدا ♦
٢٤/٩/١٩٨٨  

  إهلي؟  ♦
أنا وأنِت واحٌد، . َتذَكَّري أنَّين روح، وأُشارُِك روَحِك يف كلِّ ما ِعندي. أنا ُهَو ♥

أنا إلَُهِك وأنِت صغرييت، أنا . ، ُمرَتبطٌ أََحُدنا باآلخرِ باحلّبُمرَتبطاِن باتِّحاِد احلّب
ِلَيْعلَموا أنَّين . ِليتذكَّرِ الَّذين َتَصلََّبْت قلوُبُهم أنَّ قَليب ُيقدِّس. خالقُِك وأنِت َمخلوقَيت

لوَب إنَّين أُحوِّلُ القُ. ى اجملهولَني، أشخاًصا دونَ فَضيلة، ودونَ أيِّ اسِتحقاقأُنادي َحّت
أرفََعُهْم إنَّين آيت َعلى غَفلٍَة َبني األمواِت وأَسَتطيُع أن . املَُتصلِّبةَ وأَرفَُعها ِمن الَعَدم

تأمَّلي ذاتِك، يا فاسوال، لَم َيكُْن لََديِك أيُّ اسِتحقاقٍ، َوُرغَم ذلك، وبَِشفَقٍَة . كُلَُّهم
   .أنا ُهَو احلَياة. احلياةُ احلقيقيَّةُ يف اهللا: اآلن، أَنِت َتعلَمَني ماذا َتعين. َعظيمٍة، َرفَْعُتِك

  .ال َتْنسي َتعاليمي. َمّجِديين، يا طفليت، ال َتَتمرَّدي أبًدا عليَّ
  يا َرْب؟ ♦
  .أنا ُهَو ♥
قالَ ِلي أََحُدهم أنَّين أعيُش يف اخلطيئِة باسِتمرارٍ، َألنَّين ُمطلِّقةٌ . هناك شيٌء ُيزِعُجين ♦

  لذلَك يا إهلي، ُهَو يَؤكُِّد أنَّ هذا الَوحَي لَْيَس ِمنَك، بَِسَبب خطيئيت  .وُمَتَزوِّجةٌ ثانيةً

                                                           
  . يف املَطهر ليَست بِقربه بعد فَهِمُت هنا أنَّ يسوع يَتعذَّب ألنَّ هذه النفوس ٤
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  .املسَتِمرَّة

  . فَلَْيَتقدَّْم وُيرِنِي َوجَهُه ! ِلُيقابِلْين َمن هو بِال َخطيئة ♥
  .ال أَعلَُم كَيَف أُجِيُب هكَذا أَقوال. َنَعم، يا إهلي، ساِعدين ♦
  َنْحُن، أيَّتها الطفلة؟. إنَّ أباِك َيحميِك .تعالَي بِسرعة إيلَّ. ال ُتجييب ♥
  .آمني. إىل أََبِد الدُّهور ♦
  .إنَّ اِحلكمةَ ُتِحبُّ األطفال  ♥

٢٥/٩/١٩٨٨  
فقالَ إنَّ ِقراءَتها ُتربِكُُه فَُهَو َينَزِعُج بَِسببِ " …ل"إهلي، أَْعطَْيُت َبعَض الرَّسائلِ ِلـ  ♦

يا . قالَ إنَّها َصَدَمتُه. َك، وبِسَببِ ُحّبي لََك، يا إهلياحلُبِّ الَّذي َتكُّنُه يل، أنا َخليقَـَت
  ؟َرّب

كُلُّ َمن َيقولُ إنَّ َرسائلي ُمخزِيةٌ فَُهَو َيديُنين أَنا، وبِإدانيت، . أنا احلُّب. أنا اهللا. أنا ُهَو ♥
وسائلِ ِفكرِه، َمن لَيَس ِعنَده الرُّوُح فَلَيَس بَِمقُدورِه أَن َيفَهَم الرُّوَح بِ .َيديُن َنفَْسه

َعلى املَرِء أَن َيفَتَح قَلَبه وَيسَمَح . وال أَن َيدُخلَ يف اِحلكَمِة لَيستطيَع أَن َيفَهَم الرُّوح
واِحلكَمة ُتنريه ِلَيرى ما هو الرُّوح، . ِللرُّوحِ أن َيدُخلَ فيِه فَُيالقي َهكَذا ُروَحه فُيَغذِّيها

أنا َينبوُع احلّب الَّذي َخلَقكم مجيًعا . أنا اهللا. وحكَيف َيعَمل الرُّوح َوماذا َيشُعر الرُّ
  .ِلـُتحّبوين: بِحّبَي الوافرِ

  !ِلَيكنِ الَرّب ُمسبًَّحا ♦
٢٦/٩/١٩٨٨  

  إهلي؟ ♦
قُودي كُلَّ النُّفوسِ إيلَّ؛ والَّذيَن ُيريدونَ اإلصغاَء . فاسوليت، عاِمليين كََمِلٍك. أنا ُهَو ♥
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  .قدسسأَرفَُعُهم وأََضُعُهم يف قلَيب األ
  .حمبوبيت: القّديسةُ مرمي 
  َنَعم، أُّمي الِقدِّيَسة؟ ♦

أدرِكوا أَنَّ ُحضوَرنا هو فيما َبيَنكم . ٥أنا أَنثُُر ِعطْري فيما َبينكم. َنَعم، إَمسعيين 
أنا أُمُّكُم، يا أوالدي؛ إَمسحوا ألبين بأَن  !كم أنَّنا ُنِحبُّكُم. باإلصغاِء إىل قلوبِكم
إقَبلوا َهذه النِّعَمةَ . بَِتطهريِه إياكُم؛ إَمسحوا ِلَيسوَع بأن َيشِفَيكُم َيقوَدكْم َوَيشفَيكُْم

! إنّ َيسوَع ُيِحبُّكُم للغاَية. الَّيت َيَهُبها إبين لَكُم، إفَهموا ِلماذا ُهو ُيفَتُِّش َعن كُلِّ َنفْس
دي، َوُمْسَتِعّدةٌ دائًما أنا، أمُّ الَبَشريَِّة َجمعاء، أُمُّ ُمَخلِِّصكم، أَنا بِقُربِكُم، يا أوال

أنا . إِقَبلوا َسالَمنا. إفَتحوا قُلوَبكم لَنا، َنْحُن عائلَتكُْم املُقَدََّسة !واَتعالَ. ملُساَعَدِتكم
  . ويسوع ُنبارِكُكُم َجميَعكُم

  .أباركُِك، يا أُّمي الِقّديسة، يا أمَّ اهللا ♦
٢٧/٩/١٩٨٨  

  يسوع؟ ♦
إبقَي حافيةً، َنِكَرةً، َميِّزِي  .َدعيين أََتكَلَّمَمَنحُتِك إّياها َوإْتَبعي َتعليمايت الَّيت . أنا ُهَو ♥

لَقَد أشَركُْتِك يف َمعرِفَِة . إنّ طَريقَي ُمسَتقيٌم، فَال َتنظُري يساًرا أو َيميًنا. طَريقَي القَومي
إنّ رِساليت أَسراري؛ إخَتْرُتِك ِلتكوين لَْوحي، قُْدُتِك حاِفَيةً إىل َبييت ِلُتقابِلي ُبطرَس؛ 

