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  الدفتر التاسع والعشرون
١٨/١٠/١٩٨٨  

  رّبي؟ ♦
  .أنا الرَّّب ♥
  هي؟إلَ ♦
  .أنا هَو ♥
  ي؟أَصِدقائُتبارَِك األشياَء الدينيَّة الّتي أعطاين إيَّاها  نْيف أَ هل ترغُب ♦
  .١َسأُبارُِك كلَّ ما َيجُِب َتربيكه. عيها على َشفََتيََّض ♥
  ذلك؟ معهل تستطيع . يا رّب، بعٌض منها ُمَغلٌَّف بالسيلوفان ♦
الَّذي  ميانقلَّة اإل سآُخذُ .القدرة أنا كُلّيفُخذيها كلّها كما هي، . أُِحبُّ براءَتِك ♥

  .ني، استرحيي اآلتعالَ.أقوىاًنا ميإ ِلُيصبَِحيِه َغذُِّيفََضُعُه يف قليب األقدس وأَ ُتعطيَنين
 .أشكُُرَك رّبي. نعم رّبي ♦

١٩/١٠/١٩٨٨  
  ."أملَْجُد هللا" 

  .)لقّديس ميخائيلِل يتصالا على جواًب (
  ."الرّب ُمَسبًَّحا ِلَيكُنِ" 

  .)لقّديسة مرميِل يتصالعلى  اجواًب (
  .َتعالَي .ِك سالميمنُحأ ♥
  .)األقدس لبِلقَِل يتصال ا علىاًبجو (

                                                           
  .ةدينيَّها لَيَسْت األيقونات ألنَّإحدى لن ُيبارَِك  هفهَمين أنَّذلك وأَ يسوُع قالَ ١
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هذه يف ون ساعدذين ُيأُبارُِك كلّ الَّ. هممن إّنين أُبارُِك كالًّ: "٢همّب، أقولُ لَأنا الرَّ ♥
 ذهَبن تلَ. جليراِغهم ألفَ قِتَوبِ ونَضحُّذين ُيالََّك أولِئة خاّص ،سالة اإللَهّيةالرِّ

أنُشروا رِساليت . )١٥/١٢يو ( كمحَبْبُتأَ أَنا كم بعًضا، كماعُضأَِحبُّوا َب". ُسًدىنِداءايت 
عاِملوا بعضكم بعًضا . وركونوا يف الّنلّوا ِلَتَص. منكم رونََخْسذّين سَيإىل الحّتى 

 "بدياا أُحب مجيًعا ميسوع، أُِحبُّكُ أنا. وقتيا أِحّبائي، أنا حاضٌر يف كُلِّ . يساوتَّالبِ
  .)٣١/٣إرميا (

يسريوا معي؛  أنْ سأُعلُِّمهم ّب،أنا الرَّ. قليب األقدس ي لَهمكشفتعالَي إلَيَّ، فاسوال، أ
ي وأنَّهم عْرَز همميَعم َجأنَُّههُِمهم فْسأُ. "ة يف اهللاحلياة احلقيقيَّ"عين هم ما َتكشُف لَسأَ

لَهم أقولَ  أُريُد أنْ. اروكم هو غّد اميًعكيف خَدَعهم إبليس َج يهمسأُر خاصَّيت،
يف  ُرَهقالبدء وسُي ذي خَدَعكم منذُ، إنَُّه الَّلشِّريراإنَُّه . موجودإبليَس  إِنَّ داِئًما وأََبًدا
يا أِحبَّائي، سأكون صاِغًيا، صلُّوا وكلِّموين؛ أنا حاضٌر؛ أنا  ،صلُّوا. َحقالنِهاية وُيْس

 يٌّ، لْنبدإنَّ ُحّبي لكم أ. آِمنوا بِِسرِّ ُحضوري هذا .دائًما بينكم أنارفيقكم القدُّوس، 
أُْشُعروا … أُْشُعروا بُِحضوري. ماءيف السَّيوم ُتصبِحونَ ُه إالّ َألتفَهموا ُعْمقَُه وال ِم

  .أُبارِكُكُم مجيًعا… بُِحضوري
  ٢٣/١٠/١٩٨٨رودوس 

 ،إعطَشي إلَيَّ. ٣يَِّف َبِتِكرغبَِمجِّديين  ُتِك؟ فاسوال،يت، هل ُتدرِكني كم قد َميَّْزُبنيَّيا  ♥
 غِفارِبِ عدُّ األّياَمإّنين أَ! نعم. ٤أنِت اآلن أقرب مّني. ..ملاءإىل ا هرةُالّز حتاُجما َتك

                                                           
  .ِلجماعِة الصالة الصغرية ٢
ه يف في رغََبَن أنْ ُمتعلَّنعلى األرض، س حننو يف اهللا وابرغََت ْملَ نْإ. ُيَمجُِّدُه فَهذا أَيًضا اهللايف نرغََب  أنْ ٣

  .هفيغبة للّراملخّصص طهر أملَاملطهر؛ 
  .أّيام أقلّ على األرض ٤



  
      ٢٩رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                                      

  

٣

 وهبةََمْعطَْيُتِك أَ ْدقَلَ. ِسِكاِهديين بَِنفْشين بِقلبِِك؛ يِك؛ شاهدَعقِلشاِهديين بِ .الصَّرب
عن  شاِهديين وابَتِسمي يل، ابَتِسمي يل بُِحبٍّ؛ كَفِّري . ِمليهاْعذلك اسَتمييزي، ِلَت

  َنحن؟.يَّ فقط ألجلِ مصاِلِحهايت ال تبَتسُم يل أبًدا لكّنها تأيت إلَِتلَك النفوسِ الَّ
  .حنن. يا رّبنعم  ♦

  ٢٤/١٠/١٩٨٨رودس 
  هي؟رّبي وإلَ ♦
قودي إيلَّ كلّ النفوس  ،يا ابَنيت .أُِحبُِّك يا ُبنيَّيت، أنا ،سالمي مكمَنُحأَ. أنا هو ♥

ذين يرفضوَنِك، ال ِتِك الَّحاَمبُِمسليب األقدس قَ يفرِّح. مُهِفداَءبَِصلواِتِك، أُطْلُيب 
 يت، عليِك أنِْلذا يا ُبَنيَّ. يف يوم الدين دينهم، وسأّيانَدأنا ال. هم أبًدا وال َتتَّهِميهملوميت

ي وَتجِدي تعزَِيَتِك يف قليب رحيسَتإتَِّكئي عليَّ ِلت. إشَتري الشّر باحلُّب. ُتساِمحيهم
  حنن؟. يتعالَ. هاألقدس، جِدي ُمالطَفايت يف أعماِق

  .ينعم ربِّ ♦
أتْدرين كم أّنين أرغُب . ري ُحضوريتذكّ! ينيال تنس ،هاَمَعِك تقوليَنأْس أُريُد إذًا أنْ ♥

