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  الدفتر الثالثون
  

٢١/١١/١٩٨٨  
  رّبي؟ ♦
سراري ِك أََعْيشِِين بَيُتْرِض ا سعيٌد عندما أراِك ُتحاولني جاِهدة أنْأنا دائًم. أنا هو ♥

 الورديَّةَ صلُّواُي ا أنْخرين أيًض املُباركة، علِّمي اآلُبنيَّيتيا . ّيةرِدعندما ُتَصلّني الَو
. طراِف شفاِهكمن أَِمفَقَط و ،، ال ُيفيُد بَِشْيٍء أن ُتَصلّوا بُِسرعٍةأَكثر بُِبطٍء املقدَّسة
كم َتشُعروا بِما تقولون، لذا ُخذوا وقَت ب أنْجَِي. لبِن القَتنبَع كلُّ صالة ِم جيب أنْ

  .كلَّ سرٍّيف لوا تأمَِّلَت
  .ا يا رّبيشكًر ♦

٣/١٢/١٩٨٨  
  ).، يف لوزان١٦/١٢/١٩٨٨ صالة لقاء ألجلِرسالة ُمنَِحْت  (
هذه  عمة،أشكُُرَك ألّنَك َمَنْحَتين هذه النِّ. أكونَ معَك أنْيف رّبي؟ أنا أُِحبَُّك وأرغَُب  ♦

 علَّمتين ورفَعتينأشكُُرَك ألنََّك . هكذامّني ا بَك قريًب نَ معَك وأشُعَرأكوأَقدَر ف نْهِبة أَاِل
  ّب؟يا َر. اِلَيكُن ربُّنا ُمباركً. اِلَيكُن ربُّنا ُمَسبًَّح. أجملُد هللا. يكإلَ
ِلماذا قد اْخَتْرُتِك  َتبحثيال . إمياِن األطفال َعظِّمي قليب األقدس بإمياٍن مثلَ. أنا هو ♥

 ، اقَبليتثريي مسائلكيف، ال ال دون ِلماذا وبِ، بَِبساطَة اقَبلي… وَرفَْعُتِك إلَيَّ
  !كُْنُت وراَء أبوابِك  طيلة سنوات! يَّيتبنآه يا  .ما مَنْحُتِك إّياه بِبساطٍة

  .رّبيا  ،أُغْفُر يل ♦
أُريِك فرَح  نْأَ يف طقَاملاضي، أْرغَُب فَ َنهذا ِم أنا ال ألوُمِك، ما داَم. لقد غَفَْرُت لِك ♥

رضي قليب أَِلذا . نّشأُتِك ِلتستقبليين ْدقَلَ. ديدن َجعِك ِمَم قليب األقدس، ألّنين اآلنَ
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تبِة ا على َعإنَّين أقوُدهم مجيًع. ْسَتقبِليين أناَت همبِاْسِتقْباِل، فبِلي أوالدياألقدس واسَتقْ
، َشجِّعيهم كي عْشجيلتَّإىل اسالمي، بِحاجٍة إىل َضّحي بَِوقِْتِك، إّنهم بِحاجٍة . بابِِك

  .أّنين قّدوسا نسوا أبًدَي ، مع ذلَك، دون أنْكْنلَ بأُلفٍة،يتقرَّبوا مّني 
  مشيئُتَك أن ُتقاَم هذه االجِتماعات؟رّبي؟ هل هي  ♦
  .أنا يسوع أماَمِكَألّني اْسَتْسِلمي يل، . قُْدِكسَّكي يب وَدعيين أََمَت. إّنها إراَديت ♥
  رساِئلََك يف هذه االجِتماعات؟ أقرأَ أنْ ُتوافقيا رّب، هل  ♦
  .يا حمبوَبيت ،أنِت  ُتَمجِّديَنين ♥
  !يا رّبي ،أشكُُرَك ♦
سيتعلّم الذين ُيِحبُّوَنين أن ينموا يف . ا أّنين أقوُدِك بَِنفسي، ِثقي يببًدي أَنَسال َت ♥

إنّ قليب . على ُحّبيرين آَخأنْ َيْحِملوا  يستطيعونَ ،همدورِبِ حبيثُ إِنَّهم،ُحّبي، 
كلّ . أنا عطشان إىل احلّب. ا يف أعماِقِهس هو شعلة حّب، ُمَتَشوٌِّق ِلَجذْبِكم مجيًعقَداَأل

 ذيَنميع الَّوا يا َجتعالَ. شجرة الفضائل أصل، ألنّ احلُّب هَو ما أُريُدُه منكم هو احلُّب
وا شارِكوا يف ُحّبي، تعالَ !الميَتقبَّلوا سوا َتصالَحوا ووا، تعالَصاحلوا معي، تعالََتمل َي
مع  َوتصالَحوا، أقيموا السالم معي، تعالوا بعد ذين لَم َتفَهموينيا مجيع الَّ أَنتم واتعالَ

أنْ ُتْصبِحوا أوالَد النور، أجل، ُرُسلَ يف أرغُب  ،املسيح كم يسوَعأنا، ربَّ. احلُّب
  .سالمي وُحّبي فُتكَرِّموين

  !سُيْضطََهُد البعُض كما يف كُلِّ املّرات السابقة! آه يا رّب ♦
وُيفَكِّرون  ،رةلذين ال تزالُ قُلوُبهم مسكَّ، سُيضطَهُد البعض من ِقَبلِ اُبنيَّيتيا  ،أعلَُم ♥

قليب  ا إىلبِنِعَميت، سأْجَتِذُب كثريين منهم أيًض ،كْنلَ .بُِعقوِلهم وليَس بِقُلوبِهم
إّنها  .غرية، تَشجَّعوا، أنا بِقُْربِكم وعيناَي عليكم، ِلذا ال ختافوازهاري الصَّأَ .األقدس
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ُحّبي من الشمال إىل اجلنوبِ ومن الشرق إىل سالمي و نْ ُتنَشَر رسالةُأَيف رغَبيت 
َتتَِّحَد  أنْ يلاِئَسطلُُب يف َرأَ. مرِكْصَعِل فيةًَهيَّاُْت ذلك ُخ ْدقَِلذا آِمنوا يب، لَ .الغرب

ة، ُمتَِّحدة َدا واِحيًضأَ يتَسينكونَ كََت نْأَ ُبجِاحٌد، َياآلب َوأََنا َوا َمكَ َألنَُّه، يساِئَنكَ
لقد اخَتْرُت بطرس ِلَيكونَ حارَسكُم،  ).١٠/١٦يو(ٍة َدواِح َحظريٍةيف عها َويمَج

انقََسموا، ُمعِلنني  ْدقَلَ. ينوَعَص ْدقَ البشَرلكنَّ . كم يف احلّق إىل حنيِ عوديتوَيحفظَ
بطرس فهذا ال .إىل ُمعارِضي بطرس ال تسَتِمعوا" :لكمأحلّق أقولُ . قواعدهم اخلاّصة
وهو حبيب  ذايتاخَتْرُتُه بِ أَنا قَد… بولس الثاين-ا هو يوحناذي حاليراعي ِخرايف، الَّ

  ."ضالّونهم إِنَّه، فوَندينالَّذيَن يإىل  ال َتْسَتِمعوا .سيفَْن
كانوا َيقتلعونَ مّني، أجل، مل يفَهموا أّنهم  ا، اقُْتِلَع جزٌءيا أَِحبَّائي، عندما انقََسْمُتم ُمؤّخًر

ملاذا … ملاذا ُتَمزِّقون قليب؟… هل أسَتِحقُّ هذا؟… يا أِحّبائي !آه. ا من جسديجزًء
كَُمَتَسوِّلٍ جَعلَُه أصِدقاؤُه  ؟١ملاذا َتْمألون عْيَنيَّ بُِدموعِ الّدم… ُتَمزِّقون قلَب إهلكم؟

ا، كما أنا كم إىل بطرس وأن تكونوا واحًدتعودوا مجيُع أنْ ليكمأَتوسَّلُ إ ا،ُمقَْعًد اءخّصاَأل
أُّمي  .سَمعواهم وَيرفضون أُّمي، أنْ يفَْتحوا آذاَنذين َيالَّ كلََّوأَدعو أَيًضا . دب واِحاآلو