إنّ منزيل يف حالِة . لَم أُْنِه َبعُد أَعمايل. إنَتِظري وَسَتَرْين. ِللسَّالمِ واحملّبِة سُتَجرُِّد أَعدائي
إنّ َنسلَ قايَني، الَّذي َيعيُش يف َجَسدْي وُيَشكِّلُ . خرابٍ الَيوَم، لَِكّن اآليت أَعظَُم

ا ِلذَْبحِ أبناِء هابيلَ، الَّذيَن َيفَهمونَ أشواَك رأسي، ُمْمَتلئٌ غُروًرا،و سَيْسعى جاِهًد

                                                           
  .كثريون من بني الذين تتّبعوا هذا الوحي، شعروا بِعطرِ َبخورٍ وورٍد ٥
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ُروحي وُيحبُّوَنين بإخالصٍ؛ لَِكنَّ احلقَّ أقولُ لِك، َسَيَتَحوَّلُ غروُرُه ِحداًدا وسُتحرُِق 
ناري هؤالِء اخلّدامِ اخلََونِة، إذ ماذا لََديهِم ِلُيقدِّموُه يلَ اآلن؟ إِّنهم َيدوسونَ ُروحي، 

فاسوال، . َورِيائهم؛ إنّ ِخيانَتُهم َضلَّلَْتُهم فَلَم َيعودوا َيَرْونَ بِوضوحمقتادين بَِرغَباِتهم 
  . أُكُْتيب سؤالَِك، بِما أَنّ كَثرييَن ِمن َبينِكم يسألونُه 

  يا رّب، أَلَم َيبقَى ُهناك ُخّداٌم صاحلون؟ ُخّداٌم ُيِحبُّونَك بِِصدقٍ وُمخلصون؟ ♦
ن ُيحبُّين ِفعالً وفئةٌ قَليلةٌ فَقَط َتفَهُم روحي؛ إنّ هذه ّمِم لَم َيُعْد هناَك إالّ القَليلُ ♥

  .النفوس ُتَهدِّئ جِراحايت، َوَمْسِكُنها قَليب األقدس
  ماذا بالنِّسَبِة إىل العلمانّيني، يا رّب؟ ♦
اإلهلّيةَ، لَِكّن الكَثْرةَ َتَركَْتين، أنا إلََهها؛ ويف  َيبقى يل قلّةٌ ِمنهم تؤِمُن يب وبِأعمايلَ ♥

. ماقِ قَليب األقدس َمغروٌس رأُس احلَرَبِة، هذه احلَرَبةُ الَّيت ِهَي َسَبُب كُلِّ هذا النَّْزفأع
. أنا الربُّ، سأنزِلُ َعلَيها َبغَتةً. أَلَيوَم، أَقولُ لَكُم، إّنها ُتَشكّلُ ُجزًءا ِمن َسَببِ عذابايت
. إنّ َهذه األّياَم أَْصَبَحْت َمعُدوَدةفَجأَةً ويف ساعٍة ال َيتوقّـُعها أَحٌد، سأَدُخلُ َهيكَلي؛ 

سأَنزِلُ كالَبرقِ وأُطَهُِّر أُوَرشليم، الَّيت سُتصبُح أكواَم غبارٍ، َتجذُُب َمَعها كُلَّ الَّذيَن ال 
أَنوي أَنْ أَكونَ َديَّاَنها وأُحاِكَمها بِقَساوٍة؛ أَّما الَّذيَن ثََبتوا ُمخلصَني حتَت . ُيِحّبوَنين

لَيَس َعليهم أن . ، أنا الّربُّ سأرفَُعُهْم وأََضعُهْم يف أورشليَم اجلديدةامسي القّدوس
َيخافوا، بِما أّنُهْم اّتَبعوا َتعاليمي َوَشريعيت، رغم أّنُهْم عاَنوا الضِّيَق وكاَنْت نِداءاُتُهْم 

ؤالِء القّديسني؛ لَم أُبِعْد َنظَرْي قَطْ َعن ه .فَقَد َسِمْعُتُهمِلي َمكتوَمةً َعلى َيِد أَعدائي، 
ُمخلصَين ِلكَِلمْيت َعلى الدَّوام، َيَتشاركونَ يف كلّ  وُيَسبِّحوَنين، َيخشوَنينكانوا 

يا َخليقيت احملبوبة، . املوارِد الَّيت َمَنحُتُهم إّياها، وُيَتمِّمونَ األعمالَ احلَسَنةَ الَّيت ُتْرضيين
َحذَّرُتِك أّنُه سيكونُ هناَك يف َهذِه األوقاِت لَقَد َسَبَق أن . إّنِك َتعيشَني نِهايةَ األزمنة

أُناٌس َيزَدُرونَ بالدِّينِ، ُيْسِكتونَ روَح الُنُبوءاِت وَيْسَخرونَ ِمن الّرائني ِلَيَتَمكّنوا ِمن 
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لَقَد َتَحّولَْت َمهاراُتُهم إىل إخِتراعاٍت فاِسَدٍة . اتِّباعِ ُمعَتقَداِتهِم الشرِّيرةَ املُِضلَّة
إّنهْم ُعّشاُق َشّر، عاجزونَ َعن أّي تفكريٍ طاهرٍ، وكاملَجانني، إّما َينَجِذبونَ . همَضلَّلَْت

إىل احِتفاالٍت ُمنَحرِفٍَة وقداديَس َسوداء، عابِديَن الشَّيطانَ، أو َيعيشونَ حياةَ ُخْبٍث 
ّنهم َيصمُّونَ وبِما أ. كَبري، إّنهم ِلُمّجرَِّد َجهِلهم الَعِظيمِ َوحَدُه َيحكمونَ على حياِتهم

آذاَنُهُم َويرفُضونَ رؤيةَ احلقيقَِة واالعتراَف بِي أنا إهلَهم، قاَدْتُهم َخطيئُتُهم إىل الفَساِد 
لَقَد ِقيلَ أَيًضا إّنُه يف َزَمنِكُم، َوحَدها ِقلّةٌ ِمن ُخّدامي َسَتبقى على . وأَفَسَدْت ُنفُوَسهم

ب أن ُيَبشََّر بِِه، وإنّ كثرييَن َسَيسقطونَ يف إخالِصهِا يل وُتَبشَِّر باإلجنيلِ كَما َيجِ
لقد َجَعلَْت هذه العقالنّية كنيَسيت َصحراَء، وَحّولَْتها . العقالنّيِة وخيونوَنين بِِقلِّة وفاِئهم

إّنين أََتَوجَُّه إىل الَّذيَن شّوهوا امسي وَيجلسونَ على . خراًبا ُتَعْشِعُش األفاعي يف أَعماِقها
األرضّي ُمْشبِعَني َتَعطَُّشهم إلىاملالِ، ساعَني َخلَْف َمصاحلهِم َولَيس  ُعروشِ اجملِد

َمصاحلي، إّنين أُناديكُْم يف هذِه الصَّحراِء الَّيت أوَجْدُتموها، ِلَتعودوا إيلّ َوتتوبوا قَبلَ 
ُم بِواسطة هِذِه أنا الرَّبُّ، أَُحذّركُم ِمن أَن ُتسِكتوا روَح احلّق الَّذي َيَتكَلَّ. َيومِ التَّطهري