؟ إنَّ ُحضوري هو أيًضا سرٌّ شديُد األمهيَِّة، يبدو أنّ ُحضورييف  يلتأمََّت يف أَنْ
  .ُحضورييف تأمَّلوا . معظََمكم نِسَيُه
نوا َمرََّتي؛ قيقذكَّروا ُحضوري احلا، أَفْرِحوين وَتيبدأُِحبُّهم ُحبا أ ذيَنأيُّها األوالد الَّ

أْشرِكوين يف . حنن، انوأَ تنأَ، وأَنَت ناأَ، مًعا، حننستعمالِ هذه الكلمات، اب
إْحَترِموا ُحضوري وال تنسوا أبًدا أنَّين . أفكارِكميف ِتكم وقاشانِنشاطاِتكم، يف 

كم بأَنَّين كائٌن رِكُّذَكم وَتِتفَرِْعِلَم ،َستخطأونَ أَقلّ يَّائم ِفكم الّدبَِتفكريِ. القّدوس
  .كم مجيًعاكُأنا يسوع املسيح، الناصري، أبارِ .َمعكم
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٢٥/١٠/١٩٨٨  
  ؟بِّير ♦
ميه فَهَت َتستطيعي أَنْ  منذ األزل أْحَبْبُتِك ُحبا لَْنألّنين! إْبَتهِجي! يا ابنيت. أنا هو ♥

لَقَد خلَقُْتِك ُألْبهَِج نفسي وأمَأل قليب بُِحبِِّك؛ لقد خلقُتِك ُألَهّدَئ . ُحبا ُمميًَّزا! أبًدا
ب وِلُتكَلِّميين لقد خلقُْتِك ألسَتريَح عندما أتَع. ُدموِعِكبِ غضيب وأَُسكَِّن جراحايت

َمْحبوَبيت، لقد اْخَتْرُتِك ِلَتْعلَمي رغبات قليب ! أُِحبُِّك حّتى اجلنون. ينَنعندما ينسو
أنا َمْن ُيحّبِك  .فتاةَ نوري كوين. كُلِّ ما عندييف األقدس؛ لقد اْخَتْرُتِك ِلُتشارِكي 

قلَبِك الصَّغري لُ ِعسُيْشذي أكّنُه لِك ُحّبي الغّيور الَّ إِنَّ. دائًمارِكُِك اوأنا َمْن ُيب للغاية
د ِمْن املُتَِّقكوين مذَبحي . بَّينِحِلُت ِلكَي ُتْشِعلي بَِدورِِك قُلوًبا أخرى ،نورٍ ِمن بِمشعلٍ
ُتَميِّزي يف خّدامي األمناء، ال ِلُتصبَِح حيي حّتى احلجارة علة وأَ، أُْنُشري هذه الشُِّحبِّي
 مجيعِ جلِأل مََّت ْدقَوِفدائي  ،َمخلوقون على صوريت كمميُعو يف املعَتقَد، فََجأون اللّ
 !أِحبُِّك أّيُتها اخلليقة حّتى اجلنون .مي القّدوسحت اْسكونوا واحًدا َت. مَماُأل
قلوَبكم أدُخلَ  نْإْسَمحوا يل أَ. آِمنوا بُِحضوري فيما بينكم! أّيتها اخلَليقة قيياستف

  .ميًعاَألسَتطيَع أَنْ أَشِفَيكُم َج

  
وفوق كلّ يف املرتبة األوىل ضعيين . ّي، إحَترِمي شريعيت وفَرِّحيينزهريت، إرغَيب ِفيا 

 الشَّّر َعْن كلِّ كفريِعويضات هائلة للتَّتتمَّ ت جب أنَْي. وّيَيْنبغضي كلَّ ما هو ُدأشيء، 
لقد . فاسوال، لن أَتخلّى عنِك أبًدا. ضي َعن اآلخرينوَِّع. مرُف يف هذا العالَقَتُي الَّذي
. سالمي معِك. طان إىل أبِد اآلبدينِك تعاليمي إيلَّ؛ أنا وأنِت، أنِت وأنا، ُمرَتبِقاَدْت
  .يتعالَ
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  ٣١/١٠/١٩٨٨رودوس 
  : هـل عندما أتى ُمفتُِّش الباص قلُت. ُت الباص يف رودوس ألذهَب إىل املدينةذْأَخ (

سوع جاِلًسا بالقربِ مّني فالَْتفَتُّ إليه ضاِحكةً كان ي. أعطاين بطاقةً". من فضِلَك بطاقةً"
تفاجأَ !" جل ال يعلَمطلْبُت بطاقةً واحدةً لكّننا يف احلقيقة اثنان، والرَّ:"يف نفسي وقلُت له

  .)يتعالَ ؟ان وواحًدْيُمتَِّحدَّألَْسنا ! ماذا تقولني: "يسوع والَْتفََت حنوي قائالً
  ٢/١١/١٩٨٨رودوس 

غمِ ِمن الصُّعوبات الَّيت ي، إّنين مسروٌر ِمْن أَنَِّك،على الرُّتعالَ. فاسوال، سالمي معِك ♥
َمْحبوَبيت، َخفِّفي من عذابايت بُِحبِِّك يل؛ . َتفَْهميين وِلني أنَْعِك فيها، ُتحاأََرْدُت أَنْ أََض

 . عَتِمدي عليَّ كُلًِّياواريقة رضيين بِهذه الطّأأظهِري إللَهِِك إيِماَنِك الربيء؛ 
 .يس يل أحد سواكلَف ،إىل أيب نْ لَْم َيكُْنإ أُإىل َمْن ألَْج. سأفعلُ يا رّب ♦
، َزهِّري، َتَزيَّين ولُتَغذِّ زرعييا . أنا أبوِك. حيَر، أْبهِجيين دائًما، كوين فَزرعييا  ♥

 ميلَُي. لطةأنا الّستولَدي بِكثري ألّنين  أنْلقد أعَدْدُت ُمَخطّطايت قبل . ِثماُرِك الكثريين
ون ميلل، َييس من أسفَولَ فوقِمن  دوًما كنيَسيت َسُتقاُد بُِسهولٍة إىل نسياِن أنَّ الناُس

 سلطٍة أيَّةَ كم، إِنَّلَ أقولُِلذا ؛ )١٩/١١يو (سلطان ُيعطى ِمْن فَوق أنَّ كلَّ إىل نسياِن
 ن تدوَم، سأَُحطُِّمها وأَُحوِّلُهاسلّلَْت إىل كنيَسيت، لَا العالَم َتِمْن هذ ملكٍةَم أيَّةَأَرضيٍَّة و

 .م ُتطيعوينولَ يَّغوا إلَْصم ُتورغم ذلك لَ سبقًاهذا م كلَّ مُتلقد عِلْم. غبار كومِة إىل
روحي أن  كم وحّتى نوافذكم كي يستطيَعأبوابِ موين لكّنين سأفتُح كلَّلقد أْبَعدُت

ها؛ سأُذَكُِّرهم ُحَتيت سأفْالَّ قُِرالطُّ دَِّس على  حٌدأَ َيقوىن لَ. يلكيف ُميتنفََّس بُِحرِّيٍة 
الَوحدة،  الكلِّّي ،اَألقَدس الوثُأنا قُْدُس األقداس، الثّ. خرى أّنين األلفا واألوميغاأُ ةًمرَّ
قليب ين يف قليب، سيكون نسأضُع كلّ الَّذيَن ُيِحبُّو. قريًبا فيما بينكم ، سأكونُلطةالسُّ