 ط أنْقَأنا ال ألوم الذين مل يعرِفوا، أُحاوِلُ فَ. "أمُّ اهللا" :مهااْس ".ماءملكة السَّ"هي 
وا قُدَريت هِتداِء ، كما أُذَكُِّر الذين نَساإلا هذا العامل إىل أْيًض أَدعو .أُعيَدكم إىل احلّق

ا، أّنكم تعيشون هناية إّنين أُذَكُِّركُم مجيًع …٢يوازوين بَِنفِسهم ال الكُِلّية أّنُه َيجِب أنْ
أنا، رّبكم  .المسَّالّب واحلُأنا … ب تتّمُتإنّ الكُ… زمنة ولذلك عالمايت تتزايُداأل

                                                 
  .املُجمَّد مدَّبال َتنيبالّدم وُمحاطَ َتنيرأْيُت وجَه يسوع يف غاية األمل، كانت عيناه ُمْمَتِلئ ١
  .أي الذين ُيَعقِْلنون أعمال اهللا احلالّية ٢
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ا آِمنوا بَِرْحَميت، دون أن تنسوا أبًد .ظيمةإنّ رَمحيت َعأجل،  .يسوع، رحيم إىل أبعِد حّد
ال . بِداِفعِ احلّب يكونَُس ِمن فوق إنَّ تطهريي الذي سأُْرِسلُُه إليكم. أّنين أَيًضا إلٌه عادلٌ
م، أنا أَُحذُِّركم بِدافعِ أنا ال أُهدِّدكُ ".َتهديد اهللا": َري هذا، فُتَسّموُهسُتسيئوا فهَم أو تف

كذلَك أنا، أُحاوِلُ  ،ينَصَحُه وُيعيَدُه إىل صوابِِه كما ُيَحذُِّر أٌب ولَدُه وُيحاوِلُ أنْ .احلّب
تسَتطيُع اخلطايا  إىل أَيَِّة درجٍةوٌع، وبعَضكم ُمْخِطئٌ وَمْخد كُم كم أنَّأن أْنَصَحكُم وأُرَي

إّنين آٍت  .بينِكُم هم يف نومٍ عميقٍ ْنثريين ِمالكَ أنا آٍت ألوِقظَكم ألنَّ. ُتعيَق نوري أنْ
أنا آٍت بداِفعِ ُحّبي الالُمتناهي لكم  .ا بِداِفعِ رَمحيت الالُمَتناهية، ُألحيي األمواتإليكم مجيًع

عيشوا يف قداسة ألّنين . وُتَغيِّروا حياَتكم وتكونوا ِقّديسني ا ألسألَكم أن تتوبوامجيًع
  .قُدُّوس

 خوِتكمَتْمَنحوا هذا الّسالم إىل ِأ َتْسَتطيعوا أنْوالمٍ َسيف كونوا َتّنين أمَنُحكم سالمي، ِلإ
ا كما وا وأِحبُّوا بعُضكُم بعًضتعالَ ،نةوا اآلن، اْسَتْغرِقوا يف الصالة عند نِهايِة هذه السَّتعالَ

  .أُبارُِك كالًّ منكم. ، أُِحبُّكمأنا الربَّ

  
٧/١٢/١٩٨٨  

  ).، يف لوزان١٦/١٢/١٩٨٨يف  الةالصَّ الجتماعرسالة  (
أنا أُمُّكم . يا أوالدي األِحّبة، أنا أُبارِكُكُم. ا فاسوليت، سالمي لِكي :سة مرمييالقّد 

  .كم من هذا اجلفاف املنتشريت تتألُّم مثلَالقّديسة الَّ
السالم  ، رسالةكم على نشرِ رسالة يسوعسأَُشجُِّع. ، أنا بِجانِبِكمتفقدوا الشَّجاعةال 

 هزيلٍة أُْنظُروا، إنّ يسوع ُيظهُِر رسالََتُه من خالل هذه الوسيلة الضعيفة، زهرٍة. واملَحّبة
بدو أّنهم مل يفَهموا ِغىن اهللا َي .ُيؤِمنوا نْأَ سريفضونَ ِةالكهَن َنثٌري ِمك قد َنّماها، لكْن
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هؤالء  إنَّ! نَيتوبورأوا اخلطأة ُيؤِمنون وُيؤِمنوا حّتى لو  ن بينهم لْنكثريون ِم! الالُمتناهي
أنا أُمُّكم . ِحبَّائييا أَ ،خافواال َت. اخلطأة سيدخلون ملكوت السماء قبل أولئك الكهنة

آِمنوا واّتِكئوا  .اّزيكم دائًمسأَُع .اكم دائًمالقّديسة، أرى كلّ ما َيحدث وسأَُشجُِّع
  .ا على يسوعدائًم

يا ابنيت فاسوال، طوىب لِك إذا شتموِك واضطهدوِك وقالوا عليِك شّتى أنواع اإلفِتراءات 
هكذا اضطهدوا . ماءا يف السَّوابَتهِجي ألنّ أجَرِك سيكون عظيًم يحإفَريسوع بسببِ

  …٣يتيَّاألنبياء قبلِك يا بن
 نْأَ ْنا ِموفًَخ ،كْن، لَإحياءاته الّراهنةاهللا و بأعمالِ ونَؤمُنُي هنِةالكَ َنا ِمبًريا كعدًد إنَّ

ُيصلّوا، ُيصلّوا وُيصلّوا  نْنة أََهب على هؤالء الكَجَِي .همخفون مشاِعَرُي ،دواَهُيضطَ
  .ةجاَعهم الشَّسَيْمَنُح سوَعَي ةَ؛ إنَّجاَعس الشَّلب يسوع األقَدقسائلني 

  .سُدوح القُبن والرُّاآلب واال م باسمِكُكيت لَيت بَِبَرسالَهي رِسأُْن
  ).مجاعة الصَّالةرسالة إىل  (
  .فاسوال، أُكُْتيب رساليت ♥

ليب قَ، فَلَْيشعروا بِبنيَّيتيا  ،آه. يناوا إلَأَت ذيَنة إىل مجيعِ الَّسالَهذه الرِّ أُعطي نْأَيف ُب رغَأَ
  ! وُيشاركوا يف آالمي ا ِلَيدخلها اجلميُعة واسًعفتوَحَم اخلمس جراحايت !ساألقَد

خملَِّصكم يسوع، أُظهُِر نفسي من خالل هذه الوسيلِة يا أِحّبائي، هذا أنا، يسوع، 
أنا، َمن . رسالة السَّالم واحلّبسة، الضعيفة ألْمَنَحكم مجيًعا وِلجميعِ اُألَممِ رساليت املُقدَّ

 هو ملٌك وفوَق الكلّ، أْنَحين عليكُنَّ، يا زهرايت الصَّغريات، ألَتَمكَّن من أنْ أبلُغَ إليكنَّ

                                                 
  .١٢-٥/١١مىت  ٣
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أنا هو . ودة، ُألقدَِّم لكم سالمي وُحّبيإّنين آٍت بدافعِ حّبي الالُمتناهي ورمحيت غري احملد
يا زهرايت . نور هذا العامل، وآيت ُألْشرَِق على عاملِ الظالمِ هذا حيثُ تعيشون اآلن

فكما َتحتاُج أيُّ زهرٍة إىل الّنورِ وإىل أشّعِة الشَّمسِ . الصَّغريات، أننتَّ بِحاجٍة إىل نوري
ِة ُحّبي ِلَتِعشَن ألجلِ احلّب ويف احلُّب، ألّنه هكذا كي َتحيا، أَننتَّ أيًضا، َتحتجَن إىل أشّع

تابِعوا صلواتكم، تكفرياتكم وأعمال ! أُِحبُِّك أّيُتها اخلليقة حّتى اجلنون. هو غىن نعميت
أنا أُِحبُّكم، وبسببِ هذا احلّب الذي . احلّب، ألنّ كلّ هذه األعمال هي بلسٌم ِلجراحايت

نبَت، يف هذه الصَّحراء الَّيت صاَر إِليها عصُركم، بذوٌر أكنُُّه لكم، سأسهُر على أَنْ َت
سأنزلُ بني األموات ُألقيَمهم وأجعلَ منهم ُخّداًما ُمخِلصني، . جديدةٌ، بذوُر سالمٍ وُحبٍّ