  .األداِة الَضعيفة
إّنين أطلُُب جبِدّيٍة ِمن كَنيَسيت أَن َتَتذَكَّر الظُّروَف الَّيت َعِملنا فيها أنا َوَتالميذي َوأَيَن 

كاَنت … !وال واحٌد َعلى األطالق… ! لَم َيكُن لََدينا أّيةُ قُصورٍ. أَسَنْدنا رؤوَسنا
   ! ، َوال ِلَتالميذيالقُصوُر ِللُملوِك، َولَكْن لَيس يل

يا رّب، إنّ َمْن َتقصُدهم والَّذيَن َسيعرِفونَ أَْنفَُسُهْم لَن ُيَسّروا ِعنَد ِسماِعهم هذا الِقسم  ♦
  .َوَسَيكونُ ذَِلَك سبًبا إضافيا ِلُيخِمدوا هذه الرِّسالَة

َمجِدهم إنَّهم َيحجبوَنين وَبييت بِ. َهذا َصحيح، لَن ُيِحبَّ البَّعُض مساَع كَلماِتي ♥
ال أجُِد ُمَتَنفًِّسا يل، لَقَد أغْلَقوا َجميَع َنواِفِذ . أنا وَبييت َتخُنقُنا ُوعوُدُهم الكاِذَبة. الباِطل

ُتْشبُِه َهذه . َبييت فَال نوري َيسَتطيُع الدُّخولَ َوال ُروحي أَنْ َيهبَّ يف داِخِلِه ِلُيَنقَِّي اهلواَء
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عَمه، إّنها كالزُّجاجِ املُلَطّخِ الَّذي َيمَنُع نوري ِمن الدُّخولِ الُنفوُس اِمللَح الَّذي فَقََد طَ
إنّ ُدخانَ الشَّيطاِن يف هِذِه األّيامِ ُهو كالضَّبابِ الَّذي . إلَيها َوقَداَسيت ِمن أَن ُتطَهَِّرها

دَِّيٍة أن َيدُخلُ ِمن ثُقوبِ األبوابِ وُمفَصَّالِتها، وبِما أَنَّ دَخاَنُه ُمميٌت، أَسأَلُكُم بَِج
إنّ الشَّيطانَ . ُتضاِعفوا َتضحياِتكُْم َوَصلَواِتكُم، َعلى الَّذين ُيِحبُّوَنين أن ُيكَفِّروا كَثًريا

يف غََضبِِه قَد ضاَعَف عَملَُه ِضّد كَنيَسيت يف هذِه السََّنة، لَقَد اختاَر السََّنةَ املرَيِمّيةَ ِلَيُشقَّ 
ِك بِهذا الِشقاقِ، وإّنُه يف َوَسِط كُلِّ َهذا َعلَيِك أن َتنزِيل لَقَد أْنبأُت. قسًما ِمن كَنيَسيت

  .٦إىل َبييت
أْمسكي بَيدي اآلنَ َوِسريي َمعي؛ شارِكيين يف َصلييب، يا فاسولَيت، فإنّ أعمايلَ مل َتنَتِه 

َتذَكّري أنْ َتْبَتِسمي يف . أنا الرَّبُّ أمنُحِك سالمي، يا طفلَيت. كوين بَِسالم. َبعُد
يين، فَقَد َمَنحُتِك ضأَر. قويل يل كرييِالَْيُسونْ! ضوري، ال َتنَسي أبًدا ُحضوريُح

  !الكَثري
َنَعم، يا َربِّي، لَقَد َمَنحَتين الكَثري؛ أُِحبَُّك يا قْدَس األقداس، لَقَد َمَنحَتين الكثَري ِمن  ♦

كّنين أعَجُز َعن َعدِّها األشياِء احلََسنِة الَّيت أرغَُب يف إعالنِها كلّها طوالَ الَوقِت، لَ
لَقَد فَتْحَت أُذَُنيَّ ألَمسَعَك، وأقَْمَتين ِمن َبنيِ األمواِت، فلَْيْحِمين ُحبَُّك . ِلكَثَْرِتها

وإخالُصَك على الدَّوام، أَتَمّنى أنْ َتفعلَ إلْخَويت كُلَّ ما فََعلَتُه ِلي، إَمسح لَُهم أَن ُيشارِكوا 
  . ُهم أيًضا يا َرْب

يت، إّنين أُناديكُم َجميَعكم، وأَحبثُ َعن كلِّ واحٍد ِمنكُم؛ إْسَمحوا يل أن أدُخلَ يا طفلَ ♥
أنا َمَعِك دائًما، فَال َتنَسي . تعالَي، إْسَترحيي اآلن. قُلوَبكم فأَْشِفَي كُلَّ واحٍد ِمنكُم

  !َهذا أبًدا

                                                           
  .١٨نبوءة يف دفتر  ٦
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٢٩/٩/١٩٨٨  

  عيد مار ميخائيل، مار جربائيل ومار روفائيل
، ألّنُه أَقاَمِك ِمن َبني األموات، َعلَيِك أن تأخذي َحذَرِك دائًما ِمن ٧يأجملُد ِللَعلّ 

  .َتَضرَّعي إيلَّ. كوين بِخشوعٍ أمام الرّب. الشَّيطان
  صالة القّديس ميخائيل ِلطَرد الشَّياطني للبابا ِليون الثالث عشر؟ ♦

كُوين . لشَّرَّ، لََتلَْتها كُلّ َيومَنَعم، فَقَط لو َتعلَم َخليقةُ اهللا كَم ُتحارِب َهذه الصَّالةُ ا 
  !َسبِّحيه. إنّ األزيلَّ ُيِحبُِّك. دائًما مَهيَّأةً ِلكَِلمِة الرَّّب

  َربِّي؟ .آه يا مار ميخائيل، أشكُُرَك ألّنَك َتحفَظُنا َوُتقاِتلُ ألجِلنا ♦
يل، إّنين  فاسوال، ُتويب واعَترِيف بَِخطاياِك. أنا ُهَو، َتذَكّري، إنّ ُمحيطَِك َصحراُء ♥

أرغَُب  .َسالمي َمَعِك. أَغِفُر َخطاياِك الَّيت لَطَّخْت َنفَْسِك. ، إنا أغِفُر لِك كلًّيا٨أَستمُع
لقد َمَنحُتكُْم مجيًعا شريَعيت، َوَعلَيكم مجيًعا أن : يف أن أَُشدَِّد َعلى هذا ِلكلّ خليقَيت

إّنهم ُهنا ِلَيقودوكم . يف كَنيَسيت َمَنحُتكُم ُمَعلِّمَني َيخدمونَ. ُتطيعوا َهذه الشَّريعة
. وُيَعلِّموكم كم هَو ُمهِّم أن َتَتَناولوين يف اإلفخارستّيا املقّدسة؛ َتناَولوا َدمي َوَجَسدي

لَيس َعلى هؤالِء الكََهنِة أن . مل ُيْهَرْق دمي أْنهاًرا سدًى؛ لقد ُسِكَب دمي كَي َتشَربوه
، َعلَيكُم أن َتشربوا أيًضا َدميَدمي ألجلِ َخالِصكُم،  ُيْبِعدوا َدمي َعنكُم؛ لَقَد أُهرَِق