 . مسكَنكُم اجلديد
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  .تلك هدّييت ستكونُ. كم اجلديدمسكُن وق سَيْنزلُن فَوِم ،وقن فَِم أَجيُء إّنين
وا تعالَ. وا وَسبِّحوينتعالَِلذا . ِحّبائييا أَ كم،القّدوس لَ َيممرَّة أُخرى َسُيعطى اْسو

وا تعالَ. يتصَّكم كخاب رحَِّبوأُ كم مسكينلَ َحفَأفَت وا وساِلموين، تعالَوَمجِّدوين
  حنن؟. ُمباركةً يا ُبنيَّيت كوين. ذي ُيِحبُِّكأنا الرَّّب الَّ اآلن هذا كْننعم، ولَ.٥ّيإلَ
 .عم يا رّبن ♦

 حنن؟ 
 .نعم يا أّمي القدِّيسة ♦
♦  

٨/١١/١٩٨٨  
  ) .ِتِهيف صوَر حزيًنا حّتى ُهُترأْي ،حزيٌنأَنَّه َشَعرُت بِ .ليبِ يسوعُت اليوم بَِصَشَعْر (
لَقَْد َسمْحُت . ِك َتِعٌب جداسيُحَمفَ ،َخفِّفي عنِّيو صلييب ،يا حمبوَبيت ،ُخذي .أنا هو ♥

  . ِك بضَع قطراٍت ِمن دمي ألرتاحَك على قلبِِلَنفْسي أنْ أتُر
ما . سَِّكَمَمَح له بِأنْ َيأْس ْنلَ َتِك، لكّنينَمييطان اآلن ُمَصمٌِّم على أَنْ ُيثبطَ عزإنّ الشَّ

حتَّى الَّذيَن  ،بِخطِّ يدِك م سَتكُْتبني رسالَيتليوأ. ِلَمجديسأُْنجُِزُه قد بدأُتُه وباَركُْتُه، 
ِك أيًضا منحُت فهموا أّنينَييستطيعون أَنْ بِنَِعمي،  غَمرُتِك ماًما أّنينَت فهموا بعُدَي لَْم

، لَقَد فاسوال :إْسَمعيين واكُتيب. عليِك َيأُْمِل نْأَ وَمالَي َيإْسَمحي ِل. مساع صويت نعمةَ
جديِد جلِ َتألذين صلُّوا معُت الََّس ْدقَلَ. كمهريِطَْت أّياُم،اآلن ودةًمعد األّياُم أَصَبَحِت

 ،سأَُجدُِّد كنيسيت ،ّبأنا الرَّ ،أَِعُدكم أّنين. هم إلَيصلواِت كلَّمعُت َس ْدقَ، لَنيَسيتكَ
ن الفاِسدة يف داِخلها، وسأُعيُد بناءها ِم التَّصّرفاُت بِها َخْتهاطَّي لَلّتا َعقَسأْمحو الُب

أَخاُف أَنْ أقولَ لكم، يا أِحّبائي، كَم عليها باإلضافة أَنْ تتأَلََّم حّتى ذلك  لكّنين. جديد
                                                           

  .كتابة أيًضاال ، ُيكلُِّمين، يفيف البداية ،تذكّرُت هنا بطريقة ما كيف كان مالكي احلارس دانيال ٥
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٧

هذا  َييأِت َيجُِب أنْ. ُألَجدَِّدها كُلًِّيا آيت قبل أنْ إنَّ ِمَحَن قلبها الكربى ستبدأُ. اليوم
 سأكونُ. يف أّيام اآلالم هذه ذين ُيِحبُّوَنينالَّ سأَُعّزي كلَّ وم ِلَيِتمَّ الكتاب؛ لكّنينالَي

أجواقًا، سأْجَعلُكم تشعرون بُِحضوري، سأُْرِسلُ إليكم كمبِوا من قلدائًما قريًبا جد 
إّنين أتألُّم ! ائي، تشّجعواَتَشجَّعوا، يا أِحّبلذا ميًعا، قّديسني ِلُيَعّزوكم َجالو الئكِةمن امل

 ، تشعرون بِقليب، تْشعرون بُِحضوري؛ تشعرون بِجراحايتذين ُتِحّبوَنينالّ ُمُتاآلن، وأْن
. الماملُقيمونَ يف الظّ مباآلالم؛ تشعرين بِنظري عليكِ، أّيتها اخلليقة، أنت األقدس ُمثْقَالً

 ،ومالَي ،أشعَر خالف ذلك أنْ ُعدم، نعم، كيف أستطيال من تان بِدموعٍملوءّي َمإنّ عيَن
ذين ال الَّ شرَُّهم أولئَك ْعلُيتابِلِكْن، فيطان؟ يف ِشباِك الشَّ كم يسقطُعندما أرى ُمعظَم

ْد َدَعوُتهم إىل التَّوبِة لَكّنهم قَسنني عديدة، لَ طوالد حذَّْرُتهم قَ؛ لَسَمعواي ُيريدون أنْ
 نتشَرلقد ا. ْن عماهم وتَصلُّبِهمجدا ِم ٌبِعتٌََب، ِعأنا َت. ن َتحذيرايتِم يٍّأل يكترثونَال 
يفعل، بطرس  ماذا عليه أنْ ، ِلُيْملي على بطرَسكالضباب ُمْخَترقًا حّتى بييت َتَمرُُّدال
وَيغدرونَ جدِّفون عليه ظهرِِه ُي ن وراِءيه وِمنعم، إّنهم ال يصغون إلَ. ذي هو قائدهمالَّ
هم كثريون  ذلك، لكْن كلَّ آه، إّنه يعلُم. دفعوَنُه جانًِباال ُيصغون إِليه ويإنَّهم . بِه
قليلون هم  .ُمَتَمرِّدين بيَت صبَح بييتد أَقَلَ. الَّذيَن َيغدرونَ بهو هون لَصدَّذين يَتالَّ

 طهري، مع كلِّالتَّ أنا الرّب، سأنزلُ يف يومِ .وُيكَرِّموَنين يعَترِفون يب ال يزالونَالَّذين 
 رقِن الشَّنوب، ِماجلحّتى  ن الشَّمالِهذا الشّر، ِم وأُطَهُِّر كلَّ يتمالئك معالقّديسني و
  ...نَتِظروا وسَتَرونإ! ْنزلُ ناريَترب، سوف حّتى الَغ

 يسوع؟ ♦
يا فاسوال، هو أيًضا  ،هذاإنّ . إيلَّ فقط ءاإلصغاب لقْد َعِملِْت جيًِّدا، أّيُتها الفتاة، ♥