  .ُيكَرِّمون اِمسَي القّدوَس وُيَمجِّدوَنين
ها، أّياُم أرضٍ جديدٍة وعصرِ يا زهريت الصَّغرية، لقد اقَتَرَبِت األّيام، تلك الَّيت أخَبْرُتكم عن

يا أِحّبائي، يا أوالَد . كل هذا سيحدثُ، وهكذا تتّم الكُتب. ُحّب سينزل من فوق
لّوا ألجلِ نوري، كونوا ُمّتحدين ودائًما بِقُريب، كونوا معي، وصلّوا إلخوِتكم الضالّني، ص

أُْنُشروا رساليت، رسالةَ . تلَك النفوس الكهنوتّية اليت جترُح قليب األقدس بِرفِضها عالمايت
اجلاهزة،  ٤َمجِّدوين بَِتوزيِعكم هذه الغالل. السَّالم واحلُّب، أعِلنوها جلميع األَمم

  .فَسَيَتَغذَّى منها كثريون
إّننا  نعطيكم سالمنا، ُخذوا هذا السالم . إنَّ عيينَّ وَعيَني أّمكم القدّيسة هي عليكم

  .أُبارِكُكم مجيًعا. وَتشاركوه واآلَخرين

  

                                                 
  .ألرَّسائل ٤
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١٦/١٢/١٩٨٨  
 يا رّب؟ ♦
يا زهرايت، سأطلُُب : إِليِك رساليت الجتماعِ الَيوم؛ سأسألُ هذا لزهرايت. أنا هو ♥

أنا أحتاُج إىل . عندما ُتصلّون، صلّوا بِقَلبِكم. إليكم مجيًعا أَنْ َتَتعلَّموا كيف ُتصلّون
ال ُتصلّوا بسرعٍة، إْسَتْجِمعوا أَفكاَركم . صلواٍت تنبُع من قَلبِكُم وليس من ِشفاِهكم

تعلّموا أن . ، دعوا صلواِتكم َتبلغينأنا حاضر. وصلّوا بُِبطٍء، وأنتم تنظرون إيلَّ
قصد بذلك أن متكُثوا ساجدين ساعاٍت متواصلٍة، كالّ، تكونوا يف صالٍة ُمْسَتِمّرة، ال أ

. بل فقط بتذّكُرِكم ُحضوري، ستكونون يف صالٍة ُمْسَتِمّرٍة، وُعقولكم سَترَتفُع حنوي
إّنين بِحاجٍة إىل الِعبادِة . وكُلّ ما تقولوَنُه، أَو تفَْعلوَنه، أو ُتفَكِّرون فيه، سَيكونُ يل

أنا ُمَخلُِّصكم وُمَعّزيكم، ِلذا تعالوا إيلَّ بال . أَِحّبوين بال ُحدود وارغَبوا يفَّ. واألمانة
فَأَُعّزيكم مجيَعكم، وأمنحكم الرجاء، ِلذا ال ُتَخفِّفوا صلواِتكُم، وتضِحياتكم، . تردُّد

أنا، الربَّ، سأُْنهي رساليت مانًِحا إّياكم شعاًرا لسنة . زيدوها بٍصالِتكم املُستِمّرة
١٩٨٩: 

  .عيشوا يف قداسة واشتروا الشّر باحلُّب"
  ."أَِحّبوا بعضكم بعًضا كما أنا أحبُّكم

  .ًعاأنا السَّالم واحلُّب وإّنين أُبارككم مجي
  

١٧/١٢/١٩٨٨  
 .)غََد االجتماع (
 رّبي؟ ♦
 .أنا هو ♥
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 !ائة وثالثون شخًصاتفاجأُت ِلُرؤيِة هذا العدد ِمن الناسِ، فكانَ هناك أَقلَّه م ♦
 .٥فاسوال، لقد سبق وقلُت، ُممَتِلئةً، سوف تكونون كثريين ♥
 َت وجوَد بعض اِالختالِف بُِخصوص برنامجِ اإلجتماع؟يا رّب، من املُؤكِّد أّنَك الَحظْ ♦
فاسوال، سُتواجهني االضطهادات، لكّنين لن . ٦وكيف ُيمكن أَنْ ال أُالِحظ كلَّ هذا ♥

ِمن اآلن وصاِعًدا، سأكون أنا َمن . َجرِّدي نفَسِك وتعلَّقي يب. أمسَح ألحٍد أن يدوَسِك
سُيمَنُح لِك . كون أنا َمْن ُيملي عليِك ما تقولنيسأ. َُيَنظُِّم وَيْمَنُحِك برنامَج لقاءايت

عليِك أّوالً أن ُتقَدِّسي : أُكُْتيب . أنا احلكمة وِمَن احلكمِة ستتلقَّْيَنه. الربنامُج ِمن فوق
إبدئي اجتماعي . وِة صالة القّديس ميخائيلمكان اإلجتماع، كما فعلِت اآلن، بِِتال

 :بِهذه الكلمات
؛ تذكّري أن تقويل لزهرايت الصَّغرياِت، إِّني أنا الرَّبَّ َمْن مينُحهم سالمي "السَّالم معكم"

بعدها، تسَتدعونَ مجيُعكم الرُّوَح القُُدس، مثَّ ُتصلّون . وإِنّ هذه الكلمات َتْخُرُج ِمْن فَمي
سأدلُِّك دائًما . فإنَّ عصَرِك بِحاجٍة ماّسٍة إىل هذه الصَّالة. قّديس ميخائيلمجيُعكم صالة ال

على املقطعِ الَّذي سُيقرأ يف الكتاب املُقدَّس، َتماًما كما دلَّيُتِك يف هذا اإلجتماع األخري 
، بِهذه الطَّريقِة أَيًضا سأُريكُم املقطَع الَّذي جيب أن ٣٢-٣/٢٨على مقطع يوئيل 

. بعدها، أَْخبِريهم ملاذا اخَتْرُت هذا املقطع. أرغَُب يف أنْ تقرأيه هلم أَنِت بَنفِْسِك. تقرأوه
  .مثّ اقرأي لَهم مقاطَع ِمن رساليت، رسالة السَّالم واحلُّب

 كيف سأعلُم أيَّ ُجْزٍء عليَّ أن أقرأَُه هلم؟ ♦
                                                 

، أصبُح ُمستعدَّة ِلنقلِ "ُممتلئَةً"بعد أَنْ يَنشِّئين يسوع وميألين الّروح القدس، : يريُد أَنْ يقولَ يسوع بِهذا ٥
  ".ن كثريينسوف تكونو"رسالته الَّيت َستهدي كثريين، ِمن هنا 

  .يف الواقعِ، لقد خاَب أَمله ِمن بعضِ األشخاص. مل يكن يسوع مسروًرا أبًدا ٦
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 ال َتهتّمي، ألَْسُت ُمرِشَدِك ودليلَِك؟ ♥
 .نعم، رّبي ♦
هذا وقُت نقاشٍ . هلم، ميِكُنِك أن تسأليهم إن كان لديهم أيُّ سؤالبعد أنْ تقرأيه  ♥

. أُريُد منِك بعدها أَنْ تقرأي هلم رساليت اليت تتعلَُّق هبم. سأُلْهُِمِك، يا صغرييت. مفتوحٍ
 .أرضيين بَِتقِدَمِتِك هلم احلّب، أرضيين بِِختاِمكم بالورديَّة املقّدسة

 إن رِغَب أحٌد يف أنْ ُيكَلَِّمين، هل أقبل؟ ♦
 .كلِّميهم. أجل يا حمبوَبيت ♥
 .شكًرا رّبي يسوع ♦

٢٠/١٢/١٩٨٨  
 يا رّب؟ ♦
 !أنا هو  ♥
 !٧آه يا إهلي ♦
شارِكيين فيه، فهو يقوُدِك إىل ملِكيَّيت، أُْمكُثي يف قليب ! فاسوال، عانقي صلييب ♥

ُبنيَّيت، َصلّي ألجلِ إخوتِك الذين . األقدس، تسلَّلي إىل أعماِقِه فََتجِدي الّسالم
صلّي ألجل تلك النفوس الضالّة اليت . َتَخلّوا عّني وليسوا إالّ يف قبضِة ثَروات العامل

