
٤٣  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

  الدفتر الواحد والثالثون
  

٢٧/١/١٩٨٩  
أمكثي يف نوري، . ذلك لَألَبد، َألنَّين أَنا هو َيكُْنحياتِك، ولْ َمبدأُأنا . ، أُحبُِّكأَنا الرَّبَّ ♥

ا َعن الصَّالة، الطفيين بِكَِلماِتِك الطفوليَّة، ال َتكفِّي أَبًد. ا إِيلُّنفوًس لبِِكَجبكافئيين 
 قدِّمي يل أَكاليلَ ُحّب، قدِّمي يل صلواٍت. حضوري، عامليين اآلن كََمِلكبِا دائًم اشعري

ها يف أَتوِن قَليب زّجا ُألخلَِّصها، قدِّميها يل كي أكالَبخور، قدِّمي يل نفوًس َتبلغُ السَّماواِت
كرِّميين اآلن وبشِّري . مشعالً حيا ِمن أَتوِن احلُّبمنها  أُريُد أَنْ أَجعلَ ِمن كلٍّ. اَألقَدس
  .َسبِّحيين ،لَيتعا. "احلُّب" ِمن أَجلِ بُِحبٍّ

َألنَُّه أَقاَمين ِمن بنيِ  االرَّبُّ ُمسبًَّح ِلَيكُنِ. وَألنَّه َرفََعين بؤسِا َألنَّه نظَر إىل الِلَيكُْن الرَّّب ُمسبًَّح ♦
ا على ِلَيكُن الرَّّب  ُمباركً. يررِلُيخلِّصنا ِمن الشِّ إِليناأَجملد هللا َألنَّه نزلَ واْنحَنى . اَألموات
  .آمني. اه أَوالدهشفقِته جت

  حنن؟. َتعالَي. منِّيَتَغذّي  ♥
  .يربِّ ،نعم ♦

٢٩/١/١٩٨٩  
كاَنت الذبيحة ال تزال مستمرَّة، . َدخلُت كنيسةً مليئة بالناس: اا َرمزيحلًم ةَرأَْيُت البارَِح (

أَحضَر الكاهُن معه . بالبخور ئًاكان اجلوُّ ملي. اَألشخاص واقفني والكنيسةُ مزدِحمةً وبعُض
إِستعدَّ الكاهُن ِلُيحرَِّرها . ا أَنَّ داخلَ الصندوقِ توجُد َحماَمةٌ حيَّةوكّنا نعلُم َجميًع ،اقًصندو

نا كي تِقَف َينا كلُّنا أَياِدَمَدْد. َحولنا ُمَرفرفةًاحلمامة،  ُحرَِّرِت. اكي َتطَري حولنا فتمألنا فرًح
 .َنحوي ،ونَتت احلَماَمة، الزَّرقاء اللّأَ. يكون ذلك نعمة ،عليها، عاِلمني أنَّها إِنْ فََعلَْت

وقَفَْت على طرِف فََنحوها،  يَيدَمَدْدُت . شَعرُت بأَنَّين أُحبُّها وَعَرفُت أَنَّها هي أيًضا ُتحبُّين
لَ أَن تأِتَي َنحوهم هم أَِمتفاجأَ بعُض الناس، وبعُض. رهيبفرٌح  يغمرينكان . أَصابعي
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أََخذُتها بِحذرٍ يف . أُخرى َتوقَّفَْت على أَصابِعي َتَتوقَّف، وَمرَّةًلكنَّها طاَرْت دون أَنْ . أيًضا
. أذين، فََسِمعُت نبضاِت قلبها السَّريعة يديَّ، وضممتها بِمودَّة على خدِّي اَأليسر قرَب

 .كانَ قلُبها َيخفق
 تقُف إىل جانب الطَّريق وعلى طوِلها كاَنْت. سي أَسُري وحدي على طريقٍفُْت َنْدمثَّ وَج (

ُه ذٌ ال تزالُ فريسُتَرثُمَّ اقترَب مّني ُج. َتبَتلُع بعضها الَبعض دونَ َشفَقة غريبة صغريةٌ َحيواناٌت
الحظَ . َنحوه اخلَطَْو، أَسرعُت أَتفوَُّق عليهاجلرذَ أَنَّين  َيرِلَم أََخْف، وُأل. يف فِمِه ِلُيخيفَين

حينها، رأَيُت على . ا ِمن اخلَلف وابتلََعهذلك فاْنَسحَب إىل جانبِ الطَّريق وهاجَم سنجاًب
َشكَرُت اهللا َألنَّه . َيعترُض سبيليا على عرضِ الطَّريق ا ُممدًَّدسبعِة أَمتارٍ أَمامي، ثعباًن حنوِ

لَم . ا كَورقِ السيلوفان كي ال َيراه الّناُس ويسريون َعلَيه فَيعّضهمَجَعلين أَراه، إِذ كان شفّافً
فجأَةً، ِمن َخلفي، على َيميين، أََتى ثعبانٌ آخر، لكنَُّه . أََتجنََّبهف أَقفَز فوقهنْ أََخف وقرَّْرُت أَ