ا مفبعضهم . إطالقًا ن يعتقدون أّنين أَُحرُِّك يَدِك دون أن َتْسَمعي صويتيلذألولئك ا
، يا ُتْعجُِبين يتالَّ ريقِةسُنتابُِع اآلن بالطَّ .لْهُِمِكأُّب، الرَّأنا  ،ينـأنَّ صدَِّقكان لُي
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 .ُمَتَيِقظَةً وكوين. سالمي معِك .فاسولَيت
ُتَك ذْأََخُت ْنكُلَِمَك، َدِمَك َوْحلو كنَت معي هنا بِلَ …أرجوَك يا رّب، اشِف كـ ♦

 .هاَتْيشفَ فَكنَت ،َك قاوَما كان قلُبَمْيُتَك إّياها؛ ولََروأَها ُتَك إلَْيْدقَُو بِِذراِعَك
كانْت َترفض نْ إ. كلّ ما ُتْخبِرينها به يف احلال إّنها ترفُض. يا ُبنيَّيت، إّنها ال ُتَصدِّقُِك ♥

 أدُخلَه وأَُعزَِّيها؟ قلَبها، كيف أسَتطيع أنْ أنْ تفتَح يل
 .تشِفَيها أنْ يَك، أعرُِف أّنَك تستطيُعم ُتْصغِ إلَحّتى لو لَ ♦
سأُذَكُِّرِك بُِحضوري . ِكتابِعي صلواِتِلذا . هاأنا أُِحبُّ. إذًا صلّي ألجِلها، يا فاسوال ♥

 .حنن. اتِّحاِد احلُّبيف أنا وأنِت  .القّدوس
 .حنن نعم، يا رّب، ♦

١٠/١١/١٩٨٨  
  !جُد هللاملَأ: القّديس ميخائيل 
 !جُد هللاملَأ: القّديسة مرمي 

 .)هماْيتلوُت صالَت لقد قاال هذا بعد أنْ (
 إهلي؟ ♦
 .٦كنُت أنتظُر هذا الوقت بِفارغِ الصَّرب. أنا هو ♥

األقدس  قليب إنَّ. شُعري بِجِراحاِتِهأاألقدس،  سي قليباملي و؛ تعالَفاسولَيت يا َمعيينإْس
 سقطُوهي َت …َتسمُعينلُنفوس ال أ. بِما َيفوُق الَوصفجروح م وَماأللَمن  فجوعم

  .الشيطان شباِكباِملئات يف 
  )الحقًا  (

                                                           
  .ريقةهذه الطَّبِّنا ُمَتَشوِّقَني ألن نلتقَي كُأنا ويسوع  ٦
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ْحنِة الكربى الَّيت اِملبعد : صغي واكُتيبأ. ن أهجَرِك، يا صغرييتن أخذلَِك ولَأنا لَ ♥
سَيْبَتهِجون  ذين ُيِحّبوَنينالَّ ماء وكلُّيف السَّ كبريةً رون عالمةًَت، َسنيَسيتَسُتعانيها كَ
 عميقِةال لمِةظّال إىل القّدوس سيْنَسِحبون َيذين لطَّخوا اِمسالَّ لُّكُ ،ْنِك؛ لَوُيَسبِّحوَنين

 كلميت ظواِفملوا بِوصاياي ألّنهم َحذين َعلَّل كةًَرَب عالميت ستكونُ. ون يف غيبوبةعقَوَي
ألساَس أ، كنيَسيتِل  األساسّيةَ دَّعائَملَقَْد كانوا وال يزالون ال. ي وَتْمجيديميبَِتكر

 ّب،فوس، أنا الرَّهذه الّن. يف داِخِلهاطَهِّر املُ ة؛ إّنهم البخوُرقوّيالثابَت وُبنَيةَ جِسِمها ال
ن ها ِمسُيْعطى لَ اجلديد هامسكُن. لألبد ها يف أوَرشليمي اجلديدِةسأَُمجُِّدها وأضُع
َنكونُ ـا وهم َسديد مّرةً أُخرى وأناجل يمكم اْسسُيعطى لَ ن فوُقفوق، ألّنه ِم

 .واحًدا
مي سأُعيُد اْس لكّنين ،كافريناليوم  وا بعَددَعن ُت، مع امسي اجلديد، لَأنتم، يا شعيب

جعلُ هذه ّب، سأَاحلُأنا رّب . هحبُسوأ الشرِّ يومي، سأَنزُع كلَّ عندما يأيت. يكمإِلَ
حّتى  ،جديدةً األرض اجلديدة ُتْنبُِت بذوَر ُحبٍّ، وأَجعلُها َتزدهُر وأُجري فيها ينابيَع

يسني القّد مُح ِلَمالِئكَيتن أجِلكم، سأْسوِم. سأُْزِهُر حديقَيتحقًّا  إِنَّين. خورالّص َنِم
َنكم علِّمويصبِحوا ُمَعلِّميكم الذين سُي أنْ َمُح ِلِقّديسيَّيْنزلوا إليكم ِليقوتوكم؛ سأْس أنْ

مثل إكليلٍ قلبٍ و سَيسوُد يف كلِّ كم؛ واحلبُّكأَصدقائقّدسة، ويقودوَنكم امل كَلميت
هذه بِلَقْد َوَعدُتكم، منذ أمٍد بعيد، . هكلّ شعب أرضي اجلديدة ُج الفضيلةُسُتَتوِّ

طَهَِّركم؛ ألذلَك  سأنزلُ قبلَ كّنينلَ. يتّم قريًباإنَّه سبَِوعدي؛  األرض اجلديدة وأنا أيف
نْ عليَّ أ.  هب بالنار؛ كلّ الشوائب ستتالشى يف هذه النارُر الذَّهَّسأُطَهُِّركم كما ُيطَ

 إّنين. َغلُِّف هذه األرض كاللعنةُت يتالَّ ه الرَّذائلهذ غسلَ كلَّهذه األمور َأل كلَّ لَفعأ
كُِتَبْت يف كلمٍة  كم؛ كلُّعِلَن لَوأُ ما جرى وما َيجري، سبَق كلَّ إِنَّ َجدِّيةكم بِأقولُ لَ

ي بَِدمي فرِس، قد طهَّْرُت ّبأنا الرَّ. الذي سُيفَْتُح، ُيقَْرأُ وُيْعَملُ به فرِس، هذا اليرفِْس
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 معليك احلكمةُ َتحلَّأّيُتها اخلليقة، صلِّي كي   ...إقْرأوين. اخلاّص، فَكُلوه إذًا
 كتبِ دفينةً يف تزالُ ال يتالَّ واألسراَر َقاحلقاِئ واشفكَْت أنِْمْن  كممكَِّنوُت مِلُتَغذَّيك

  .غاِلًبا وسأغفُر لكم دائًما واالتمّييز؛ توب ةَعَموا نِنالِلَت والّ؛ َصكَميتِح
  .باسِتعمالِ يدِك الصغرية أُِحبُِّك ألنَِّك تسمحني يل. لِك يا ابنيت، سالمـي

 ي، إّنينتعالَ). ٤/٩مرقس "(ساِمَعتاِن فَلَْيْسَمْع ن له أُذُناِنَم: "ليوم قائالًا ةَرسال سأختُم
  أُبارِكُِك، حنن؟