على كلِّ كاهنٍ أن . صلّي، يا بنّييت، ِلَتتَِّحَد كنيسيت وتكونَ واحدة... َتخاف صلييب
وأنَّ أيَّ انقسام ليس مّني، بل من . حدةيفهَم أّنين أنا، الربَّ، أرغَُب يف هذه الو

 .َيجب أنْ يكونَ َملكويت واحًدا وُمقَدًَّسا. عدّوي

                                                 
  .بِكثريٍمن احلرارة واحلُبِّ" أنا هو"أجاَب يسوع  ٧
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 يا رّب؟ ♦
 .أنا هو ♥
ا رّب، إنَّ الكهنة األرثوذكس اليونان الَّذين قرأوا  بعَض الصَّفحاِت ِمن الَوحي الذي ي ♦

 .متنُحين إّياه، ال ُيواِفقُوين بُِخصوص الوحدة
بعد . ما أنْ يقَرأوا َعن الوحدِة مع البابا حّتى ينفروا ويقولوا إنَّ هذه الرَّسائل ِمن الشَّيطان

. نانيَّةٌ هذا الَوحي، ذَهَبْت عن رضًى إىل كنيسٍة كاثوليكيَّةأن قرأَِت امرأةٌ أرثوذكسيَّة يو
! وعندما مسَع ُمَعرِّفُها بذلَك حكَم على أنَّ هذه الرَّسائل هي من الشيطان وحرَمها كنسيا

لكن كثٌري من اليونانّيني األرثوذكسّيني الِعلمانّيني ! مل يشأ أن يسَمَع كلمةً عنِ الَوحدِة
إنَّهم يفهمون رغباِتَك، لَِكْن ذلك ُيثُري . عندما يقرأون رسائلََك يرغبون يف الَوحدِة

  !غضَب الكهنة اليونانّيني األرثوذكسّيني
. أال أعلُم كلَّ هذا، يا ُبنيَّيت؟ إنَّ أفكاري ليَسْت أفكارهم، وطُُرقي ليَسْت طرقهم ♥

 ...إنَّهم يرهقوَنين جدا بِخطاياهم  وال يَرون بوضوح
حدةُ ِمن فَوق، إذْ، كَما هو الَوضع الَيوم، أَنُتم َجميُعكم ُمنقَِسمون، وال َسوَف تأيت الَو

إنَّ انِقساَمكم ُيفِْسُد وينَتِشُر؛ سيبقى . ال ُتطيعونَ شريعيت. تعيشون َوفقًا ِلصوَريت اإلهلّية
أّنكم  َتعَتقدواكيف ُيمكُنكم أَنْ . انِقسامكم دائًما، وما لَْم أوِقفُْه بِنفْسي فلَْن ُيهَزم

؟ كثريونَ ِمْن َبينِكم ُمَتصلِّبون وعنيدون، كقضباٍن احلُبُّ مفقوًدا َبينكمسَتتَِّحدونَ ما دام 
سأَُحوِّلُ هذه الصَّحراَء إىل ُبَحْيَرٍة واألرَض ! سأَُوحُِّدكملكّنين سأحنيكم مجيًعا، ! حديدّية

ه األرضِ اجلديدِة فَيكون وعندها، يا أِحّبائي، أضُعكم مجيَعكم يف هذ. اجلافّة إىل ينبوع
كَم أَنا أتوُق إىل هذا ! آه. سيأيت ملكويت. ملكويت على األرضِ كما هو يف السَّماء

بوُع احلياة ستعيشون مجيُعكم يف َوحدٍة تامَّة حتت اْسمي القُدُّوس، وأنا، ين! الَعصر اجلديد
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وِمْن َعلُ تنَعِكُس صوريت عليكم . األمسى، سأَُجدُِّدكم مجيًعا جاِعالً ِمنكم شعًبا ُمقَدًَّسا
إنَّ الكتَب آِخذة يف . كِمْرآٍة، فَتفَْهمون أّنين أنا، قُدُّوَس القّديسني، قد َشفَْيُتكم ُمَجدًَّدا

ستعتين بِهذه األرض . أحلكمةُ لَْن تنتظَر بعد، ستعتين بِشعيب كفالّحٍ وزارع. التَّمام
أنا نور . سأعملُ فيها وأجعلُ من ُحقوِلها حقول سالم وحّب. لقاِحلة وُتحوِّلُها حقوالًا

  .هذا العامل وسأنزلُ دوًما إلَيكم كلَّما أرى الظلمةَ تغُمُركم
يا رّب، بعض كََهَنِتَك يرفضون أنْ َيسَمعوا أو ُيْؤِمنوا أّنَك تستطيع أنْ ُتظْهَِر نفَسَك  ♦

إِّنَك أنت، يسوع، قد جئَتنا مجيًعا باحلقيقة وال حيتاجون لغريِ يقولون . هكذا، من خاليل
 .بِكلماٍت أخرى، كلّ هذه األعمال هي غري صحيحة. الكتابِ املقّدس

سبَق وقُلُْت لَكم مجيًعا إِنَّ املُحامي، الرُّوَح القُدس، الَّذي سُيْرِسلُُه اآلُب باْسمي،  ♥
لْسُت أعطيكم أيَّ ). ١٤/٢٦يو (قلته لكم  بكلِّ مايذكُِّركم سُيَعلُِّمكم كلَّ شيء و

أنا  .تعليمٍ جديٍد، َبل أُذَكِّركم باحلقِّ وأُعيُد إىل احلَقيقَة الّتامة مجيع الَّذيَن حادوا عنها
، وروحي القّدوس، املُحامي، يكون دائًما الرَّبُّ، سأْحفَظُكم دوًما ُمَتيَّقِِظني بتذكرياٍت

هذه . ، لذا ال تتَعجَّبوا عندما ُيخاِطُبكم روحي القّدوسكُمذَكِّرٍ بِكَِلميتبينكم 
تعايل، ابَتِسمي يل عندما . التذكريات هي ِمْن نعميت ِلَتهِدَيكم وُتذَكَِّركم بِطُُرقي

 .َتَرْيَنين، يا زهريت
 .ِلَيكُن امسَك ُمباركًا، أشكُُرَك على تعاليِمَك! آه يا رّب ♦
 حنن؟. احلكمةُ َسُتَعلُِّمِك، يا طفليت ♥
 !دائًما وأَبًدا ♦

٢١/١٢/١٩٨٨  
هوَنُه باحلُبِّ يا رّب، ال بدَّ أنََّك َتحزنُ عندما ُيسيُء البعُض فهَم ُحّبَك يف رِسالِتَك وُيَشبِّ ♦
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 !العاِطفّي
 .)كنُت قَْد َسمْعُت ُمالحظةً أم اثنتني من بعضِ األشخاصِ (
 يا رّب؟ ♦
َتعلَمني، كَم أُحبُّ  أنِت .إنَّ ُحّبي، يف هذا الَعصر، ال ُيقَدَّر وال ُيفَهم. أنا هو  ♥

لَِكْن َخطايا عصرِكم هكذا خطرية  وفَظيعة حتَّى لَْم ! ، أُحبُُّهم حتَّى اجلنون٨والديأَ
هل نسوا الفديةَ الَّيت دفعتها ألجِلهم؟ لَقَْد أُذِْللُْت، ! َيعودوا يتعرَّفون علّي، أنا إلَهكم

 .احلُّب كلّ ذلك بدافعُِبرِّحُت، ُعذِّْبُت وطَْوِعيا عاَنْيُت امليتةَ األشّد ألًَما، 
كيف إذًا، أستطيع أالّ أُكرِّر، وأخربكم ماليني املّرات كم أُِحبُّكم؟ وبُِمحاَولَيت إفهامكم 

اآلن  أيًضا أنا مستعدٌّ أنْ ! عمَق عظمةَ ُحبِّي، أُكَرُِّر وسأُكرُِّر إىل أنْ خترَق كلمايت قلَبكم 
ُحّبي لِك ال ! ليَنين ِمَن الَعذابكْم ُتحمِّ! آه أيتها اخلليقة. أَحيا ثانَيةً آالمي رغم قساوهتا

  .حاوِيل أَنْ َتفَْهمي هذا احلُّب: ُمَتناه
  

  ٢٤/١٢/١٩٨٨َعشيَّة امليالد 
  يسوع؟ ♦
 .أَنا هو، يا حمبوبيت  ♥
  ! إنّني مبتهجةٌ جدا، يا حمبويب، يا قدُّوَس القّديسني! اليوم هو َعشّيةُ والدتَك، يا رّب ♦