َتعالَوا إذًا واشَربوين فََتْعطَشوا إىل املزيد، أِطيعوا كَِلمايت يف الَعشاِء األخري، َوِعندما 
. تأتون إيلّ، تأكّدوا قَبالً، كَيَف َسَتَتناولوَنين، َتفَحَّصوا ذَواِتكُم، واسَتعيدوا أَْنفَُسكُم

                                                           
  .كنُت أُصلّي للمالك ميخائيل ٧
  .إعَتَرفُْت خبطاياي هللا ٨
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٢٣١

ِعنَدما َتعَترِفون لَهم، يا . َتماًما بَتوبِتكم واعَترِفوا غاِلًبا؛ لَقَد َمَنحُتكُم ُمَعرِّفَني كَرِّموين
ال تنظُروا إىل َدمِ الَعهِد َوكأّنه غَُري . يل أنا تعَترِفون ِلي َوحدي،أِحّبائي، فأَنُتم َتعَترِفون 

  .        ُمقَدَّس
  َنْحُن؟. َتذَكَّروا ُحضورَي املقّدس 

  .لأج ♦
  َنْحُن؟ 
  .نعم، يا أمّي القّديسة ♦
  )الحقًا  (

  فاسوال؟ 
  مار ميخائيل؟ ♦

أُريُدِك أَن ُتْحيي ِذكرى عيدي، َوكَذَلَك ِعيَد القّديسِ جربائيل . َنَعم، هذا أنا 
إطَْبعي وانُشري َهِذه الصَّالة، فَجيلُِك . والقّديسِ رافائيل بَِصالة التَّقسيمِ اجلديدِة َهِذه

  .ِلَيكُنِ اهللا ُمَمجًَّدا .إّنين أطيُع َمشيئةَ الَعِلّي. إلَيها بِحاَجٍة َماسٍَّة
  .ِلَيكُنِ الرَّبُّ ُمَمّجًدا، ِلَيكُنِ الرَّبُّ ُمباَركًا ♦
أنا الرَّبُّ، ! كوين دائًما متنبِّهةً ِعنَد ِتالَوِتِك هذِه الصَّلَوات. يا ِطفلَيت، َهذا أَنا الرَّبُّ ♥

تعالَي، كونِي واحًدا . ال َتُشكّي أبًدا، سأُغَذّي َنفَْسِك. أُِحبُِّك ألّنِك ُتْصغني إلَّي
  َنْحُن؟ .َمعي

  .إىل أََبِد الُدهورِ، آمني ♦
  َنْحُن؟   
  .)أُباركُِك يا أّمي القّديسة. (إىل أََبِد الُدهورِ، آمني ♦
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٢٣٢

٣٠/٩/١٩٨٨  
أجملُد هللا على . أجملُد هللا على اهِتداٍء تامٍ ِلماسونِيٍّ َوِلَشخصٍ ِمن ُشهوِد َيهوه أيًضا ♦

  .األهِتداءاِت السَّابِقِة واألخَريِة أَيًضا
  !ِلَتُعْد إلَيَك ُجُموٌع، يا َرّب َيسوع

ي َمَع ِخراِفأنا راعيكُم وها أنا آٍت َألْج. ٩ي تضِحَيـُتِكلقد أعَجَبْتنِ. أنا ُهَو ♥
َتعالَي، أنِت وأنا، أنا وأنِت بَوحدِة . غَذِّي ِخرايف، أُْنُشري رِساليت .ِمَيهاْحوأَ

 .احملّبة
  

٥/١٠/١٩٨٨  
  

  َربِّي؟ ♦
أنا حاضٌر ِللغايِة َبيَنكُم . َهذا أنا، الرَّبُّ الَّذي ُيِحبُّكُم َجميَعكُم ُحبا أبِديا. أنا ُهَو ♥

الِعْصيان، أنا  ُمنذُ َبدِء اَألزِمَنة، كُنُت أنزِلُ يف كُلِّ َمرٍَّة َيسقطُ فيها أوالدي يف !مجيًعا
أنا اُهللا، َعِملُْت دائًما بَِهذه . الربُّ، أَنزِلُ بِواسطَِة أداٍة َضعيفٍة، ُألَحذَّرُهْم وأُعيَدُهْم إيلّ

، ألَحطَِّم القشَرةَ القاِسَيةَ الَّيت ُتَغطّي قَلَب ألَحطَِّم الصَّخَر َنَزلُْت كَِمطَرقٍَة. الطَّريقة
مّرٍة كانْت حتتاُج فيها خليقَيت إىل ُمساعديت، أو كاَنْت كنُت أتصّرُف يف كلِّ . َخليقيت

  .َتصلُ إىل مستوًى كثريِ اإلحنطاِط ُمّتجَِهةً أقرَب ما ُيمِكُن ِمن أبوابِ الشَّيطان
بِنِزاعٍ فاسوليت، إّنين ِمن ِخاللِ كُلّ رساليت ِللسَّالم واحملّبة، أُنادي، أُنادي وأَصرُخ 

إّنين أَصرُخ يف هِذه الصَّحراَء، لَِكّن َصويت . عودوا إيلَّ وَتتوبواإلَيكُم َجميًعا ِلَت كَبريٍ
لَو أنَّكم فَقَطْ َتسَمعوَنين َوَتفَتحونَ قُلوَبكُْم … َيِطنُّ ِمثلَ َصدًى ُيَدّوي يف الفراغ

                                                           
  .غَرزُتُه كََتضِحيٍة َصغريٍة كنُت قد كَتْبُت على الدَّفتر، إسَم يسوع َورَسمُت قلًبا بدمٍ ِمن إصَبعي كُنُت قد ٩
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٢٣٣

 ال ألفَتَِّش َعن أزهاري املَتَبقِّية، لكّنين الكبريِةإّنين أنزِلُ يف هذِه الصَّحراِء ! ُتكُمْيلََشفَ
أَلَتِفُت بأملٍ كبريٍ، لَكّنين أجُد فَقَط … أعثُُر إالّ على ُصخورٍ، َصخَرٍة ِتلَْو اُألخرى

أحبثُ َعن احلُّب لكّنين أجُد . أشواكًا وُعلَّْيقًا ُتَمزِّقُين أنا والقَليلَني الَّذيَن ُيِحبُّوَنين
أنا َعطشانٌ ِللَحناِن لَكّنين ال . ًداالُبغَض؛ إّنين أَحتاُج إىل َمْن ُيَعّزيين، لَكّنين ال أجُد أح

 ١٠ال أجُد الرَّجاَء، وال اإلميانَ َوْسطَ هذا اجليل ال أجُِد احلُبَّ،. أجُد غََري السُّخرية
أجليل ! أيُّها اجليل الَعدمي اإلميان! لَقَْد َتَحقَّقْت كُلُّ َمخاوِيف. ألّنه َتَوقََّف َعن ِعباَديت

لَقَد َتوقّفَْت َعن ِعباديت ولَم َيُعْد امسي القُّدوس َيعين شيئًا ! ةبِال َمَحبَّ! الذي بِال َرجاء
  …َنعم، إنّ امسَي ال َيعْين لَكم شيئًا! لَكم اآلن