  .آمني. ِلَيكن الرّب ُمسبًَّحا. لألبد يا رّب ♦
 

١٤/١١/١٩٨٨  
ات يسوع؛ ـمـبَِحَسبِ كل عظيـٌمبادري بِيُّو، وهو قّديٌس  صورِة نظرُت إلَىأليوم،  (

ِه ذي اللون البّني وبماش من ثِق قطعةُالسيلوفان، توجُد  َنِم غالٍف ويف حت صورته،َت
تلقَّْيُت هذه الصورة مع هذه القطعة  أّنين رفُْتيه َعوأنا أنظُُر إلَ. بُّوِشياالغامق، ألّنه كان كَ

ُتُه أن ُيَحسَِّن يفَّ ما ما أّنه قّديٌس عظيم سألفََصلَّْيُت له؛ بِذلَك؛  ألّنُه أراَدالصغرية من ثيابِِه 
  .يِّءهو س

سيِّئٍة، سأَلُْتُه أن ُيَغيَِّر على األقلّ  بأشياَء على األرجح ُممتِلئةٌ ما أّنينمثَّ بعد التفكري، بِ
  ).ّببِالرَّ اينميُيقَوَِّي إ وأنْ غروري ْمُحَو كُلَّكي أَُيساِعَدين  أنْ ُهُتْوَجَر. يفَّشيئَْين 

 يا رّب؟ ♦
 ي، اليوم ستكُتبَنيتعالَ. يتشفََّع لِك كيبادري بيُّو  تسأيل َمْن أَهلَمِك أنْأَنا  .أنا هو ♥

 :لَوحدي ٧سأقوُد يَدِك. عيينتسَم أنْ دونَ رساليت

                                                           
  .هنا أصمَّ يسوع َسمعي ٧
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يَّ كما أنِت ي إلَ؛ تعالَلِك أَسَتطيَع أَنْ أغفَرها كيخطاياِك  مجيَع تويب غالًبا؛ أعطيين"
يا ". ٨ّببال انِقطاع، فأنا هو الرَّ ، َسبِّحيينبُِحبِِّك يل َمجِّديين. لةًأْجَعلِك كاِمف

  . ِك باحلكمِةعلُِّمدي وتابِعي معي؛ سأُقدَّْسُتها، ُخذي َي يتالَّ حمبوبيت
 ).ّببُِحضورٍ حّي للرَّ ْرُتفجأةً شَع (
 ؟٩افاسوال، هل تعلمني كم أبتهُِج بِك عندما ُتْؤِمنني كُلًِّي ♥
) أنا أيًضاو! اكان يسوع سعيًدا جد(... 
 حنن؟. يتعالَ .كثًريا ، هذا ُيفْرُِحينَميِّزيين ♥
 .نعم، حنن ♦

١٥/١١/١٩٨٨  
 ألَّمُمَروِّعٍ، كم هو يت بِعذابٍ ائًشعْرُت بِقلبِِه ُممتِل. شَعْرُت اليوم بِصليبِ يسوع على كتفّي (

  .)ألجل العامل الذي يرفض الرّب
 يا رّب؟ ♦
، أنا بِقُْريب يثكُْمأُ. ايا فتاة نوري، أنا تعٌب جد يينحيأَر. أُْشُعري بِصلييب. أنا هو ♥

  :واكُتيب َمعيينْسإ، يا فاسوليت. اخلرابعزية يف هذا لتَّ اىلإ بِحاجٍة
د أْحَبْبُتِك منذ األزل، قَ؛ لَحكمَني عليَِّك َتِك لكنَّأنا قّدوُس! ييا زرعأّيُتها اخلليقة، 

ن ا ِمِك يوميي؛ أُغَذُّتهاجِميَنين نَِّكإوها ن املوت، د حرَّرُتِك ِمقَلكنَِّك َتحتقريَنين، لَ
لُحّب، لكّنكم ِل أنا عطشانٌ. هينيَنينبَِشرِِّك ُت ِككّنمري، لَن َخخبزي وأمُألِك ِم

، لكّنكم م ُمْتَعبني ِلتسترحيوا يف قليبراكُكم عندما أَرحِّبُّ بِشي؛ أُطَيف َع ينَنتتركو
ْحُتموه، لكّنكم يف وأُريكُم كم جّر أفتُح لكم قليب. ، عندما أكون تعًباترفضوَنين

                                                           
  .كتب هذا كما رغب الرّب ٨
  .ضور الرّب الفعليُحبِ  ٩
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بكم  رحَِّبأفتُح ِذراَعيَّ أل. جهٍة ُألخرى نِم تطعنوينوُتضاعفونَ هجماِتكم  ،شرِّكم
 لّ حنان، أفتُح قليبكُبِ. ظهَركم ديرون يلكم تنصرفون عّني وُتكم، لكنَّقَعانِوأُ

خارًجا  جهي وتتركوَنينالباَب بَِو ولَِكْن، عندما آيت إليكم، ُتْغِلقونَ ،األقدس ُألدِفئَكم
كم حوكم ألرفَعن َناويداي َمْمدودت ل النهاراناديكم طوأُ كاملَُتَسوِّلِ؛ يف الربد؛
نا ْيَعَو ناَيْيْت َعَتِعَبد قَلَ. وترفضوَنين تتجاهلوَنين عوًضا عن ذلك، ،كمكم، لكنَّوأشفَي
كم إّياه ما أسألُ كلُّ. الوصف بِما يفوُق ِهجراحاِتبِ فجوعسدي مَج إنَّ .لَمن األأّمي ِم
  .يتلكّنكم ترفضون مساع توسُّال ،ّبالم واحلُهو السَّ

لقد . واضطَهَدْتين ، احَتقََرْتين، لكّنها من جديد َرفََضْتينيتلقد أتْيُت أوالً إىل خاصَّ
يف  ٍةمتبقيَّ ٍةدمع كلَّ كلَّفتينكم وخيانُت ،د ُخْنُتموينقَكُمَهرِّجٍ؛ لَ وعاَملُتموين طاَرْدُتموين

  .ياطني ِمْن شرِّكمشَّالحّتى  لَِهاألبدّية، فَذُ كلَّ يَُّتكمْت وحِشلقد اخَتَرقَ. ّيعيَن
قُْدُتِك  لقدن املوت، بَِشفَقٍَة  ورمحٍة كبرية، جِئُْت أَُحذُِّرِك وأَُحرُِّرِك ِم …آه يا فاسوال

ما ؛ بِمهَمإثْ واعرضيو ورِإىل الّن واخرجَي أنْ ةَخافَ، َمصويت وامَتكَ م، لكّنهخاّصيت إىل
. مخطاياه ونعرضي غرباَءال ّق، سأجعلُاحلبِروحِ  ونَرحِّبُيوال  صويت ونفتخي مأّنه

  ...بيوِتكم كبوقٍ على سطوحِ ييدّو صويت سأجعلُ
 ،حوا يل بالدخولَِمَسفَ؛ قرْعُت على بابِهم من قبل م يعرفوينلَ غرباُء رحََّب يبلقد 
َحثوا عّني ومع ْبأُشارُِك يف طعاِمهم؛ بَِسَببِ فقرهم مل َي لوينَعهم، َجغم من فقرِبالّرو