  !ِلَيكُن رّبنا ُمسّبًحا    
  .آه يا اهلي ، أذبين يف قداسِتَك وأَرين كيف أعيش بِقداسة   

  .أَذبين، أيها األزيل،  يف نقاوِتك وطَهِّرين

                                                 
  .إلتفت يسوع حنوي، وهو يقولُ ذلك، ونظر إيلَّ ُمواَجهةً ٨
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  ، قدِّْسنا حنن أوالَدكيا حمبويب
  ووحِّْدنا َجميًعا يف َحظريٍة واِحدة،

  فَُنمّجدك وُنَسّبحَك حول بيت قربان واحد
  اْسَمح ِلروِحَك القّدوس، روحِ احلّق،

  .أنْ ينزلَ َعلينا مجيًعا فريينا احلّق
 ولَيكُْن نوُرك ُمرشَدنا يف هذه الظُّلمة،

 وَيقُْدنا يف احلق، 
   واحٍد راعٍ فَيجعلنا مجيًعا حتت

  . َكِتحني عوَدِل
   !، َتعاليا رّب

سياَجكُم  ذراعايمجيًعا يف حظريٍة واحدة وتكون  ُعكمسأَمجآه أّيُتها النفس احلبيبة،  ♥
نعم، يا أِحّبائي، َصلّوا ألجلِ . َسَيعوُد احلُبُّ كَُحبِّ. وقليب األقدس َمْسِكَنكُم

  ...تعالَوا ! أنا ينبوع احلياة األمسى، ِلذا تعالَوا إلَيَّ أنا ُمَخلّصكم . أنا ُحّب. عوَديت
  . نعم، يا رّب ♦

٢٦/١٢/١٩٨٨  
أقصد أّنه . أنْ نسألََك بركاٍت ُمباشرةً باسِتطاَعِتنااًما، أّنه اليوَم حىت فَهِمُت، وَتم! يسوع ♦

نَّه ُيمكُن املرَء أنْ يطلَُب ِمنَك َبركاٍت لآلخرين أأعتقُد ب كنُت. بِاسِتطاَعيت أنْ أسألََك فتبارِكين
  ! وليس ِلَنفِْسِه

فاسوال، لَقَْد باركُتِك أالفات املّرات ألَم ُتالِحظي؟ ... لقد قُلُْت لِك إِّنِك بائسةٌ ♥
َزِك إنَّ جهلَِك، يا ُبَنيَّيت، ُيَحيُِّرين دائًما، وعج. ُرغم أّنِك ما سالِتين أَبًدا، باَركُْتِك

َدعيين  .أنا أُِحبُّ األوالَد .َيْجعلُين هكذا ُمَتشوِّقًا أَنْ أُسارَع إليِك ألجذَبِك إىل قليب
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إخضعي َتماًما ِلسلطيت، َألنَّه بِفعلِك هذا، عندئذ . ُحرا ألْبقَى سيَِّدِك وَمْن يقودِك
  . مشيئَيتفقط، َتستسِلمني كُلًِّيا بني َيديَّ، عاملة هكذا 

٢٧/١٢/١٩٨٨   
  يسوع؟  ♦
إِشهدي ِلُحّبي يف . َمجِّديين بَِتوزيعِ رساليت. ُبُه منِك هو احلُّبآه، كُلّ ما أطلُ! أنا هو ♥

، إىل ما َسيكونُ غًدا، أُْنظُري ما ٩فاسوال، ال تْنظُري ِمن فوقِ كتفي. االجتماعات
  . ُيقَدُِّمُه لِك اليوُم

  يا َرّب، هل ِمن اخلطأ أنْ َنَضَع تصاميَم؟  ♦
أْرغَُب يف أنْ َتفَْهمي أّنِك عندما  .ِثقي يبِد؛ ال َتقلَقي، لَقَْد قُلُْت أَالّ تقلقوا بَِشأِن الَغ  ♥

أرغَُب يف أنْ تفَهمي، . َتْمَنحيَنين َمجاالً ِللَْتَنفُّسِ فيِك ُيمكنين أَنْ أَقوَم بِعملي بُِحرَِّيٍة
من دوين أنِت . َيْوًما، كُلًِّيا، أنّ كلَّ ما هو لِك هو مّني وأنَُّه عملي وليَس عملَِك

. ال َتْسَمحي لذاِتيَِّتِك أنْ َتخَدَعِك. ّتى أن َترفّي عيوَنِك، ِلذا اْسَتْسِلمي يلعاجزة ح
أنا أُِحبُِّك وال أُريُد أَنْ أَراِك َتسقُطني؛ إرغَيب يفَّ وال شيء غري ذلك؛ إقَْبلي ما عنَدِك 

... عمليما أمنُحِك؛ ال ُتْصغي إىل ثرثرِة الناس؛ إْعَتِمدي عليَّ ألنَّ هذا هو  وكلَّ
فَبِهذه . ألذّاِتيَّةُ َسُتَوجُِّهِك دائًما َخطأً؛ َدعي األشياء حتُدثُ كما لو أنَّها حتدث ِلَوْحِدها

يًضا تدفَعيَنين أنِت أ" بَِدفِْعها"األشياء، واألحداث، إذْ " تدفَعي"ال . الطَّريقَة أنا أعملُ
 .جانًِبا، ِلذا إبقَي ال شيَء، وَدعي كلَّ شيٍء جييُء مّني

 .يا رّب، كيَف ُيْمِكُن أنْ أعرَِف الفرَق بني اإلهلام والذّاِتّية؟ هذا صعب ♦

                                                 
  .كنُت قلقةً حول اإلجتماع املقبل ٩
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، عند كلّ خطوة تريدين أن تقومي هبا، تعالَي أوالًّ إيلَّ: يا حمبوَبيت، سأُْخبُِرِك هذا ♥
إىل روحِ املَشوَرِة والنَّصيحة القّدوس، وإّنين أقصُد بذلك  تعالَي واسَتشرييين، صلّي

كُلَّما أَرْدِت أن ُتباِشري بِشيٍء تعالَْي أوالًّ إِيلَّ فَأقُوَدِك، ال َتَضعي إطالقًا . كلَّ خطوٍة
لقَْد وضْعُت ُمَخطَّطايت . ال، صلّي كي ُتَميِّزي، ال تسَتْعجِليفاسو. َمشاريَع ِلوحِدِك

يا ابنيت، لقَْد كلَّفُْتِك بِأنْ ُتْعِلين وُتْرِسلي رسالَيت إىل العاملِ، لَِكْن . من قبلِ أن تولَدي
ِلذا . ؛ فََمْن لَهم آذان فلَيسمعواأنا ال أطلُُب منِك أن ُتقْنِعيهم: تذكَّري جيًِّدا هذا

 حنن؟. تذكَّري، يا زهريت، كلَّ تعاليمي

  
 .نعم رّبي ♦

٢٨/١٢/١٩٨٨  
 .)، سويسرايف مارتيين ١٣/١/١٩٨٩رسالة إىل اجتماعِ الصَّالة يف  (
يا زهرايت، كونوا بَِسالم، ألّنين أنا ربُّكم، أنا الّسالم؛ يا خليقَيت احلبيبة، . أنا الرَّبُّ ♥

يف نوري  أنتم الَّذين أَُسّميكم زهرايت، إْنموا، إْنموا. أنِت غالية لديَّ! كم أُِحبُِّك
صلُّوا الهِتداِئهم، يا . صلُّوا إلخَوِتكم الَّذيَن، حّىت اآلن، ما رأَوا نوري . اإلهلي
يطَ ستكُبُر ساِقَييت فُتْصبُِح َنهًرا، وَنهري ُيصبُِح ُمح! أنوي أَنْ أروَيكم، أََجل! زهرايت

لقَْد قلُْت إّنين سأُْرِسلُ نوري بعيًدا، وأْنُشُر ِمن جديٍد تعاليمي كُنبوءٍة . "سالمٍ وُحبٍّ
أنا ُمَعّزيكم والَّذي ُيِحبُّكم ). ٢٤/٣٣يشوع بن سرياخ " (وأُوّرثها لألجيالِ اآلتية