ا فيًعكان َر. ا مع رسمٍ َصغريٍ على ظهرِها شفافًكان أَيًض. اا مهاجًِم، إذ كان ثعباًنُمخَتِلٌف
أَيب  ا رفَعينشعرُت بنفسي يف الفخ، لكن فوًر. ثالثة أمتار وطولُُه حنوأَصابِعي  كأَحِد

يستطيَع ذلك الثعبانُ ِمن أَنْ  َبقيُت خائفةًغري أَّني . السَّماوي َحوايل ثالثة أَمتار َعن األرض
وَوضَعين على اَألرضِ  الثعباَنْين، فرفَعين أيب السَّماوي ِمن فَوق يطالَينوالطويلُ أنْ ينتصَب 

 ،إلتفَتُّ َنحو الَيمني. ائطا عند نِهايِة طريقٍ َمْسدوٍد بِحكلٌّ مّنا واقفً كانَ. قرب صديق
: فقُلُت ِلرفيقي الَّذي لَم َيَره. ، فرأَيُت الثعبان األوَّل يبحثُ عن شيٍء ماضجَّةًَألنَّين َسمعُت 

رأَيُت . أَنْ َيَتحرَّك ، َمخافةَانَّ هنالك ثعباًنإُِه ، ُمتجنِّبةً القول لَ"اال تَتحرَّك، أمكُثْ هادئً"
ا، الثعبانَ الَّذي كانَ جائًع حينئذ، هاجَم األّول،. ا قرَب الثّعبان اآلخرا أيًضالثعبانَ الثاين آتًي

ال اآلن شعرُت بارتياحٍ وبِسالم، ألنَّ الثعبانَ . ُمقرفًاا ا صوًتبشراسٍة وابتلَعُه ُمحدثً فيعالرَّ
  .)ُيفَكّر إالّ يف النوم فََيتركُنا هكذا بسالم

أَنا هو الَّذي . سأَرفُعِك إلَيَّ كي ال يدوسوِك .ديِك ذاهتاسأُغذّيِك َتحَت أَنظارِ ُمضطهِ ♥
أنا ! يا زهريت ،أَنْ يقتلَعِك َأليِّ إنسانَعلَيكم ولَْن أَْسَمَح  استقاميتَسَيسكُب َندى 
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  .ُيحبُِّك "احلُبَّ"إِنَّ . ال َتخايف فأَنا بِقُربِِك ؛ِك أَنِت ُمَخبَّأَةيبأحارُسِك، وبني ذراعي 
  

٣٠/١/١٩٨٩  
  !!كم أُحبَُّك؟ آه يا أهللا، يربِّ ♦
بِدوين لَكنِت ال  .ليِك، أشعري بِحضوريإنَّ روحي َع. زهريت، أَنا أُحبُِّك. أَنا هو ♥

رساليت هذه اُألمَّة بِأحيي  ،أَنا رّب الرَّْحَمة، قد رفعُتِك، كي! بني اَألموات ُمَسّجاةًَتزالني 
يف  ونغارق! وخليقَيت َصمَّاء ،ٍةهائلسرعٍة بَِتمرُّ  ، والسَّاعاِتَتمضينَّ األّياَم إِ. كاِفرةال

بِدافعٍ ِمن ُحبِّي وَشفَقيت، إِفَتديُتكم ! يتَرَمح ِتصغون، وال يؤِمنون بعالماال ُيفالظَّالم، 
وأَتَِّضُع  ،قَدسأَنزلُ ِمن السَّماِء، ِمن عرشي اَأل. وَرفَعُتكم إِلَيَّ وحضنُتكم يف قليب اَألقَدس

، َألنَّكم ألدَُّم. دُم أَوالدي لَم َيُجفَّ بعُد َعن أَيديكم .الناكر اجلميلَألبلغَ هذا اجليل 
 يف ذلك الَوقِت َرفَضُتم أَنْ تؤمنوا .َرفضُتم أَنْ تؤِمنوا بِرسائلي الَّيت ُمنَِحْت يف فاطيما

آه . كمعناِدِمن جديد بِسَببِ  ُمالدَّ ُكفَسُيْس. بضرورِتها، واآلن أَنتم ُتكرِّرون أَخطاءكم
إنَّ خاصَّيت تتمرَُّد بِجرأٍَة ودون ! ، أَلعديُد ِمن خاصَّيت قد أَعماهم دخانُ الشَّيطانُبنيَّيتيا 

وال أَجُدُه فيُهم  احلُبَّأَلَتمُس إنَّين . فيهم فقَدوا اإلخالص، وال أَجُد قدسيَّةً. أَدَنى َتردُّد
ال ة، غاشَّ، َألنَّ أَلسنتهم فغادرهتم ماقِة،اسُتبِدلَت باحل واحلكمةُ ٌ،رى عدالَةُتال . اإِطالقً

أَنْ يكونَ إكليلَهم وقَبلوا العصيانَ غرورِ ن قد َسَمحوا للوهؤالء املَُتَمرِّد. اخليانة ُتِسرُّ إالّ
ريقةُ تفكريهم ليَسْت طريقيت، فط. ا، إطالقًاَسالًمفيهم ال أَجُد . صولَجاَنهمفأَصبَح 