إّنين أسألُ . لو اتََّبْعُتم ُسـُبلي وأَصَغيُتم إىل نِداءايت لَما كاَنْت كُلُّ َهِذه الصَّحراء
ال ُتكَرُِّروا األخطاَء الَّيت ". الَّذين ال ُيِحّبونينأن ُتَصلّوا إلخوِتكُم "الَّذين ُيِحّبوَنين 

إنّ َمراِعيَّ الَّيت كاَنْت . اقَتَرفَها أَجداُدكُم يف يومِ الُعصيان، َيومِ التَّجرِبِة يف الصَّحراء
َخِصيبةً ِفيما َمضى َتمتدُّ الَيوَم َجدباَء َوقاِحلَة،كَما أنّ قَطيعَي قَد َتَشتََّت بِضرَبٍة ِمن 

لَِكّن ُعقولَكُم . ملاذا ُتْغِضبوَنين؟ ملاذا؟ إنَّ كُلَّ جِيلٍ َرفََضين لَِقَي ِعقَاَبه… اِتِهُرع
فاِسَدةٌ إذْ إِّنكُْم ال َتنفَكّونَ ُتَضلِّلُونَ أَنفَُسكُْم ُمعَتِقديَن أّنكُم َتَتَصرَّفونَ أفَضلَ ِمن 

الِشّريَرِة قَط،  مّنا شاَركناُهم يف أعماِلهِلَوكُّنا َنعيُش يف َزَمنِهم لَما كُ: "الِفّريسّيني قائلني
إّنكُْم ال ُتَرحِّبونَ يب بِصوَرٍة خمتلفٍة : "أليوَم أقولُ لَكُم هذا!" ولَكانَ إْيماُننا َخلَّصنا

كَثريون ِمن َبينِكُم أَداُنوا . كثًريا َعن ِتلَك األّيامِ الَّيت كُنُت فيها َبينكُم يف اجلََسد
يا ُبنيَّيت، لَقَد أَتْيُت إلَيهِم يف ! قَبلِ أن َيطَِّلعوا َعلى ُمحتواها ، َحّتى ِمن١١َرسائلي

                                                           
  .لَسنا نتصّرف هكذا ِتجاه اهللا فَقَط َبل فيما َبيننا أيًضا ١٠
  .اإلحياءات والظهورات والعالمات احلالية ١١
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َصحراِئهِم، ألقولَ لَهم إّنين أنا املسيُح الَّذي كانوا َينَتظروَنه، لَكّنُهم لَم ُيَصّدقوين، 
كُم إنّ روحَي القّدوَس الَيوَم َيْبلُُغكُم يف ظُلَمِتكُم، لَكّن. َرفَضوين، اضطََهدوين وَصلبوين

َتعَجزون َعن فَهمِ أعماِلِه بَِسببِ ِعصيانِكُم وإغواءاِت اخلطيئِة املَتراِكَمِة ِفيكُم، لَقَد 
ملاذا ُهْم مُتفاجئونَ، َوحّتى َضجِرونَ . َتَخطّْت َصحراُء عصرِكُم كُلّ َصحراَء أُخرى

ولُُهم َصحراَء تلَو وُمنزِعجونَ ِمن ُروحي الَّذي َينزِلُ َعليهم ِلُينَريهم؟ لَقَد أَوَجَد ُخم
كم أّنين أَغُصُّ وأخَتنُِق عندما أَرى هذه الشُّعوَب ! صخرةً تلَو األخرى! أخرى

  !املَُتَمرِّدةَ َتدوُس أزهارَي القَِليلَةَ املَُتَبقِّية
فاسوال، لَوال أمُِّك الِقّديسةُ الَّيت ُتْمِسُك بَيدي كَي ال أَضرَِبُهم، َولَوال رَمحيت 

أنا الَّذي هو إلُه عدالٍة أيًضا، لَكُْنُت َضرْبُتهم ُمنذ َزمنٍ َبعيٍد؛ ألنّ َهذا الالُمتناهية، 
لَقَد ذََهبوا إىل َحّد اإلعِتقاِد أَنّ املصائَب . فيه نِْياجليلَ أَوَجَد َسدوَم وعامورةَ َجديَدَت

الشَّرَّ وأّنهم  الَّيت َتِحلُّ بِهِم اآلن، تأيت مّني؛ لَم َيفَهموا أبًدا كيف أنّ الشرَّ َيجِذُب
أُريُد ِمن كلّ الَّذيَن ُيِحّبوَنين أن ُيَصلّوا وُيَصلّوا، . َيدفَعونَ اآلنَ ِمن ُعملَِتهمِ اخلاّصة

أَرغَُب يف َتشجيعِ أصِدقائي أَن ُيواِظبوا . وُيَصلّوا كي َيصلَ هذا العصيانُ إىل نِهايِتِه
ثقوا بِي، . يَن َينُشرون ُبذوَر َسالمي وُحّبيإّنين أُبارُك كُلَّ الَّذ. احلََسنة ١٢على أَعماِلهم
إىل َمىت لَن . أسألُكُم بَِحزمٍ أيًضا أن ُتصلّوا كي ُينَريكم روُح الفّهمِ مجيًعا. حّتى النِّهاية

. َيفَهموا الِكتاباِت املقّدسة؟ إىل َمىت َسَيَضعونَ أسراري جانًِبا؟ ُجدوا ِثماري يف أمثايل
ال يزالُ . عوبةً يف ذلَك، إسألوا روَح التَّمييزِ أن َينزِلَ َعلَيكُمميِّزوا، وإذا َوَجْدُتم ص

                                                           
  .الَّذين ُيساعدون على ترمجة، وتصوير، وعمل وتوزيع هذا الوحي" التالميذ اجلدد"كلّ هؤالء  ١٢
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. الَِّتي َتخّصين١٣العديُد ِمن أسراري َمحجوًبا َوَمكشوفًا يف كُتبِ الِْحكَمِة
َسأعيُد بناَء َبييت، سأِمحلُ . أِعُدكُم أنّ احلبَّ َسَيعوُد إليكُم كَُحبٍ ِلَيعيَش فيما َبينكم

َتعالَوا . َجديدةً، َمدينةَ الَنزاهِة، َمدينةَ اإلمياِن، ألنَّ الَعدالةَ ستنَتِصر إليكم أورشليَم
إْجَمعوا . واْحُصدوا غَلّيت، يا أصِدقائي؛ أْحُصدوا هِذِه الَغلّةَ الَّيت أعَدْدُتها لَكُم سرا
احلياةَ ِمن  أعمايل وانشروها، فَُتنِعُش رياَح الصَّحراء، وُتروي التُّربةَ اجلافّةَ وَتبَعثُ

  .َجديٍد يف هذا القَّفر
  .َصلّي، يا فاسوليت، ِلَعوَديت

  !!َتعالَ إلَينا يا رّب، ُعْد إلَينا! َتعالَ! آه يا إهلي، أَجل ♦
قوِلي ِلكُلِّ اآلخريَن أن ُيصلّوا  .لَم َتُعْد َعوديت َبعيدةً اآلن. سأَعوُد قريًبا جدا ♥

 .خلّص، سأُِعيُد بِناَء كُلَّ ما َتَضرَّر وَسَيَتَضرَُّر أَيًضااملسيح، املُ أنا الرَّبُّ يسوُع. ِلَعوديت
  …ال َتنَسوا اِملحَنةَ الكَبَريةَ الَّيت َسُتعانِيها كَنيسيت قَبلَ أَن أَُجدَِّدها كُلَّها