يا زهرايت، أنا عاِلٌم أّنكم تعيشون يف عصرِ ظالم، فيه ال جيلُب لكم هذا . األكثر
لقَْد قيلَ إنَُّه يف هذه األّيام، سيفقُد الكثريون . الظَّالم غَري اآلالمِ والكوارِِث واجلفاف

يا . اِحلسَّ اإلهلي وال َيعملونَ إالّ على هواهم، فال َيعرفونَ أَنْ ُيَميِّزوا اخلري ِمَن الشَّّر
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ُيقَدُِّمُه هلا العامل، حينها،  زهريت، عندما َتمُأل النَّفس ذاهتا باملاِدّيات، وتتَمسَُّك بِكُلِّ ما
تكون قد َمسَحْت ِلنفِسها أن متَتِلئَ بالظالم، فال َتَدُع هكذا مكاًنا للقداسة، وال مكاًنا 

إّنها تعيُش يف . ِلَيْنُمَو روحي القّدوُس فيها، وال مكاًنا للحّق، وال مكاًنا ِلنوري
فِلهذا السَّبب معظُم هذا اجليل اجلديد تنقُُصُه الروحانيَّة ويرفُض أن يسَمَع . الظُّلمات

إنَُّه يستسلُم إىل اَألهواِء املُِذلَّة، ألّنه َتخلَّى َعنِ احلقيقِة اإلهلّية . كَِلَميت ويعترَف يب كاهللا
ُف، يا زهرايت، كم من بينكم َيتألَّمونَ ِلُرؤَيِة أعرِ. وغُري مهتّم إالّ باألشياِء املادّية

لَِكْن أقولُ لَكُم إّنين أنا . أَحدكم يسُري يف هذا الظالم وَيغطُّ يف نومٍ عميقٍ ودائم
لَْن أتَعَب أبًدا ِمَن . الربَّ، واِقٌف أمام بابِهم، وسأْبقى هناَك، أَقرُع حّتى يسَمعوين

أُِحّبكم مجيَعكُم ُحبا أَبِديا، هذا احلبَّ الذي ُيسيئون ! االقَْرعِ، ولَْن أَتَخلّى َعنهم أبًد
تعالَوا إيلَّ مع مجيعِ مشاِكِلكم، قدِّموها يل واْرتاحوا يفّ، تعالَوا واتَِّكئوا ! فهَمُه جدا

تعالَوا إىل ُمَخلِِّصكم الَوديعِ فأشفَي . عليَّ فأنا ُمَعزِّيكم وسأَُعزِّيكم  بَِمْنِحكم سالمي
أنا أُِحبُّكم . فأنا دائًما َمَعكُم. ال متلُّوا أبًدا ِمَن التضرُّعِ إيلَّ والصالة يل. َحكمجِرا

  .وأُبارُِك كلَّ عائالِتكم. وأُبارُِك كالًّ منكم
 )الِحقًا (

أَْرضوا . فهو ُيناديكم مجيًعا َعن صليبِِه. يا أوالدي، تقرَّبوا ِمن يسوع :أُمُّنا القّديسة 
، فإنَّ الشَّريعة كلَّها ُتلَخَُّص يف وصيٍَّة بُِحبِّكم بعضكم بعًضا كما هو ُيِحبُّكميسوع 
جِدوا السَّالَم واحلُبَّ يف قلبِِه، ). ٥/١٤غل ( "أن ُتِحبَّ قريَبَك كنفِسَك: "واحدٍة

واغمروا العالَم أْجَمع بُِحبِِّه اإللَهي، إْمألوا . ُخذوا سالَمُه وُحبَُّه وانشروُهما بينكم
يا ٍصغاري، صلّوا، صلّوا وحتّدثوا مع . نفوَسكم من هذا الفرح الذي يهبُه ابين لكم

ْبلُغُه صلواُتكم، صلّوا بِحرارٍة، ِلَت. اهللا، كونوا يف عالقٍة ثابِتٍة مع أبيكم السَّماوي
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أنا دائًما َمَعكم، أنا اآلن ! آه يا أوالدي، كَم أُِحبُّكم. صلّوا بُِحبٍّ ِلَيْشُعر بِصلواِتكم
هنا، َمَعكم، وسأكون معكم عندما ُتغادرون هذا املكان، وعندما تعودونَ إىل بيوِتكم 

أُبارِكُكُم مجيًعا، باسمِ اآلب . وَسَنبقى إىل األبد حنن دائًما حاضرون .سأَكونُ معكم
 .حنن. واإلبن والرُّوح القدس

 .)٦/١٠؛٥/١٣غل : سألَين الرَّّب، أثناء اإلجتماع، أنْ أقرأَ املقطع التايل ِمْن رسالِة غالطية (
  

١٠/١/١٩٨٩  
  .)، يف مارتين، سويسرا١٣/١/١٩٨٩رسالة إىل ِلقاِء  (
  !ّبيا َر ♦
كلّ ما أسألكم، هو أنْ ُتصلّوا بِقداسة، أنْ تصلّوا باستمرار، أنْ تصلّوا . أنا هو ♥

الَبعض، كونوا انِعكاسي، كونوا صوريت اإلهليَّة،  لبِكم، كونوا صاِلحني جتاه بعضكمقَبِ
ِلريى العالَُم أنَّكم خاصَّيت، أنَّكم أوالُد  .كونوا مثل املرايا تعكسون قداسيت ونقاويت

 .ياءيكون الّنور، يكون الضِّ تكونُ القداسةُ واحلّب، فََحيثُ يكونُ روُح الرَّبِّ، .احلّب
 هوكما أنَّ أباكم السَّماوي  !كونوا كاملني! ا أَعداَءكما، أَِحبُّوِلذا أَِحّبوا بعضكم بعًض

أحلّق أَقولُ . دُدا، ُمباَركون هم القادمون اجلُُمباَركون أنُتم َجميًع! )٥/٤٨مىت ( كامل
. سَيحيا، أنا هو القيامةفَ َتاميَّة، وَمن يؤِمن يب، وإِنْ بِدأنا هو باب احلياة اَأل: لكُم

 .كونوا أَوالدي. سالمي لَكم، إنَّين أَهُبكُم سالمي، خذوُه وانشروُه يف العالَم
  .ولتتعرَّف عليَّ كلُّ نفسٍ فيكم

ِلسيِّدة فاطيما،  ، أَتى أََحُدهم وقدََّم يل تـمثاالً َجميالًرسالَتُه أُْعِلَنقَْبلَ أَنْ يسأَلَين الرَّبُّ أَنْ  (
أَعرُف أَنَّ َسيِّدَتنا وَصلَْت إىل هنا يف الوقِت املناسبِ ِلُترافقَين يف كلِّ . سم٧٠طوله 

الَّيت ُنظَِّمْت خارَج لوزان، طلَبوا مّني َعَدم إلجتماعات يف أَحِد ا .ِت العاَمةإلجتماعاا
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يف اللَّيلة نفسها شاَهْدُت يف حلمي . إحضارِ سيِّدة فاطيما معي ألنَّهم رتَّبوا كلَّ شيٍء
ا، بأنَّها جيًِّد سأَلُتها أَنْ َتمنَحين عالمةً َألعرَف أَنَّين فَهِمُت. تـمثال سيِّدة فاطيما أَمامي

وما أَنْ َتلَفَّظُْت بِهذه الكِلمات، فََتَحْت أُمُّنا ذراَعيهـا . اجتماعايتجاَءْت ِلُترافقَين يف 
ويف الَصباحِ َنفْسه، كَتَبْت سيِّدةُ . وغََمَرْتـين بِشدَّة وَمكَثَْت هكذا إلـى أَنْ اسَتيقَظُْت

  )"!َمَعِك أَرجوِك ال َتذَهيب ِمن دوين، ُخذيين: "فاطيما
  .قرإِي العالمات الَّيت َيمنُحِك إِّياها الرَّّب، ميِّزيها واتَبعيهاإ. فاسوال، سالمي معِك 

  .هاميَِّزأَرجوِك ساِعديين ُأل ♦
  .إِنَّين أُساِعُدِك  

  .يا أُّمي القّديسة ،أَشكرِك ♦
ابَتِعدوا عنـها، إِنَّهـا : "َسِمْعُت البارِحة َعن ردِّ فعلِ كاهنٍ قد َسِمَع عنِّي، قـالَ (