 . ودمارِ مدينيت اخلرابإنَّهم يتَّجهون َنحو 
ا؟ عَرفُتَك قايني؟ أيَن الّروح الَّذي وهبُتَك إِيَّاه؟ أََو َتسعى ِلدمارِ ذاِتَك ُمجدًَّد! يا قايني
، ها إنََّك ِمن ّيلَإِا بالنسبِة والدتَك، وَألنََّك َعرفَْت بأَنَّ هذا لَم َيكُْن جديًد ا منذ يومِعنيفً

ة يوالفضِّ يَّةكَسوَت َنفَسَك ِمْن َمالبِسي الذَّهبِ لَقَْد. عظَمَحربٍ أََجديد ُمَتَنكٌِّر وَترَتدي ثياَب 
ال وجود للنُّورِ فيَك، وِلتخفي . الَوحُش األسَود َخلَعها عليَكِلتخفَي ثياَبَك املُظِلِمة الَّيت 



٤٦  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

ّتى حا ، فََيَتَمكَّن َمظهُرَك أَنْ َيخَدَع َتماًمرِها َعلى َوجهَِك الكَناًعوجَهَك الَبِشع، وَضْعَت ِق
ناُعَك ال َيستطيُع  أَنْ َيخَدَعين َألنَّ عيَنيَّ َتعرُف أَنَّ وراَء ِقناع احلََمل، ُتخفي ِق. ختاريَُّم

 الّنوَر أَنْ ُتالشيو العالََم ُتصمِّم أَنْ َتغزَوواآلن أَنَت ! إنََّك مدجٌَّج بالشَّّر. اا كبًريَخراًب
حلَّ تزيَد الفَوضى وأَنْ تقَتلَع كلَّ ما هو ُمقدَّس، فَت ما َتنويه هو أَنْ. املُتبقّي فيهم ضَّئيلَال

 .سياَألقوياء وَتحَتكر َمقِْد الرّجالِ حملَّ
لى أَسراري املُقدَّسة ع زاِحفةً، رؤيا، هم اَألفاعي الَّيت أََريُتِك إّياها يف الُبَنيَّيتيا  ،هؤالء

ون بَِسَببِ ثيابِه َمْعون، َسُيَمْعَسُي والّناُس ،سوف َيخَدُع الكثريين. بيِت قرباينوعلى 
 ْبُرهو احلَ ،يرونَ بأُمِّ أَعُينهم ويف عصرِهم نبأنَّ َم املسكينةستقتنُع هذه النُّفوس . ةّداعاخل

َسُيسبُِّب اخلراَب، . ا يف كلِّ كنيسيتبًريك جحوًدا، سُيسبُِّب اجمليدبِتنكُّرِِه ! بِنفسهاألعظم 
أَرًضا سريمي . ءيف السَّما آياٍتعظيَمٍة و جِزاٍتْعُمبِبِعجائَب،  قنَُّعلَِكْن كلُّ شيٍء َسيت

 سُتصبُح مدينيت املقدَّسةُ. كلُّ بتنكّرٍ وَمكرٍال يدوُسها ويلغيها، لَكنِ، و١بِذبيحيت الدائمة
. ، لكنَّهم َسِخروا مّنيًيا، حافجِئُت إلَيهم بغتةً : ضوا َتحذيرايتَتحَت سلطِة قايني َألنَّهم َرف

الَّيت ُتكَفِّر وُتصلِّي  بيبةِلَوقٍت قَصري، بِفَضلِ ُنفوسي احلسوف ال تدوم إالّ سلطةُ قايني 
. كلُّ ذلك، قد أَخذُتُه يف االعِتبارِ، َوَتضِحياتكم لَم َتكُْن بِدوِن فائَدة. وُتَضحِّي بَِنفِسها

  .لَتَعدِّيالظُّلمِ وا قمَعبِصلواِتكم ُيمِكُنكُم 
  ؟املقدَّسة َكيا رّب، ماذا سيحدثُ لنفوِس ♦
 ستميلُ، سَيحملٍك ِهناِعبِسببِ ِق. بِسببِ مظَهره اُتخدع الكثريُتَألَسفي الشَّديد، س ♥

إنَّها  ،ه، يف الواقعؤَسَمحُت لِك أَنْ َتري ماذا ُتشبُه أَحشا ْدلقَ. ىل مصلحِتِهإ اتالكثري

                                           
القّداس اإلهلي، إعالنُ موِت يسوع، إحتفالٌ بقيامِتِه، حيثُ حيُضُر حقيقةً يف جسِدِه ويف دِمِه يف  ١

  .قاَمِة دائماً ِلِذكراه، بانتظار جميئه يف اجملداإلفخارستّيا املقّدسة، ذبيحِة اجللجلة املُ
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  …ُمميتة ،أَحشاء أَفعى
سأَدوُس . كبري وبِناري، هذا املُتَمرِّد وكلَّ أَتباعه بِقصِف صاعقٍة ،فاسوال، سأُْسِقطُ