سجدوا ها ِتَيْؤ، ولدى ُرأصدقائي َبها أعزُّبََّس يتالَّ أََرْيُتهم جراحايت لَقَد .ذلك وَجدوين
ذاَبْت فجسدي، بِأُْنزِلَْت  يتلوحشّية الَّمن ا صعوقنيها، مِقْمن ُعمصعوقني ِم هاأماَم

تسمعون ، وعندما َسصويت غرباُءال حملُسي. ١٠ال تبكي، يا ُبنيَّيت. معقلوُبهم كالشَّ

                                                           
  .بدا يسوع حزيًنا حّتى املوت ١٠
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 ؛ َسُيَمجُِّدينمن قبلم ُيفَتِّشوا عّني لَ غرباُء َسُيَعظُِّمين.  مّنيأيتعلموا أّنُه يإصداه، 
. همهم، وسوف أُزيلُُ أخطاَءوسأُصبُِح معلَِّمهم وأَُعلُِّم ل،ْبقَ ْنِم ينم يعرفوذين لَالَّ

ُع َماعي، وسأْجالّر أنا. فَُهم الَّذيَن سيشفون جراحايت؛ هم وسيفهموَنينَعَم سأتباحثُ
آه، يا فاسوال، سيتمُّ كلُّ هذا قريًبا . َشتََّتْتهاوها ْتضرَب قْد ١١رعاَتها ما أنَّخرايف، بِ

احملبَّةبِنِ ْيتريَح فيِك موثوقَـأس نْأَ ، اْسَمحي يلي يفَّحيي، اسَترتعالَ. اجد ،
  .هالَنَتشاَركْف
 .نعم رّبي ♦
 .حنن  ♥
  .، آمنيدبألإىل ا  ♦

١٦/١١/١٩٨٨  
 يطانَنّ الشَّإ .يـذَّرنـد حـان يسوع قـك. راسةَشبِ ينيطان يهاُمجالشَّمنذ البارحة و (

حي، خصوًصا هذا الَوبِخصوصِ قي لَضعفي اَألكرب هو قَ. هاُيهاجُِمفضعفي  نقاطَ يعرُف
 وبِصراحة ال أعرُف ةًكثري رَتِكُب أَخطاَءأَسة، يمالكًا وال قّد أنا لسُتف. بسَببِ ما أنا عليه

لدى ، كما الطبيعة وخارقةً فائقةَ يسوع ال يضيف عالماٍت أُفكُِّر أحياًنا أنَّ. منها شيئًا
الضعف هذه على هواه  ويغذّي نقاطَ بِهذا يطانُالشَّ ُيهاجُِمين اآخرين، لذ متصّوفني
  .)وُيْربِكُين

هل . قليب ويؤِلُمين .عميق حزنٌين َيْنتاُب، تشكّني فيها ٍةكلَّ مرَّ. ّبفاسوال، هذا أنا الرَّ ♥
 ؟١٢ليَمتابِعي َعُت ريدين أنُْت

                                                           
هذه الرسالة موّجهة إىل الّنفوس الضالّة، اليت تنكر اهللا، النفوس اليت تسكّرت قلوهبا والنفوس الكهنوتّية اليت  ١١

  .تنكر أعمال اهللا اليوم
  .كنُت ُمرتابة ١٢
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 "نا مباَركًان ربُّكُولَي ًداّجَمِلَيكُن اهللا ُم"قُلْ  ♦

يا ُبنيَّيت، ال َتَدعي  ،فاسوال …١٣فاسوال! نا ُمباركًاِلَيكُن ربُّ ا،ًدمجَِّلَيكُن اهللا ُم ♥
تتقدَّمَني يف كلّ مّرة . إّنه ُيحارُِب ُمَخطّطيس؛ ساوِالَوإّنه ُيحارُِبِك بِ. خدعِكيطانَ َيالشَّ

 .ِكألَحذَِّر ،يا صغرييت ،أنا بِقُربِـِك. غَضًبا ، يسَتشيطُُخطوةًفيها 
أنْ أَمنَحها أكثر  ُدينُيمجِّ. حدودةًَم حيهذا الَوِل عالمايت ستكونُ فاسوال، هذه املّرة،

َتحُدثَ  الً دون أنْان أّوميَي اإليأِت أريُد أنْ. السَّببُت لِك د شرْحقَلَ. ريقةهذه الطَّبِ
العالمةَ  د قلُت لِك إِنَّقَلَ. أريُدُه بسيطًا. حييف هذا الَو قةٌخارِعديدةٌ  عالماٌت

 تإلهتداءاخصوًصا ا سيكونُ ذيِك الَّمُرِك وثَنفُسها هي أنِت منُحسأَ يتالَّ حيدةَالَو
أُْضطََهد أنا  ْمألَ ْنِكبب سُتْضطَهدين، لَهذا السَّان، ِلميكم إىل اإلَيفتقُر عصُر كم أعرُف

يا فاسوال، رغَم أّنِك ال  ،ِك نعًما كثريةمنُحأ إّنين. مريأيًضا؟ لَْم يؤِمنوا يب رغم ثَ
ِحدُّ ِمْن نعمي ومع ذلك أَ، أكثر منِك بكثري ونستحقّي ٌمَدَخ ديَّل. منها ياتستِحقّني أ

، أنا حّبيينأَ. ّبكل ما أطلُبُه منِك هو احلُ. فقط أُذَكُِّرِك بذلَك َبل أنا ال أديُنِك. إليهم
وال  ا، عميقًُمميًَّزا اُحب ، ِلتِحّبيينينيخلقُْتِك ِلتِحّب ِك وفكرِِك، ألّنيننفِس ن كلِِّك، ِمَهإلَ

د اْسَتقَْبلُْتِك  يف قَلَ. هانْ تدُخليِك أَحُت لََمماء وَسيف السَّ حُت أبوايبد فَتقَلَ. اُمتناهًي
. يالصاخل يخطّطعن ُم ختاريَُّموأخربُت . نوختاراملُ إِال ي، حيثُ ال يوجُدالطَب

أنَّ  أخَبرُتهم .هم يف بالطيه لَأعلنُتو قَد أعدْدُتُه سرا، متناهيةالالّ يتَمَرْحِمن فيضِ  إنَّين
األضعف واألشقى منذ و خلوقايتكلّ َم أدَنىأختاُر  قلُت إِّنينوَنظري قد وقََع عليِك؛ 
إليِك ألْبَحثَ  طول الطَّريق لقد اْنَحَنْيُت. وسلطيت العظيمة َيِتاألزل كي أُظْهَِر رمح

 مائدةً هّيأُتمثّ . هذه كانت مشيئيت ّي، ألنَّأرفَعِك إلَفعنِك بني األموات وأُقيَمِك، 

                                                           
  .قليب ِمّما مّزَق. نانواحلَ العذوبِة ديَديسوع َش صوُت كانَ ١٣
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أحبُِّك حبا !! هِككم أحبُِّك، أنا إلَ. يدي، ووضعُت غذائي يف فِمِك بِأنا لِك ويل
 .وأصبْحُت سيَِّدِك جعلُتِك عروًسا يل. وجعلُتِك خاصَّيت بَزْييت بعدها مَسحُتِك! غيوًرا