فرِّيسييون ا كما اتََّهَم البِطريقٍَة ما، أََسرَّْتين مالحظتُه، إِذ اتُّهِمُت بالَتدجيل، َتماًم!" دجَّالة
، كما ٧/١٢/١٩٨٨يف  مرمي هااّيإِ ينذكََّرين هذا بالرِّسالة الَّيت َمَنحْت. يسوع بأَّنَّه نبٌِي كاِذب
. ا إنَّين سأُالم، سأُضطهد، وسَيتفحصونين بدقَّة، وهذا ُيثبُِّت كِلماِتهأنَّ يسوَع قالَ يل ِمراًر

  ).وأُضطََهد َألجِله المأَنا سعيدةٌ ألنَّين أُ
عليِك، صلّي كي َيفَتحوا  نِك وَيحكمون، َصلّي ألولئَك الَّذين يتَّهموُبَنيَّيت يا 

 .مةيصلّي ِلكلِّ تلَك النفوس الَّيت ال َتَتَعرَّف على عالماِت الرَّّب الرَّح. قلوَبُهم
  حنن؟. أمكثي بقريب

  .  نعم، حنن ♦
١٣/١/١٩٨٩  

. لكتابةنَّ األعمال الَّيت َتمَنُحين هي أَرواحيَّة، بَِسببِ اإيسوع؟ يقولُ أََحُد كهنتَك اآلن  ♦
  .أَرجوك ساعدين
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ولَيَتذكَّْر كلُّ أولئَك الَّذين  .رِّيرأَجملُد هللا َألنَّه حرَّرِك ِمن الشِّ. فاسوال، سأُساِعُدِك ♥
كلُّ : "الكتاب املقدَّسيشكّونَ ويتَّهمونِك بِمختلِف أنواعِ اإلفِتراءات، كِلمايت يف 

ِك عنِّفإبَتهِجي عندما ُي. يا فاسولَيت ،سالم)  ٧/١٧مىت( ."ا طيِّبةَشجرٍة طيِّبٍة ُتثمُر ِثماًر
يا َمْحبوبيت، أُولئِك . ا يف الَسماواتفإِنَّ أَجرِك سيكون عظيًم ،ِكَنالناُس ويضطهدو

 يَّةاألرواِح ّب، َبل أَنَّها ِمَنالَّذين َيجزمون بأنَّ هذه اَألعمال لَيَسْت مّني أنا الرَّ
انقَسَم  هل يستطيُع الشَّيطان أَنْ َينقسَم على نفِسه؟ فإِن: هذا السؤالأسأهلم  فايا،واخلَ

، ُبنيَّيتيا  ،نعميت عليِك) ١٢/٢٦مىت( ، فكيَف َتثُبُت َمملكُته؟الشَّيطانُ على نفِسِه
  .لكنَّهم لَم يفهموا

يا رّب، أولئَك الَّذين يتَّهمونين وَيحكمونَ عليَّ قبلَ أَنْ يكونوا قد قرأوا أو قابلوين، ال  ♦
  !ُيصدِّقونينإنَّهم ال . وا ِمن خاللِ رسالتَكن قد اهَتَدييريدون حىت أَنْ ُيصدِّقوا أنَّ الكثري

دائًما فاسوال، منذ بدء اَألزمنة، وأَنا أُرِسلُ . صغونهم ال ُيلكنَّ ايهم آذاًنَدَألنَّ لَ ♥
أنا الرَّبُّ، أَقولُ . أإلنسان لَم يتغيَّر. دواهِقُتلوا واضطُمنهم ن ياَألنبياَء، لكنَّ الكثري

الناس، أنا َنفسي أُعلنُه يف حضرِة مالئكِة  يف حضرِةا يعلُن َنفَسُه يل جهاًر َمْن: هذا
لوقا ( أنكُرُه يف حضرِة مالئكيتسأَيًضا  الناس، أَنا يف حضرِةينكرين  وإنَّ َمن. اهللا
أُعلُن . قرِّفَيَس معي فَهو ضدِّي، وَمن ال جيمع معي فهو ُيلَ كلُّ َمْن. )٩- ١٢/٨

ا أُحبُّكم َجميًع. إنَّ روحي هو حقًّا بينكم. اَتنتهَي أَبًدِلجميعِ األجيالِ أنَّ أعمايل لَْن 
ا، وبَِسحبإعَرفوا . ببِ هذا احلُّب ال ُيريُد قليب اَألقَدس رؤيَتكم تسقطونا أبدي

النَّاَس   ُيكلُِّم  فهو يتنّبأ  ألَّذي : "يقولُ الكتاُب املقدَّس! ميِّزوا اَألرواح! أَعمايل
الَّذي يسيئونَ فَهَمُه  ليب اَألقَدَسإنَّ ق .)١٤/٣ قور١( وُيشدِّد وَيُحثُّ   يبين  بِكالمٍ

. ييِهْح، سأُإنَّ عصَركُم ميِّت، لَكْن أنا، َمن هو الِقيامةُ. جدا هو لَجَّة ُحبٍّ وَرْحمة
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إنَّ ُحبِّي لَهم . واسمعهم آذان لكنَّهم يرفضون أَنْ يلَصلِّي ألولئَك الكهنة الَّذين 
 ،صلييبيف كي شارِ …الَّيت ُيسبِّبوَنها يل اآلالم والعذاباتلَكْن عظيمةٌ أَيُضا ، وظيمَع

  حنن؟. حىت النهاية أنا الرَّّب، معِك. بعد ، فإِنَّ الصراَع لَْم َينتِهُبَنيَّيتيا 
  . نعم يا رّب ♦
  حنن؟ ♥
  .آمني. دائًما وأَبًدانعم يا رّب،  ♦
قابلِة رئيس ِلُم ،سويسراجنيف، يف  ائس املسكوين، ُدِعيُت إىل َمَجمعِ الكن١٦/١/٨٩يف  (

أسبوع "لَقد أَرسلَين يسوع بالضبط خالل . أَراَد أَنْ يسمَع وَيدرَس الرِّسالة. اَألساقفة
َيوم َمْولدي والَّذي كانَ  ،١٨/١إبتدأَ اإلحتفالُ يف . هذه عالمة ".حدةالصالة ألجلِ الَو

ما زلُت أَتذكَُّر أنَّه يف . كرسي القّديس بطرسيوم عيد  قبل اجملمع الفاتيكاين الثاين، ،اأَيًض
أَّي كاهن بل فقط سند عدٍد قليلٍ ِمن  ، لَم َيكُن لديَّ بعد سنُد٢٠/٥/١٩٨٧ تاريخ

ِتها يف املستقبِل، حَدعندما أَملى يسوُع عليَّ َعن الكنيسِة وعن َو. ِلُيشجِّعوين اَألصِدقاء
. ، وأَنا غريبة أَعيُش يف آسياوافقةَامل ْدُت عزَميِتي، وسأَلُتُه كيف ستبلغُ هذه الرِّسالة اآلذانَفقَ
 ."املسكوين قت، لَْم َيكُْن لديَّ أَدَنى فكرة عن َمجَمعِ الكنائسيف ذلَك الَو ،أُصرُِّح أَنَّين"

  يفمتاًما ، قد َتمَّ "ذلَك َسَيتمُّ"فَهْمُت أَنَّ . "ذلك سَيتمُّ": فقطيسوع كان قد قالَ 
 .)هذا موضوع آخرفَرفْضهم للرِّسالِة أم قبوهلم لَها، أّما . ١٦/١/١٩٨٩

  

١٧/١/١٩٨٩  
فََصلَّيُت ِليسوع كي َيرفَعين وُيذكَِّرين بالتأَمُّلِ الَّذي علَّمَّين إِيَّاه  .تراجعأَشعُر بأَنَّين أَ ♦

  يسوع؟. ُألميَِّزه وأَمسع صوَته
أَنا َمن هو الكِلَمة، . كيَف تتأَمَّلَني وكيف تسمعَني صويت سأُذكُِّرِكزهريت، . أَنا هو ♥
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أَجل، . يغمرِك َسوالقدُّ روحَي َدعيحي، إِنفِتحي وإِنفت. لْهُمِك وأُعلُِّمِك باِحلكَمةسأُ
قدِّمي . يف َصْمت، بإَميان يَّلَإِ؟ إِرفَعي َنفَْسِك إيلَّ تبلغيتقدرين أَنْ تأَمَّلي، وإالّ كيف 