 ْتقد ُصنَِع ساِتها أَنَّ أَسا، وأَجعلُ ملجأَهم كومة غبارٍ بِمالغّشمأواهم بِما أّنَّه مصنوٌع ِمن 
سآويهم يف . وبِحبٍّ عظيمٍ أُعانقُهم ،هابيل خاصَّيت أَبناَء أَدعووحينها، . اَألكاذيب َنِم

  .قَليب اَألقَدس، سيكونون كاحلمامات، بالنَّقاوة، وَسيكون قليب اَألقدس ملجأَهم
خاَنتين  ْد؟ لَقَتآمرون علّييخويت إ كَم منأُنظري ِمن حوِلِك، أَال َتَرين؟ أَلَم ُتالِحظي 

  .ُبَنيَّيتيا  ،خاصَّيت
  !يا رّب؟ لربَّما هم ال يدركون ذلك حقيقةً ،ملاذا َيفعلونَ بَك ذلك ♦
  .والتمرُّد غروريا طفليت، لَقد أَعماهم ال ♥
  !ه هو الصوابأنَّ ما يفعلوَنبِسالمة طويٍَّة إنَّهم يعتقدونَ  ♦
إنَّهم ! ونَ َشريعيتُيخالفَنُه هو الصَّواب وُهم كيف ُيمكنهم أنْ ُيصدِّقوا أنَّ ما يفعلو ♥

ا يف آثارِ َيتبعون شريعةَ َعدوِّي، َيضعونَ أَقداَمهم َتماًم! َيتمرَّدون، والَتمرُّد ال يأيت مّني
املَُتَمرِّدين،  ، سأُشتُِّت هؤالِءةّمثل الريح الشرقي! أَقداِمِه فََتقوُدهم إىل دمارِهم وُسقوطهم

يل  بِجلبِِك، أَحبِّيين وهدِّئي عداليت، َمجِّديين دافعي َعْن قضيَّتهم. ينفقط انتظري وسَتر
فلُنصلِّ  ،تعالَي. هذا الَعصر املُظِلم ِةَبيبَش إِىلخاصَّة  تتَّجهإنَّ عيوين . نَّا ِلخالصهنفوًس
  :لآلب

  يا أَبتاه، أَشِفْق على أوالِدَك،" 
  خاصَّةً الشَّباب،

  ها يف ظلِّ جناَحيَك،ُخذْ هذه النُّفوس َوَضْع 
  حرِّرهم ِمن الشرِّير،

  خلِّصهم ِمَن اخلُمولِ الَّذي ُيحيطُ بِهم،
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   ،احلّق، روحِ وسَك القدُّروِحِمْن  إمألهم
  ."آمني. واجَعلْهم يف نورَِك إىل أََبِد اآلبدين

عوا منِك الّنوَر أَنْ َيْنزِ َيَتمكَّنوالَْن  ٢إنَّهم. الَّ عنِك أَبًد، لَْن أََتَخُبنيَّيتيا  ،تعالَي، إسَترحيي
  َنحن؟ ستتذَكَّرين ُحضوري؟ .َتعالَي .ال َتخايف، أنا َمعِك .الَّذي َمَنحُتِك

  .أُحبَُّك حّتى املوت. يا رّب ،نعم ♦
٥/٢/١٩٨٩  

َتفهمي أَيَّ مقطعٍ  َيجِْب أَالّ. َح رساليتأُوضِّ إِْسَمحي يل بأنْ. فاسوال، سالمي معِك ♥
ألبدأ، حّتى لَو . ألشياِء الَّيت أَطلُُبها منِكابِهذه أَنِت بِبساطٍة َتعَجزيَن أَنْ تقومي . بِحرفيَِّته
يا  ،كنيسيت َجدِّدي" :كَتبُت كم ِمن مرٍَّة! ا أنِت بَِنفِسِك، هذا ال َيعين َحقًّ"أنِت" :كََتبُت
أَيَّتها الزَّهرة، أنا هو الَّذي َسُيبارُِك . بِقدريت ،كنيسيتسُيجدِّد َمن  أناهذا  ."فاسوال

  . أَوالدي يف غََرَبندال
أآلن،  ؟"يا فاسوال ،وحِّدي كنيسيت: "اأَلَْم أَكُتب أَيًض. يا زهريت، أَنوي أَنْ أُوحَِّد كنيسيت

نِت تعلَمني، أآلن أ. رمزيَّة يتاا كِلمهنا أَيًض َمْن سُيوحِّد كنيسيت؟ أَنِتأتظنَِّني حقًّا أَنَِّك 
يا مالئكيت، لَقد َمَنحُتكم . يقوُم بِكلِّ الَعَملَس َمْن أنا هذا ،إذًا ال َتخَدعي َنفَسِك َبعُد

 اإللَهيَّة يترايف بِرسالِخغَذّوا . كونوا بَِسالم! واَترَتبِكالعديَد من النِّعم، فاسَتعملوها، ال 
  .اأُحبُّكم َجميًع. طريقيتواعَتِمدوا 

  

٩/٢/١٩٨٩  
  :أَيقَظَين اهللا عنَد ُمنَتصِف اللَّيلِ وطلَب منِّي أَنْ أَكتَب هذه الرِّسالة ♦
ال تكوين . كالصَّخر ، كوين ثابَتةًكوين ثابَتةً: يينعَمإِْس ،يا فاسوال ،لَقد ناديُتِك ♥