، مسامريي وإكليلَ الشوك؟ لييبْم أُْعِطِك صألَ. مي وأَغَْنْيُتِك بِجواهريغََمرُتِك بِنَِع
 كيفّب، علّْمُتِك احلُ يقدَِّمُه ِلَمحبوَبِتِه؟ أنا، روَح عريٌس أنْ من يستطيُعكْنز أثْ أيُّ

 .كُلِّ ما عندييف  ِكُتأَشَركو ،ّب؛ أَريُتِك ملالئكيتاحلُيف هذا  نمَنيَت كيفو ُتِحّبيَنين
، ن باركَْتها يدي، وقّدَسْتها نِعميتيا َم .األقدس يف قليب تعيشَني ،أنِت تعيشني يف بييت

ليتِك فقط . ُيطارُدِك، إّنُه ُيالحُق ُمَخطّطي ِلُيَدمَِّرُه ماذا الشيطانُمي ِلتفَه أنْ حاوِيل
وال ْحذريه ِلذا اهذه املعركة،  اِتهِتزازبا تشعُر لكّن األرَض! َتْجري معركٍة أّيةَ تعلمَني

  !عيه َيْخَدعِكَدَت
اقطَْع  أرجوك! أرجوَك ال تسمْح له! ُتساِعْدين لَم نْإ شيٍء أيَّ أنْ أعملَ ُيمكنينكيف  ♦

 !عليه الطَّريق
 : ُخذي، أُْنظُري إىل هذا ... ميِكيتِك تعلمني كيف أْحلَ ♥
 .)ريقيديها ِلَتقْطََع الطَّأب َتمسُكالئكة، املن دائرة ِم ن حويلوِم رأْيُت نفسي واقفةً (

  
  أنا                     

   الئكةامل ألعديد من     
 ْن، لَن جِهيتأنا، ِمو . ، أِعُدِك بِهذا١٤إصبَعُه عليِك يضَع أنْ يطاِنللشَّ ُحَمْسال أَ ♥

رْيُتِك سالمي، وأَلَقَد منحُتِك . ءِك شيينقَُص ْنعي لَأُْهِملَِك، َم ْنًدا، ولََبأَتَخلّى عنِك أَ
، يا فاسوال، أنِت ُخلقتِِ ِلذا. ساألقَد َرْيُتِك قليبد أَقَغرية، لَفوس الصَّللنُّ ميَّزاملُ يّبُح

ّي باستمرار؛ عليِك أَنْ ِف غيبوُتْبهِجي نفسي؛ لقد ُخِلقِت ِلَتْر حدودبال  ِلُتِحبِّيين
                                                           

  .وتض أو املََراملَ َيِل ُمسبًِّبا ١٤



  
      ٢٩رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                                      

  

١٦

؛ عليِك أَنْ يينحيوُتر ؛ عليِك أَنْ ُتعّزيين؛ عليِك أَنْ ُتهدِّئي غضيبْرضيينوُت ُتطيعيين
هذه هي مباِدُئ . كُلًِّيا وبِصورٍة عمياء يب ؛ عليِك أَنْ ُتؤِمين؛ عليِك أنْ َترجيينَتْعُبديين
، يا زهريت. ِك إّياهمنُحكلّ ما أَ ِكِلوقببِ ديينانِعكاسي، وَمجِّ بأَنْ َتكوين كَرِّميين. قليب

 .ِك إّياهأَمنُحإقَبلي دائًما بفرحٍ كلّ ما  .عيشي فقط ِلَمصاِلحي وَمجدي
 .نعم رّبي، أُحاول ♦
يفَّ اآلن َخلَِّصِك، هل كْنِت َرِغْبِت ُأل م آِتتذكّري؛ لو لَ. أنا حاضٌر يف كُلِّ وقت ♥

 ؟ ويفَّ وحدي
 .كالّ، يا رّب ♦
 املُقدَّسة ردّيةالَو يالّي غالًبا، صلّي يومَص :احلياة احلقيقّية يفَّ ْمُتِك ماذا تعينلقد علَّ ♥

أُعطيِك ! هزُمهيطان وَتسُتكبِّلُ الشَّ يتالَّ السلسلةَ غرية ستكونُالصَّ لسلةَألنّ هذه الّس
 َنحن؟. ال َتُشكّي أبًدا. سالمي

 .آمني. إىل األبد ♦
   أعتقُد أنّ هذا سيكونُ). ٢\٢٠رؤ (َسُيقَيَُّد  لشيطانَقّدس إنّ ااملُ الكتاُب يقولُ (

يطان وُيْسَحُق وم، سُيهزُم الشَّا الَيذه عندها سيأيت. ردّيةالبشرّية الَو كلُّعندما سُتصلّي 
  ).بِِسلِْسلَِة الوردّيِة

٢١/١١/١٩٨٨  
 رّبي؟! أجملد هللا، ِليتبارك ربُّنا ♦
 .األقدس أُشُعري اآلن كيف هو قليب. أنا هو ♥
. إنّ قلَب يسوع األقدس هو األكثر حناًنا واألكثر ِدفًءا واألكثر رمحة من كلِّ القلوبِ ♦

 أُقاوَِمَك؟ كيَف أْسَتطيع أنْ
 .)رسالة الجتماعنا (



  
      ٢٩رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                                      

  

١٧

 فأنايَّ، غوصوا يفّ، وا إلَ، تعالَقاوِموينال ُت اِلذ. يالّسام حلُبِّا أنا ُينبوُع. أنا احلُّب ♥
. كم؛ سأَُجمِّلُكماألقدس ِلَتْمألوا قلوَب ن قليبكم ِمميُعإْسَتقوا َج. ُمحيطُُ حنان وسالم
ّي، ُخبُز احلَبز اخل، ألّنين ١٥ألبدفَتْحَيون ل وا وكُلوا مّنيتعالَ. سأجَعلُكم كاملني

 أناميًعا؛ كم َجما زلُت بينهّية، أنا عناييت اإللَ اِتنداء يفِحّبائي، ال َتُشكّوا يا أَ! ١٦احلياة
 ذي يتكلُّمأنا احلرب األعظم الَّ. أُْشُعروا بُِحضوري. يف اجتماعاتكم، أَنا حاضر وأَحضر

أجذَبكم  ر أنْْدهبذا القَ لَم أُحاولْ قط. يف قُلوبِكم وُيَشجُِّعكم مجيًعا ِلَتَتقَرَّبوا مّني
ميًعا بني ِذراعّي وبِحناٍن عظيم أَحضُنكم ُضمَّكم َجَألرَُّق كم أَحت! آه. بالقربِ مّني

أنا حربكم األعظم، ! ميمني معيتتقرَّبوا مّني وُتْصبِحوا َح كم أتوُق ألنْ! ميعكمَج
كم م مجيُعكم وأنُتأنا خالقُ. كمكم، عروُسكم، رفيقُوكم، أخكن أيًضا قّدوُسلَ