بِ َسالِمي وُحّبي، يشاركي يف َصِل. ِلذَلَك، يا ُبنيَّيت، إَمسحي يل أَن أَسَتْعِملَِك كَلَوحٍ يل
  َنْحُن، لألبد؟. نا َربَِّكَمعي أ

  .َنَعم، يا َرّب ♦
  َنْحُن؟ 
  .لألبد. َنَعم، يا أّمي القّديسة ♦
  : )أُْعطَيْت َهِذه الرِّسالَة ِللَجماَعة الَّيت أَلَتِقيها، ِلـُتقرأ لَُهم (
… لَسُت َبعيًدا عنكم؛ إّننا َنأكلُ َمًعا. َسوَف َيبَحثُ ُحّبي الواِفُر َعن كُلِّ واحٍد ِمنكُم ♥

                                                           
إنَّين يف َتوقٍ إىل ! تعال أّيها الَرّب: ين أرَملة وَصرْخُت إىل الرّبِمن َجديد شعْرُت يف هذه اللحظة بأّن ١٣

  .الرَّب
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َسَيْشُعُر . ١٤عودوا إيلّ فأَعوُد أَنا أَيًضا إليكُم. فاْشُعروا إذًا بُِحضوري… لُ مًعاَنعم
إَمسحوا . ألَّذي َيبَحثُ عّني َسوَف َيجُِدين. الكَثريونَ ِمن َبينِكم بُِحضوري ِلَتَتَشّجعوا

أنا  .ِلروحي أن َينمَو فيكُم؛ أمسكوا بِيدي، يا أوالدي، وكونوا ُمْسَتِعّديَن الّتباعي
أملْ أقُلْ . لَم أَتُركْكُم قَط. يسوُع، أُْعطيكُم َسالمي، هذا السَّالُم املفقوُد يف هذا العامل

آِمنوا بُِحضورَي القُّدوس؛ آِمنوا " إّنين سأَكونُ َمَعكُم دائًما َحتَّى انِقضاء الدَّهر؟"
َجميَعكُم؛ أنا أُبارِكُكُم أنا أُِحبُّكُم . بُِحضورَي اآلن، ألنَّ َهذا الَوحَي َيخرُج ِمن فَمي

   …تعالَوا.َجميَعكُم
١٠/١٠/١٩٨٨  

  يسوع؟ ♦
  .أنا ُهَو ♥
  .ِلَيكُن الرَّبُّ ُمباركًا ♦
صغي إّتِكئي َعلّي وأَ. ال َتقلَقي. أِحبُِّك، يا ُبنيَّيت، ألجلِ َهذا اإلْيماِن الَّذي ُتْعطيين إّياه ♥

لَِكْن كَثريونَ َيحكُمونَ . ًعا وُيِحبُّكُمإىل قَليب، َهذا القَلبِ الَّذي ُيفَتُِّش َعنكُم َجمي
اتِليي َمعي . يا ُبنيَّيت، َصلِّي غاِلًبا إيلّ كَي أَمَنَحِك قُّويت؛ سأَمَنُحِك قّويت دائًما. َعليه

  : َصالةٌ ألجلِ عوَديت. َهِذِه الصَّالة
  .ُعْد إلينا! تعالَ يا رّب"

  .إسَتِمْع ُصراَخنا األِليَم ِمن هذِه الصَّحراء
  .أُْشُعْر بَِعطَِشنا وارَحْمنا

  ُعْد إلَينا، َتعالَ واْمُح كُلَّ شرٍّ

                                                           
  .٣/٧مال  ١٤
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٢٣٧

  .َوأَِحلَّ احلُبَّ َمكاَنه
  ."آمني

وَعلى َهذه الصَّالة، َسَتسَمعوَنين أُجيُبكم بأّنين أنا، الَّذي هو ُحّب، سأعوُد إليكُم 
كونوا ُمَتّيِقظَني َوَحِذريَن . أُْصُبروا، يا أِحّبائي، لُبْرهٍة َبْعُد وأنا سأعوُد إلَيكُم. كُحبٍّ

توبوا، قابِلوين أنا ربَّكُم، بِقَلبٍ طاِهرٍ، . ألنّ َعوديت َستكونُ َبغَتةً، فَكونوا ُمسَتِعّدين
لَن َتشُعروا ال بالضِّيقِ وال . فَال ظاللُ األرضِ ُتخيفُكْم وال ساعةُ الظُّلمِة ُتْرِعُبكُم

  .َهِذه بِالقَلَقِ يف ساَعِة الصَّمِت املُميِت
أُصغوا إيلّ إذًا؛ أُصغوا إىل كَِلمايت فَتكونَ لَكُم َتعزَِيةٌ ِعنَدما َتحلّ ساَعةُ الظُّلَمِة َهِذِه 

أنا . أَقولُ لَكُم بَِحزمٍ إنّ َهِذِه السَّاعةَ لَيَست َبعيدةً َعنكُُم اآلن. على َخليقَيت بأَْسرِها
سأَغُْمُرُهم . وسأُقَلِّلُ ِمن َخوِفهمُيِحّبوَنين  الَّذي هو ُحّب، سأْجَتِذُب إيلَّ مجيَع الَّذيَن

ِلَمن ُهم غَُري ! وا أََسفاه. بُِحّبي، أَُعّزيهِم بِقليب وَسوَف َيجِدونَ ِفيَّ مالذًا لَهم
َسَيموتونَ ِمن جّراِء شّرِهْم وَيَتَمدَّدونَ يف الُغبارِ ُمْخَتنِقَني ! ُمستعّديَن ولَم ُيِحّبوين قَط

ألّنُهم لَطَّخوا امسَي القُّدوَس بُِمساَعَدِة التّننيِ الثاين؛ ألتننيِ الَّذي ! طاياُهمَتحَت ِثقلِ َخ
أّيُتها اخلَليقةُ ! أّيُتها اخلَليقة. َيرَتدي املعطََف األسَوَد، ألتّننيِ الَّذي هو َنقيُض الّنور

  .ِكإمَنحيين َنظَرةَ لطٍف واحدٍة فأَُحرَِّر. كَم أُْشِفُق َعليِك! ١٥اخلَرقاء
منذُ َيومِ وِالدِتكُم، َعَرفُتكم ُملِحدين، وبالرُّغمِ ِمن ذَلَك، أنا ُمْسَتِعّد أن أَنسى وأن 

إن قُلُْتم يل إَّنكم قَد ُضلِّلُتم . إنّ َحْبلَ ُسرَِّتكُم ال يزالُ موثوقًا يب. أتباَحثَ ثانَِيةً َمَعكم
 َسوفلك، أنا، الَّذي هو احلُّب،وإَّنكم لَن َتعودوا إىل اخلطيئة، إذا قُلتم فَقَط ِلي ذ

                                                           
  .بدا اهللا حزيًنا للغاية، وِشبَه ُمَتَرّدٍد إذ َعلَيه أن يعاقَبنا ١٥
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٢٣٨

ُعودوا إيلّ .إنّ غُفراين َمضمونٌ َسلَفًا، ال ُتْغِضُبوين أَكثَر َبعد. ١٦أَُخلُِّصكُم، يا أوالدي
  .      فأَمنحكُم َحقًّا سالمي