                                           
  .ُمضطهديَّ ٢
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ِك، لِكْن كنُت أَعلُم أنَِّك مع ذلك، لَقد اخَترُتِك بالّرغمِ ِمن ُضعِف. كالرِّمال املتحرِّكة
سُتكتُب كلمايت عليِك، سُتنقُش عليِك وسَتبقى . ِلمايت كالرِّمال املتحرِّكةكَلَْن َتبتِلعي 

 زرَعوي دَّأَنْ َيكُ ، ِلَيزرَع بذاره،فاسوال، فَكِّري، هل َيختاُر املزارُع! كي َيقرأَها اجلميع
يا فاسولَيت، ِمّم أنِت  ستنقعات والرِّمال املتحرِّكة؟رميه يف املَُيذهب وَي تربةً خصبةً أَْم

إِْسَمحي ألصبعي أنْ ينقَش عليِك رغبايت، إِْسَمحي ....٣إبقَي. خائفة؟ صلِّي ألجلِ التَّمييز
 .    يل أَنْ أستعملَِك كلَوحي، إِقَبلي كلَّ ما أَمنُحِك إِيَّاه، إِغتذي يب، لَيكُن السَّالُم معِك

  
ابَع عشر ِمن شهرِ شباط، مثَّ أكتُب فاسوال، سأَكتُب اآلن برناجمي لإلجتماع الّس

يا بنيَّيت، قدِّسي القاعةَ بالبخورِ واملاء املقدَّس، وصلِّي صالة التَّقسيم . رساليت لَهم
 . للقدِّيس ميخائيل

 .)مج َيجِب أَنْ ُتكتَب على دفتري اخلاصهنا، أَفهَمين اُهللا أنَّ تكملةَ الربنا (
 :تعالَي، إليِك رساليت. حسًنا، يا فاسوال، لَقَد فهمِت ♥
  .)يف لوزان، سويسرا ١٩٨٩شباط  ١٧يف  الصَّالة الجتماعرسالة  (
وا إِلَيَّ َتعالَحَدة وَرجاءّب، كَِلميت َوإنَّ كَِلميت نور، كَِلميت سالم وُح.ألسَّالُم معكم ♥

 وأَنا أَنزلُم، يسوع ُمخلِّصكم، يالرَّح يا أَِحّبائي، هذا أَنا يسوُع. اواقَرأوا كَِلميت غاِلًب
ِمن فيضِ ُحبِّي الالمتناهي وَرْحَميت . يتاالضعيفة َألنقَش عليها كِلم داةهذه اَأل بِواسطِة

فيَض روحي هذه الصَّحراء ويف هذا القَحلِ ُأل، أَنزلُ يف اتالظلم هالواِفَرة، أَنزلُ يف هذ
َتَتفجَُّر وأَجَعلَ اَألْنهاَر  ُيبوسةال الشديدة أَنزلُ ألروَي هذه اَألرض! أَيَّتها اخلليقة. عليكم

إنَّين أَجيُء . باحصَّمثل ندى ال ليكم بركايتع سكَبأَنزلُ أل. ىيف هذِه اَألرضِ الَعطش

                                           
  .إعتقدُت أنَّ الرِّسالة قد انتهْت واستعدَّيُت للوقوف ٣
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  .وأَستأصلَ الظلَم فأَستبدلُهما بالسَّالم واحلّب لشَّرُألبدَِّد كلَّ هذا ا
 حلُّب،إىل ا، أَنا عطشان همبُِّحإىل أَحتاُج إنِّي حلُّب،  اىلإ جفَّتا من العطشأليوم، شفتاَي 

أَنْ تبلغوا  يف كم أَرغُب! كم َيرغَُب قليب اَألقدس أَنْ َتَتعلَّموا ُحبِّي…حلُّبإىل اأَنا عطشان 
فقط، تبدأُ  حينهاو …حينها"! آبَّا: "صرخة احلُّب وأَْسَمَعكم َتصرخون احلُبِّ مَّةَا ِقيوًم

إِنَّ ! َهنيت ِمن ُحبِّي الالُمتناهي ِلَيمألوا قلوَبهمكم أَرغُب أَنْ يسَتقَي ك…بالشِّفاءجراحايت 
. يف السَّماء إِالّ ملِئه، عظيٌم جدا ِلدرجِة أَنَّهم لَْن َيَتَمكَّنوا ِمْن فهمِ عظيمُحبِّي لَهم 
لنقاوةُ رداَء احتفاالِتهم، واحلُبُّ واَمشعلَهم،  واألمانةُهم، رايَت تقوىال تكونََيجِب أَنْ 
أُريُد رعايت أنقياء، ففي . وترى صوريت بِوضوح ،فتَتعرَّف خرايف عليَّ فيهم شعاَرهم،

أَنْ  .صاياَي بالكاملو واقليب اَألقدس وأَطيع واجأَْبه. نقاوِتهم تكونُ ِثماُرهم كاِملة
 إمسعوا كلمايت ا أَوالد نوري،ي. أَحّبوا بعضكم بعًضا :ُتحبِّيين يعين أَنْ َتتَبعي وصاياي