 ... زرعي
من ومّني؛  ِك ستأيتاُتكلم. هذه اإلجتماعاتدائًما يف  وسأكونُ أنا هنافاسوال، 

سأَنسكُب ؟ وأروي حديقَيت سأسقي ُبستاين م أقُلْ إّنينألَ .كَِلماُتِك سَتخرُج ١٧فمي
ذا ال ِلندى سالمي وُحّبي، مجيًعا باح تاركًا عليكم ضبابِ الصَّمثل ميًعا عليكم َج
سمحونَ ذين سينفَِتحون عليَّ وسَيللَّ ىطوَب! ةليقاخلا تهيَّأ، أَُجمِّلَِك أنوي أنْ. ُتقاوِموين

ألّنين سأجَتِذُبهم  وُيِحبُّوَنين ى للُمْخِلصني يلطوَب. يدُخلَ فيهم ندى سالمي وُحّبي أنِْل
  .يب مّني وأَكسوهم بُِحّبِليكونوا أقَر

                                                           
  .٦/٥١يو  ١٥
  .٦/٣٥يو  ١٦
  .هذا يعين أنّ الروح القدس سُيلْهُِمين ١٧
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قد ة، صورة وَرَتعيشوا على هذه الّص م مدُعوُّون أنْنُتوأَ ى صوَريتلقد ُخِلقُْتم عل
. قداَسيتبِو األعظم، سأُذَكُِّركم بِأُلوِهيَّيت ن أنا، احلَربِككم؛ لَن بينِها كثريون ِمنِسَي

  .ّدوسقُ سأُذَكُِّركم بأّنين
فال َتْخَشْي  ُمطيعةً حِذرةً اآلن، كوين كوين. ِكلأّيتها الزهرة، سالمي : لقّديسة مرميأ 

إّنُه يهتمُّ ألمرِِك؛ أنِت وهو تتشاركان . لغايةيسوع ُيِحبُِّك ِل إنَّ ،يا فاسوال !آه. شيئًا
  .يتخلّى يسوع عنِك أبًدا ْنلَ. يف صليبِه

 .حنن .أنا معِك. يحياسَتروي تعالَ. هو أنا ،نعم ♥
 يسوع؟ ♦
ُحّبي من فيضِ أنا احلُّب و. س كي تعيشوا بِقداسٍةوميًعا بأّنين قّدسأُذكُِّركم َج. أنا هو ♥

أقُلْ إِنّ  ْملَأَ. عالَمة وَعْبَر الختلفَيف أماكن ُم وعالماٍت حذيراٍتعطيكم َتُمتناهي أُالالّ
وُيذَكُِّركم  ءشي كلَُّمكم ُيَعلِّسمي، رسلُُه اآلب باْسُيسذي وح القدس، الَّاملؤّيد، الّر

 )١٤/٢٦يو ( ؟ما قُلُْتُه لكم بِكلِّ
 يسوع؟ ♦
 ).رسالة للقاء الصالة (
تعذّب ، إنَّ احلُبَّ َيقليب نفسي، يا أِحبَّاَء يا أوالَد. رّبكم، املصلوب هو أنا. أنا هو ♥

أنا اليوم . ينووخان وين، َنسوينترك خاّصيت إفَْهموا كيف أشعر؛ أشُعُر بِأنَّ. بُِعمق
قٍت َو ن أيِّكثر ِمأَ جافّةٌ هذه األرَض إنَّ .ةَيثانِ يمآال أُعاين ُمسمَّر على صلييب

 كثريون من بينِكم جائعون. م ضحاياهاالنتائَج، أنُت ِحبَّائي، َتتحمَّلونَم، يا أَضى، وأنُتَم
َيْنزُف  إنَّ قليب !م أُشِفُق عليكم مجيًعاك. رير باستمرارالشِّ غريهم َيخدعهمو

ميًعا كُم َجمنُحأ ينإنَّ. واْمَتألْت ُعيوين بُِدموع الدم ،ن َعْن صلييبِلُمشاهَدِتِه كلّ هذا ِم
يف صلواِتكم، أنا حاضٌر  يَّوا إلَعالَت. ْن قليلون ُيالِحظوَنهاِكثرية، لَكَ عالماٍت
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أُطَهَِّركم وأشفَيكم، فخطاياكم  وا بني ذراَعْي ُمخلِّصكم، أعطوينتعالَ !وأُْصغي إليكم
، أنا إلُه ُحّب، ينخافوّي كما أنتم، ال َتوا إلَلَتعا !سأجعلكم كاملني. هللا يسأألِّهكم ألّن

 إّنين !، ال تتَردَّدواصلّوا يل، كلِّموين !شفقةًأنا إله ُمْمَتِلئ . ُمْمَتِلئ رمحةً للُبَؤساء
ذي هو ، أنا، الَّ، ِمّما جعليناجدعظيٌم ميًعا ُحّبي لكم َج إنَّ …أنتظركم بِحرارة

 إليكم، ألستطيع أنْطول الطريق  حينوملك كلّ خليقيت، أْن ، األزيلنيسيالقّدوس قّد
ذين ينشرون ى للَّطوَب …؛وحّتى النهايةدائًما أنا بينكم . كم وأشفي عاهاتكمَغبلُأَ

، كونوا واحًدا معي؛ أثبتوا يف يَّ وُيعّزوَنينذين يأتون إلَى للَّحّبة، طوَباملَالم ورسالة السَّ
 .ُحّبي لألبد

يا . أمُّ البشرّية مجعاء أنا يا أوالدي األِحّبة، أنا أُمُّكم القّديسة،: القّديسة مرمي  
أُشُعروا كم أَنَّ  !ةالثاني آالمهإّنه اآلن يف . مبا يفوق الوصفتعذَُّب يسوع َي أَِحبَّائي، إنَّ

 بِشراسة والقّديَس يطان يهاجُمالشَّ إنَّ .ىرْبكُ جري معركةٌليوم، َتأ …قلَبْينا يتعذبان
. هذه املعركة الكبرية هتزازاِتتشعُر با األرَض إنَّ. ّبالرَّ ُيحارُِبُه مع مالئكِة ميخائيلَ

يا أِحّبائي،  ،صلّوا …ال تتوقّفوا أبًدا عن الصالة ،صلواِتكم، يا أَِحّبائي ىلإحاجة أنا بِ
 ،يا أِحبَّائي ،فوس؛ صلّواخالص الّنوا ِلصلّ. مةالظل هكونوا كمالئكِة نورٍ يف هذ

 موا ماذا تستطيع أنْأرجوكم افَه …واحٍد منكم كلَّ دُِّعأُ إّنين. النفوس اِءدهتال
 بعَض لدى رؤَيِتها ها يّتجِهون إىل نارٍ أبدّية، وكيف تشعُرعندما ترى أوالَد أمٌّ تشعَر

سأُْنهي .أفضل تفهموينفَيف هذا  تأمَّلوا …بِدّيةاألار ّنهذه ال يف أِحّبائها يسقطونَ
وا وا وَعّزتعالَ. وح القدساليوم بَِمْنِحكم الربكة باسم اآلب واالبن والّر رساليت
 …يسوع