آه ! يا ُبنيَّيت، إّنين أُبارِكُِك ألّنِك َتسَمحَني ِلي باسِتعمالِ َيِدِك؛ كَم أنا أحبُِّك ،تعالَي 
ا ُبنيَّيت، إّنين راضٍ َعلَيِك، َناديين دائًما، الِطفيين بُِحبِِّك، أْبهِجيين، خفِّفي آالمي، ي

يا زهريت، إّنين أمسُح لَِك أن تكوين يف َبالطي بَِسَببِ . أْخِمدي غََضيب بُِحبِِّك ِلي
  َنْحُن، َمًعا؟. لِك َسالمي. َعَدِمِك، فابقَي إذًا َنكرةً

  .ّبَنَعم، يا َر ♦
  .ضوري مقّدسإنّ ح ♥

١١/١٠/١٩٨٨  
  

  .السَّالُم معِك ♥
  !أجملُد هللا ♦
لَقَد قُلُت لَكم، ُمنذُ َبدء هذا الكَْشف، أَنّ كَنيَسيت يف َخراب، ويف هذا اخلراب  ♥

َعلَّي أن … كَم أتألّم! ١٧آه يا فاسوال. َعشََّشت أَفاعٍ ، َوَجَعلَْت َمسِكَنها يف أَعماِقِه
َتَتَسلّلُ يف أَقَدسِ أسراري وأَرِمَيها خارَِج كَنيسيت؛ وأُعيُد  آِتي وأَِحلّ هذه األفاعي الَّيت
لََصعٌب َوُمريٌع أن َتعيشوا ُمحاطَني يف إّنه  يا ِطفلَيت، …حيَنها بناَء كنيَسيت ِمن جديد

لَكّنين بِقُربِ كلِّ الَّذيَن ُيِحّبوَنين َوَيعبدونَ امسَي القّدوَس َهِذِه الصَّحراِء القاِحلَة، 
يف كُلِّ َمّرٍة . أُريُد أن أُذكَِّر كُلَّ الَّذيَن َيدوسونَ أعمايلَ اإلهلّيةَ أَّنين ِغًىن الُمتناٍه .بُِحّب

رأْيُت ِفيها َخليقَيت َتسقُطُ يف العصياِن، كُنُت أُْرِسلُ ُرسالً َيحِملونَ كَِلَميت، ألنّ 
                                                           

  .َيقِصد بذلَك اخلليقة ١٦
  .أطلق اهللا ُصراًخا كبًريا كلّه عذاب وأمل ١٧
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٢٣٩

الّرغمِ ِمن أنَّ أجداَدكُم قد ب. الِعصيانَ ُيَحوِّلُ األرَض الَّيت َتعيشونَ ِفيها إىل َصحاري
َعَصوا، لَم َتكُن ُشكوكُُهم بِقساَوِة َشكِّ َعصرِكُم الَّذي َيُشكُّ يف أّنين أتكلُّم إىل 

  .مالئكَيت املختاَرة ألمنَحها َرسائلي
 يف كنيسيت، الَيوَم، يا طفليت، ُخّداٌم َيدَّعون اإلميانَ بامسي لَِكنَُّهم َيرفضونَ كُلّ أعمالَي

إنّ جفافَُهم َيديُنُهم، ! ّيِة الَّيت أقدِّمها لَكُم يف أّيامكم والَّيت تأيت ِمن الرُّوحِ القُُدساإلهل
َعلى هؤالِء األشخاصِ أن َيعودوا إىل الكتاب ! ويف َيومِ الدِّينِ سأُحاِكُمُهم بِقَساوة

. ها ِللُمختاريناملقّدس ويقرأوا كَيَف َيعَملُ روحي وكيف أُبارُِك املواِهَب الَّيت أَمَنُح
يا طفليت، أَنِت وأنا، أَنا وأنِت، َنعُبر َهِذه الصَّحراَء، هذه . ١٨ها ِمّنيإّنها تأيت كُلُّ
َتةَ، بَِسَببِ العقالنِيَّة، وافِتقارِ اإلْيمان، وافِتقارِ الُْحّب، واإلخِتالِط، يالصَّحراَء املُم

إنّ . لّ ما يأيت ِمن الرُّوحِ القُدسواإلنِغماسِ يف الشَّهواِت، والغرورِ واحلقِد ُتجاَه كُ
َتَصلَُّبُهم ِحيالَ اإلصغاء َيديُنُهم؛ كُلُّ َمن َيرفُض أعمالَ روحي القُّدوسِ َيرفُُضين أنا 

هؤالِء النَّاسِ ُيَنمُّونَ َهذِه الصَّحراَء، … !ألّنين أنا والرُّوُح القُدُس واحٌد َوُمَتساوِيان
إنْ ُهم َرأوا َزْهرةً، إّما َيدوسوَنها ويسَحقوَنها وإّما . مو فيهاَسَيْن ال شيَءَوَيتأكّدونَ أَنّ 

إنّ كأَس … َيَتجاَهلوَنها َعْمًدا وال َيْرُووَنها أبًدا، ِلَتذُْبلَ وبِهذِه الطَّريقِة َيَتَخلّصونَ ِمنها
ما أَطلُبُه ِمن  كُلُّ. َعدالَيت َتفيُض َوُهم قَْد َبدأوا َيشُعُرونَ بأُولَى قَطراِت َعدالَيت َعلَيهم

أن  هؤالِء األشخاصِ ،خاّصةً الَِّذين خيدموَنين وَيرفضونَ أعمالَ الّروحِ القُُدسِ، هَو
َتعالَي، يا طفلَيت، . أقوى ُيَصلّوا، ُيَصلّوا وُيَصلّوا ِلَيكونوا يف الّنورِ والمتالِك إْيماٍن

  .أَرضيين دائًما وَتذَكَّرِي ُحضورَي القُّدوس
  ؟َنْحُن، يا َرْب ♦

                                                           
  .١١-١٢/١قور  ١سألين اهللا أن أدّون  ١٨
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٢٤٠

  .أحبُِّك، نعم، َنْحُن ♥
  َنْحُن، مًعا؟ 
  .نعم، يا أّمي القّديسة ♦

١٣/١٠/١٩٨٨  
  إهلي؟ ♦
أنا روُح احلّب، . لَقَد أْحَبْبُتِك ُمنذُ األزلِ َوُمنذُ األزلِ َرِغْبُت يف أن ُتِحّبيين. أنا ُهَو  ♥

أَرغَُب يف أن . َدعي َنفَْسِك َتنفَِتُح عليَّ، كَي َيَنعِكَس ُحّبي فيِك، كوين كِمرآٍة أَمامي
أَعِكَس ُحّبي فيِك، أنا، يا فاسوليت، لَسُت إهلًا قاسًيا؛ أنا َعذٌْب َوأُِحبُّ َحّتى كُلَّ الَّذيَن 

يا َزهَريت، بِما أّنِك َبدأِت َتفَهمَني مقداَر احلّب الَّذي أكنُُّه لِك، َهل . َيحَتقروَنين
  بَِسبب افِتقار احلُّب؟ َسَتسَتطيعَني أن َتفَهمي إذًا كَيَف َيَتعذُّب احلّب،

  .، بدأُت أفهمنعم، يا َرّب ♦
  .كوين ُمباركةً.أن ُتَعّزيين قادرةٌ علىأنِت . إذًا َتعالَي إيلّ وعزِّيين، ال َتحرميين ♥