إذا أَصَغيتم إِلَّي، سأُقدِّم لكم السَّالم كرايٍة ويكونُ احلُبُّ  …يتاا، عيشوا كَِلمهعيشوو
، ثقوا يب، َتعالَوا إِلَيَّ فأَجَعل منكم أّمةً جديدةً، كلًِّيا علّي انفَتحتمتاَجكم فأُجدِّدكم إِن 

 تعالَوا إِلَيَّ بِحّب، إِتَبعوا آثاَر أَقدامي. عيشوا رسائلي، تأَمَّلوا يف رساليت! أّمةً نقيَّةً
نقِصكم، سأَفتُح  فرغم تتردَّدوا،ال . كمنسكأَيضا َم الَّذي هو سكينكم إِلَيَّ، يف َمفَتقوَد

احلُبِّ، أُعلُِّمكم أَنْ  وأَنا، سيَِّد ،ا، إِرَتموا بني ذراعيَّحّتى لو كان حبُّكم فاِتًر .ذراَعيَّ لَكم
تعالَوا إِلَيَّ، حّتى أنتم الَّذيَن ال ُتحبُّوَنين، فقد . ًضابعُضكم بع ُيحبُّأُريكم كيف ُتحّبوين و

 ألربكة .ولَم تروا ُتْؤِمنونَمن  مجيَع م، أنُتأَلربكة لكم! غَفرُت لكُم، َتعالَوا فأَشفيكم
ا أَنْ ، ال ُتحاولوا أَبًدُبَسطاَءا وأمكثوا صغاًر. َألنَّ لَها عندي ُحبا ُمفضَّالً ِلنفوسي الصَّغرية

كونوا . أَعماقِ قليب اَألقَدسِلَتسَتطيعوا أَنْ َتَتَغلغلوا يف ا، أمكثوا صغاًر. اَتكونوا شيئً
 بِصالتكمأَرضوين  .الةا عن الصَّال تكفّوا أَبًد. يرضي أَيب ما ، فهذافلٍط بإمياِن طفالٍأَك
رغبوا يف أَنْ ُتَصلّوا إِ. جلِ الوحدة، وحدة جسديرغبوا يف أَنْ ُتصلّوا َألإ. ّيةقلبِال
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َألجلِ اخلراف الَّيت  َصلُّوا .كََهنةرغبوا يف أَنْ ُتَصلّوا ِلَجميعِ الإِ. ِللبابا وللبطرَيرك
 إالّ يكونال ِلكي  َصلّوا. َتتصاحل معهإِىل بطرس و كي تعوَد ُبطرس قيادة َتحَتليسْت 
 ُحبٍّ أَعظََمَألجلِ لوحَدة وألجلِ السَّالم، ألجلِ اصلّوا  .راعٍ واحدوواِحد قَطيع 
وكونوا  ،يا أَِحّبائي ،إِتَّحدواواِحٍدبيت قرباٍن وا كي ُتسّبحوين حولَ َصلّ .َبينكم
  .ِمن صميمِ قليب اباركُكم َجميًعأُإِّنين . ناوُمَتساوَِي اآلب واِحٌدو أنا ا، كماواِحًد

 يا فاسولَيت، هل ُتريدين أَنْ تكتيب رساليت؟: ألعذراء القدِّيسة 
 .نعم يا أّمي القدِّيسة ♦

يا أَحبَّائي، أَطلُب منكم َجميًعا الَيوَم أَنْ تزيدوا َصلواِتكم من أَجلِ . ألسَّالم َمعكم 
لئَك الكهنة املُشتَّتني كي صلُّوا ألو. الوحدة، هذه الوحَدة الَّيت َيرغُب فيها ابين كثًريا

صلُّوا كي يتمكَّنوا أَنْ . َيعودوا إىل احلظرية، إىل حظريِة بطرس الواِحدة والَوحيدة
تصالَحوا بعد مع صلّوا ألجل السَّالم وألجلِ أولئَك األوالد الَّذين لَم َي. يتَّحدوا بِصدق

َصلّوا َألجلِ تلَك املَماِلك الكاذبة، املمالك املشكوك فيها، لَربَّما َيفهمون كم هم . اهللا
 اكَن ُمخَتلفةتعالَوا وسبِّحوا اهللا احلّي الَّذي ُيظهُر نفسه يف هذه األّيام يف أم. على خطأ

. إنَّ نَعَمه َسُتغَدُق باستمرارٍ على كلِّ البشريَّة. سبِّحوا اهللا ِلحبِّه ورمحته الالمتناهَيني
ولَيسَمع كلُّ . ِملؤه احلُّب باركوه، ألنَّه أٌَب. فلُيبارِك اْسَمُه القّدوَس أولَئَك الَّذين َيقبلونه

 :َمن لَه آذانٌ هذا النِّداء العظيم الّنازلَ ِمن السَّماء
 !"كونوا قدِّيسني، ألنَّين أنا قّدوس"