يا  ،ِلذا، إِعَملي. أَقوُدِك وأُقيُتِك ِ،وأَنا، الَّذي َيعلُم حاجاِتك ،ِك، إِرادَتِكاأَنا أَب ،يل
  .أَكثر صغرييت، إِعملي

  .يا رّب، إِنَّين أُحاول ♦
  .رِّيين بِتحدُّثِك معي، صلِّي ِلي، صلِّي، صلِّي، كلُّ ما أَطلُبه هو الصَّالةُس ♥
  يا رّب؟ ،يًضاأَ هل الكتابةُ معَك هي َنَمط صالٍة ♦
أَنْ أَكونَ َمَعِك، سِعُدين ُي. حوارٍ َمعي أَنا إِلَهِك الكلِّي القدرة نعم، َألنِك تكونَني يف ♥

إِذ ما هو أَعظَم ِمن أَنْ تكوين يف ِعالقٍَة دائمٍة َمعي أنا إِلَهِك؟ أَنا اآلن ُمتَّحٌد بِك، أَنا 
أَنْ  ِكُيمكُنكيَف . ُبَنيَّيتيا  ،آه فاسوال، سالم. ا يف اتِّحاد احلُّبنا، مًعأَوأَنِت، أَنِت و

ِلوحدِك؟ يف احلقيقة لَقد أَخفَيُت  كلّ هذه الرَّسائلَ كتابةَ ِك اسَتطعِتأَنَّتتصوَّري 
أَنْ بِدوين َوْجهي فَقَط ِلبعضِ الَوقت َألجَعلَِك َتشعريَن وَتفهمَني كَم أَنِت عاجَِزة 

، ثقِّفُي الَّذي، ُيقّدم الَّذيَيَتكلَّم،  الَّذي أَنا الَوحُي. َعن املَْعرِفة واِحَدةً تكتيب كِلمةً
فاسولَيت، هل أَنِت سعيدة َمعي؟ هل أَنِت . ُيحيي وُيِقيت الكفّار الَّذي، يوحي الَّذي

أنا احلُّب، أَنا أَبوِك الَّذي . ِكقُ، أَإلله احلي، خاِلسعيدة ِلمعرفِة إىل َمْن َتنتمني؟ أَنا اُهللا
 .األقدسُيكلُِّمِك اآلن، أَنا الثّالوث الكُلِّي 

الحقُتِك كما ُيالحُق العاشُق  ْدلَقَ. ارِّسي نفَسِك يل حّتى لَو كُنِت ال َشيَء إطالقًكَ
 فيتأَك فأَناما لَْسِت أَنِت،  ال يهّم. أَعمايل ينلَقَد أَقنعُتِك أَنْ ُتحّبيين وُتشاركي. عروَسه
، لكْن ُيبهُِجين أَنْ َتكوين يف نوري، ُيبهُِجين أَنْ تكوين يف بالطي، ُيبهُِجين أَنْ أُقيَتِك بذايت
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ن ِمن ويبرا قَإِنَّ اآلباَء ُهم دائًم ...١٠؟ ال ُتحزنيينُبنيَّيتا ي ،هل َتفهمني. أُمجِّلَِكو
أُحبُِّك . ا قُدِسيَّيتكْن دون أَنْ َتنسي أَبًدالقٍة َحميَمٍة َمعي، لَيف ِعدائماً كوين . أَوالِدهم

أَِحبِّي . إِحترمي شريعيت فَبِاحِتراِمها أنِت َتحَترِميَنين أنا. وأُريُدِك أَنْ ُتحبِّيين بِقداَسة
إِنَّ . إِتَبعي شريَعيت، فَبِاتِّباِعها أَنِت َتتَبعيَنين أَنا. أَيًضا َشريَعيت، فبُِحبِّها أنِت ُتحبِّيَنين أَنا

. فإِنَّ قدريت عظيمة ،آِمين يب. ِك أَيًضابيُتالَّذي هو  منزيلشريعيت َتقوُدِك إِلّيَّ يف 
  حنن؟

  .يا رّب ،إىل اَألبد ♦
  .بِّحيينَس ♥
  .ٍت يف الكتاب املقدَّس َألقولَها لَكين على تسبيحالَّيا رّب، ُد ♦
  .سأَفعل، إِفَتحي الكتاَب املقدَّس ♥
لَقَد . للرَّّب ، فَقَرأُت هذه اآليات٩٠-٥٢:٣، فَْصلدانيالَ ِسفْرَِوقَْعُت على فَ. فََعلُت ♦

  .أَسرَُّه ذلك
٢٢/١/١٩٨٩  

  يا رّب؟ ♦
دائماً الَّذي وضعُتُه لِك، صلِّي كي َيحلَّ عليِك  تَّصميَمإِتَبعي ال. يتُبَنيَّيا  ،أَنا َمعِك ♥

. أُمِك القّديسة أدركيين وادركي. وإنْ اضطهدوِك ةًكوين ثابَِت. روُح التَّمييز واحلقيقة
علَيه خاصَّيت وتعامله  لَسِت أَوَّل نبِيٍّ َتحكُم. بِكلِّ ما منحُتِك ،يا فاسوال ،َتَمسَّكي

                                                 
اهللا  حقًّا هوكنُت أَتساءلُ إِنْ كان . الشُّكوُك ِلربهةيف احلال ، راَوَدْتين اتلمكهذه اللفة ومودَّة أُبِسَببِ  ١٠

  .لَقَد آلََمُه ذلك. َمْن َيَتكَلَّم
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لَم َيفهموا . إِنَّ أَفضلَ أَصدقائي ُيسبِّبون يل أَعمق جراحي. بِظلم، كال، لسِت األوىل
 يا ُبنيَّيت، ي اخَترُتِك،ّنَألإنَّ قلوَبهم مضطرَبة، ُمضطربةٌ  . نَّهم ال َيعلَمون ماذا َيفَعلونأَ

لَم َيفهموا قليب الَّذي . وأَنْ أحبَُّه أَيًضا أَتقرََّب ِمن البؤسِأَستطيُع أَنْ  من أّنيمضطرَبة 
عندما َيتلون صالَتهم اليوميَّة لآلب، هل يأتون . منتقمونألعديُد منهم . رْحَمٍة جَّةُهو لَ

إلَيِه بضمريٍ َنِقّي، وَيسأَلونَ اآلَب أَنْ َيغفَر لَهم كما َيغفرون ِللغري؟ كيَف َيسَتطيعونَ أَنْ 
غفَر لَهم وهم لَْم َيغفروا لِك حّتى الَيوم؟ لَْن َيَتردَّدوا يف احلكم َيسأَلوا اآلَب أَنْ َي

أين . ال َيتوُب أيُّ واحٍد منهم عن شّره. للسَّالم لِكْن ال يوجد سالم نادونعليِك، ُي
حدة؟ إِنْ كنُتم الَيوم ُمنقسمني فذَِلك َوهي َحميَّتكم للسَّالم، أين هي رغبتكم لل

بعض احلّب  ال يزالأَيَن هو احلّب؟ هل . روحكم القاسيةبَِسببِ َشّركم، بِسببِ 
سأَمنُح حّتى إىل  يّنإَِتبقى فيِك حكمة؟ أنا الرَّّب، قد قلُت  فيِك، أَيَّتها اخلليقة؟ أال

شفاه األجانب، سأكلُِّم بمون لغات غريبة وِمن خاللِ أناس يتكلّ يّنإِفيكم و دىناَأل
بقى ي، أإلضطهادات سَتتقلقيا فاسولَيت، ال .ّيلَإِ نيصغو ال نزالوي الاألمَم وهم 

القّدوس َمن  ابنيت َألنَّ روحَيوأَنِت يا حمبوَبيت، َتمسَّكي بِما مَنحُتِك، أَنِت اآلن  .ادائًم
  .اُيحرِّكِك، ِلذا َتمسَّكي يب، أصمدي، لَْن أََتخلّى عنِك أَبًد

  
  !حنوياللذَين أَظهرمها  ِهبِّوُح ِه على رمحِتأجملد هللا ♦
  حنن؟. ِكيبأَي ة، فأَنِت بني ذراَعكوين واثقَ ♥
  .نعم، إىل األبد ♦

  
  