   

١٤/١٠/١٩٨٨  
ُألِحبََّك أَكثَر َوكَما  أكَبَر إمياٍنأنا بِحاجٍة إىل . يا َرْب، أطلُب فَقَط أن ّتمنَحين قُّوَتَك ♦

أنا بِحاَجٍة إىل املثابَرِة والرَّجاِء ُألَتمَِّم املهّمةَ الَّيت َعهِدَت بِها إيلّ، فأَُمـجَِّد بذلَك َترغَب، 
  . اَمسَك القُّدوَس ِمن َجديد

سأَمنُحِك كلَّ َهِذِه األشياَء ِلَمصاِلحي َوِلَمْجدي ولَِكن أْيًضا كي تبلُغَ َنفُْسِك كماالً  ♥
إفَهمي كَم َيكَرهِك الشَّيطانُ ِلهذا العملِ الَّذي ُتشارِكيَنين  .أنا الرَّبُّ أُِحبُِّك. أكَرب
، "دودةً"أنِت، الَّيت أْسماِك َمّرةً . إّنِك ُتَمّجديَنين بُِحّبِك وبَِجذبِِك الّنفوَس إيلّ. فيه

 َتذَكّري كَْم. ُتَمّجديَنين، وهذا ُيْغِضُبُه؛ وكلّما كُنِت َصغريةً وَنِكرةً، كلّما زاَد غَضُبُه
  ! هو ُمَتفاِخٌم وَمغرور
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٢٤١

  .َنَعم، يا َرْب ♦
إنّ احلُّب . َتعالَي دائًما إيلّ َولَن أرفَُض أنْ أَمنَحِك َسالمي. أُِحبُِّك َوَسأمحيِك دائما ♥

  .ُيِحبُِّك
  .أجملُد ِلَربِّنا ♦

١٥/١٠/١٩٨٨  
  ؟يا َرّب ♦
يا طفليت، أنِت … ١٩ُمنذُ األزل لَم أَجِْد أَبًدا ُضْعفًا ِمثلَ ضعِفك؛ إّنه ُمذهل. أنا ُهَو ♥

إنّ ضعفَِك َيفتُنين، لَطاملا جذَبنِي . بِحاجٍة إيلّ، إنّ ضعفَِك َيجذُبين، أنا القُّوة الالُمتناهية
   ،الّضعُف كاملغناطيس، أصِغي إلِىدقّاِت قَليب، أنا يسوع َوقَليب األقَدُس ُهو َمسِكُنِك

لَقَد َحلَلُْت قيوَدِك ِمن ُعبودّيِة . لَِك يا ُبنيَّيت، إنّ كلَّ َخفقٍة ِمن قَليب هَي َنشيُد ُحبٍّ
أريُد هذا التَّجرُّد ِمن . ي اآلن ُمَتَجرِّدةً كما َرِغْبُت يف ذلَك ُمْنذُ األَزلهذا العامل؛ إبقَ

فَكّري، َمن كان َيسَتطيُع أن َيفَعلَ ذلَك غريي أنا خملَِّصِك؟ أنا ُهَو الَّذي . كلّ َنفْسٍ
لَقَد َشعْرِت . ة اخلطيئِة وِلذَلك فالشَّياطني عدائّيةٌ ُتجاَهِكاسَتْرَجَعِك ِمن ُعبوِدّي

بُِحضورِها القَريبِ هذا األسبوع، كرِّسي ذاَتِك يل ألنّ عبادَتِك وإخالَصِك ُيْرِضياِن 
إصَعدي إلَينا يف تلَك  قلَيب األقَدس، هذا القَلَب املتعطَّش للُحّب واإلخالص،

  .  ؛ َتضّرعي إلينا هناك٢٠املغارِة
  .َنَعم، يا أّمي القّديسة. َنَعم، يا يسوع ♦

                                                           
ً ا عن  ١٩ كان ذلك بَِسبب َموَجة الشُّكوك  الكبرية جمّدًدا َحيثُ ُيوجد ثالثُ نقاط، َتركُت الرّب عاجز

  .الكالم
  .برامو سويسرا" Longeborgne"مغارة فوَق َمحَبسة  ٢٠



  ٢٨رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

٢٤٢

يا فاسولةَ قَلَبي األقَدس، أُْشـُعري بأّنِك َمحبوبةٌ ِمّني، أُْشُعري بأّنِك حمبوبةٌ ِمن أّمِك  ♥
  ، َنْحُن؟القّديسة؛ إَمسحي يل بأَن أستْخِدَمِك لقليلٍ ِمن الَوقِت بعد

  يا َربِّ؟ . َنَعم، يا َرّب ♦
  .أنا ُهَو ♥
ا احلبَّ الَّذي أَكُنُّـُه لََك والّرغَبةَ املُّتِقدةَ يف أَن أشُعَر بُِحضورَِك وأن تكونَ معي أُنظُر هذ ♦

باخِتصار، أنا أعيُش . باستمرارٍ والَتَعطَُّش دائًما أكثر إليَك، ال أفَكُِّر إالّ بَِك َنهاًرا وليالً
ُر الّرغبة هذه يف رؤيِتَك ُتْشبُِه ألجِلَك وأرغَُب أحياًنا يف رؤَيِتَك بالَعنيِ اجملّردة، هل مشاع

  مشاِعَر النُّفوس يف املطهرِ والَّيت لَيَسْت َبْعُد َمَعَك؟ 
  .إّنها ُتْشبُِهها إىل حدٍّ كبري، لكن مع مشاِعَر أعَمَق وأوضح ♥
  !إذًا هذا بالتأكيِد فَظيع ♦
سَتَتعلُّم إذًا أن إنْ مل َترغَْب يفَّ ِعندما كاَنْت على األرضِ ف. نعم، إّنها تتألُّم كثًريا ♥

  .ترغََب يفَّ يف املطهرِ، هناك ال َترى َوْجهي وَتَتحّرُق من هذه الرَّغبِة 
 .أشكرَك، يا َرّب. نعم، يا َرّب ♦

١٦/١٠/١٩٨٨  
ذََهبنا كُلُّنا . ألنَّين أُِحبُّ َتناولَ القُرباِن املُقَدَّسِ ِعنَدُهم لوزانلَقَد ُزرُت كَنيَسةَ إنكِلتّرا يف  ♦

 َدمِ َوَبعَدُه كأَس القُربانَ املُقَدََّسثُمَّ َدَخلَ الكاِهُن حاِمالً أوَّالً  .َسَجدناقَدَِّمِة َحيثُ إىل املُ
أَعَتِقُد أنَّها الطَّريقَةُ األكَملُ واألَتمُّ الَّيت ُيريُدنا َيسوع، َوفقًا لَها، أن . املَسيحِ، وَشرِبنا ِتباًعا

بِما أنَُّهم ال ُيكَرِّمونَ الَعذراَء َمرَيم، ذََهبُت إىل هناَك ولَِكن . َنتناَولَ القُربانَ األقّدس
" ألسَّالُم علَيِك يا َمرَيم" أَعَتِقُد أنَّها املرَّةُ األولَى الَّيت ُتتلى ِفيها . ُألكَرَِّمها دونَ ِعلمِ أََحد

  .يف َهذه الكَنيَسة
  