حاولوا أَنْ َتفهموا . رَمحِته لَقَد نلُتم كلَّ. يا زهرايت، عيشوا رسائلَنا، عيشوا رسائلنا
  .آمني. أَنا أُباركُكم باسمِ اآلب واإلبن والّروح القدس. مشيئة اهللا، كونوا أوالَد الّنور

١٥/٢/١٩٨٩  
ِك، وبَِمن تستطيعني أَنْ ُتقارنيين؟ أَنا يا فاسولَيت، ال َتفقدي َشجاعَتِك َألنَّين واقٌف أَماَم ♥
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سُتعَرُف كَلميت  . البِداَية والنِّهاية، األزيلّ، َألنَّين كائٌن، وكنُت، وسأَكونُ داِئًما وأَبًدا
يف . ون كَلميت َسَيكونونَ كََمن َيرفُس مهماًزاالَّذين ُيقاوم. أَينما كان حتَت هذه القبَّة

ومثل صخورٍ هائلة ِمن الغرانيت، سوف . حاء العالَم سينهُض املزيُد من املُضطَهِدينكلِّ أَْن
منذ الَبدء عرفُتهم قُساةً، ُممتلئَني . ة َجمعاءُيشكِّلون حاجًزا ِلَيقطعوا طريقي أمام الَبشريَّ

بَنفخٍة واِحَدة سأهزُمهم . َستَتجمَُّع جيوُشهم كلُّها باِطالً. غروًرا وغَدًرا، قفًْرا ُمخرًِّبا
. أَنا هو الرَّّب، قدُّوسكم، ُعرِفُت بِخلع امللوِك واملمالِك كي ُتعرَف كلميت. ُمشتًِّتا إّياهم

وهذا ما َسَيحُدثُ ". ُسلطةً"عروَش وأخزيُت أولئَك الَّذين َتسّموا بِقدَريت أَسقَطُت ال
أَلَيوم، أَنا . لقد أَرجأُت غَضيب كفاية. سأَُجرُِّدهم ِمن ثيابِهم أماَم عيون اجلَميع. اليوم

َسيفيُض روحي باستمرارٍ على ! الرَّّب، أَسألُهم رْسِميا أَنْ َينزلوا عن عرِشهم ويتوبوا
الكفّاُر . ، مهما كان ُمصرا على إلغائه، ال وال أحد َيَتمكَّن ِمن َسحقه أَحدوال البشريَّة،

لَو فَقَط علموا كيف أُْمِسُك عداليت كي ال تنزلَ . واملُراؤون َسُيبدَّدون بَِنفخٍة منِّي
فقط لو عِلموا ما الّذي أُقَدُِّمُه لَهم . توقّفوا أبًدا َعن أَنْ ُيصلّوا وَيتوبواعليهم ملا كانوا 

كونوا واحًدا اآلن، كما أنا واآلب واحٌد  !اتَِّحدوا !اتَِّحدوا:"وَمن الّذي يقولُ هلم
لقد حذَّْرهتم لكّنهم مل ُيْصغوا ومل . لَكّنهم لَْن ُيصغوا ألّنهم مل يفهموا" !وُمتساوِيان

أَقولُ لكم، بِكَثريٍ ِمَن اجلّدية، إِنَّ الّساعةَ قَْد أَصبَحْت وشيكةً أكثَر من أيِّ وقٍت . دِّقواُيّص
ال أحَد يسَتطيُع أنْ يقولَ اآلن إِّنين مل أَُحذِّْرُه من هذه . ساعةُ اِحلساب َدقَّت. مضى
لرّب، أُقيُم أنا ا... ٤حّتى هم... اضطَربوا عندما ِمسعوا ُصراخي حّتى األموات. الساعة

سأجعلُ . ُصراخي َعْتسأُقيُم كُالًّ من تلَك اجلُثَِث بِما أّنها قد ِمس !أجل. املوتى ِمن بينِكم
سأَجعلُ ِمن بعِضها ركائَز قوّيةً لكَنيَسيت، وأَضُع . من هذه اجلثث أعمدةً حيَّةً من نور

                                           
  .كان صوُت اهللا حزيًنا جدا ٤



٥٣  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

. ِليكونَ دليلَهمِلكلِّ واحد منهم يف يِدهم الُيمىن ِسفْري ويف يدهم الُيسرى سراجي 
سأجعلُ كلَّ األممِ ترى نزاهَتهم وسُيْعِلنونَ . سأمنُحهم لسانَ تلميٍذ وسُيَبشِّرون أمامكم

وأِعُدكم أّنه، كما تفتُِّح األرُض بذوَرها وُتنبُت احلديقةُ زرَعها . حلّق حّتى أقاصي األرضا
، هكذا أنا الرَّبَّ، سأُحيي تلَك اجلُثَث، وبِفَمي ذاته، سأمَنَحهم اْسمي )٦١/١١أَشعيا (

 حنن؟. تعالَْي، كوين َمعي، يا ُبَنيَّيت، أُمكُثي بني ذراَعْي أبيِك. اجلديد
 .دائًما وأَبًدا، يا َرّب ♦
 .وقِّعي امسي ♥

  
 .أجل ♥
 .)الِحقًا (
بعُض أسِئلَِتهم هي . يا رّب، العديُد ِمن الناسِ اآلن يرغَبون يف أنْ َيَتلَقّوا رسائلَ شخصيَّةً ♦

 .بعُضهم يعَتبُِرين كمكَتبِ معلوماٍت للسماء. ُدْنَيوِّية جدا
إنَّها موجودةٌ يف الكتاب املقّدس، وكذِلَك يف . ، لقَْد أَعطَيُت أَْجوَِبةً ِلُمعظِمهمفاسوال ♥

 . هذه الرسالة
 .إَمسْح يل، يا رّب، مع ذلَك أن أذكَُر لَك أمساءهم ♦
 .تكلّمي بُِحرّية ♥
 .)فعلُْت ذلَك (
سأَدعو املتواضعني، سأُقيُم . ا خطيَبيت، لن أُجيَب على أسئلٍة ال تليُق بقداسيتي ♥

منذ . األمواَت، سأَُشجُِّع الضعفاَء، وأُالِحُق اخلطأةَ، وأُنادي الكُفّار مّراٍت ال ُتحصى
كوين حِذرةً كما . ال َتَملّي أبًدا من الكتابة. الرَّسائلُ شَّخصيَّةً، كما ُتَسميَنهااآلن ستكونُ 

  .اآلن، تعالَي دائًما واستشرييين أّوالً
 .على هذا الوجه يا رّب، أحياًنا دون أن يسألََك أحٌد، َتمَنُحُه رسالةً خاصَّةً، ♦



٥٤  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

 .حنن. تعالَْي. وسأقوُدِك هامًسا يف أُذُنِِك كُلَّ ما أريُد قولَُه. سأَختاُر وأقرِّر ♥
 

١٧/٢/١٩٨٩  
 .)ألَيوم، أقيَم ِلقاؤنا للصَّالة، وقراءِة اإلجنيل ورسائل يسوع ومرمي (
 وع؟يس ♦

حنن؟             . تعالَي، َسنعَملُ مًعا. أَنا َمعِك كلّ الَوقت. أنا هو، إْتَبعي برناَمجي، يا حمبوَبيت

 
  
  

  
  
  

٢٠/٢/١٩٨٩  
 .)يف لوزان، سويسرا ١٧/٣/١٩٨٩رسالة يسوع الجتماع  (
أنا . أنا َمْن خلقَكم. أنا هو سلطانٌ وفوَق كلّ شيء. أنا هو الرَّبُّ إهلُكم. معكم ألسَّالُم ♥

عدد ال ُيحصى ِمن املالئكِة من كلِّ رتبٍة، . أنا هو قّدوس القّديسني. إله ال مثيل لَه
بَِمْن َتستطيعون ُمقارَنيت؟ ألسماُء بِكاِمِلها . أَمامي، يعبدوَنين بال انقطاعَيخّرون ساجِدين 

أنا . أنا الّراكب على الّشاروبيم، والالبُِس الَعظَمةَ والقدرةَ. ُتَسبُِّح عظَميت ِطوالَ النهار
غري أّنين، مع كُلِّ سياَديت، ومع كلِّ عظَميت، وبِدافعِ َشفَقٍَة . الكَلمة، والّنور احلقيقي

إليكم، . إّنين أجيُء إليِك، أيَُّتها األّمةُ املُفَضَّلة كثًريا. َألْبلَُغكمعظمى، أنا أتنازلُ وأْنَحين 
أَسَتعطي . يدي حنوكم أمامكم أقُف حاِفَي القدَمني، وكُمَتَسّولٍ أُمدُّ. يا أِحّبائي، أنا  أجيُء

هل ستسمعون ُصراخي؟ أنا جريح إىل حّد أّني . منكم احلبَّ، والسَّالم والَوحَدة
جراحايت تزداد باستمرار، بِسببِ الّشهادات الكاذبة، والظلم . أَْصَبْحُت ال أُعَرف

إىل مىت ستستمّر خليقَيت يف الكفر والشرِّ؟ إّنين أسألُ . ذاب الكبري حنو اخلطيئةواإلجن



٥٥  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

ماذا ستفعلون يوَم العقاب؟ إىل َمن ستهربون : "أولَِئَك الذين يتصدَّون ِلوصاياي
مْألُت ؟ بِداِفعِ رَمحيت الالُّمتناهية، وشفقيت العظمى، ٥ِلُيْنجَِدكم؟ أيَن ستتركون ثرواِتكم

أمنُح رؤًى . أُفيُض روحي بال انقطاع على الَبشرّية مجعاء. باملعجزات السَّماوات
؟ لقد فََتْحُت أَتَرْون). ١٩-٢/١٧أعمال الرسل (ِلشبابِكم وأُمِطُر عليكم اآلياِت والّنعم 

). ٢/٢٦(ستأكُلون وتشبعون، ستأكلون بِقدر ما تريدون . ُمَؤنَ مسائي هلذا اجليل اجلائع
إّنين أمنُحكم عالماِت نِهايِة األزِمنِة، وحّتى اآلن كثريون من . لتَّمامإنّ الكتَب آخذة يف ا

كيَف ُيْعقَلُ أالّ تتمكّنوا من معرِفِة األزِمنِة؟ . خاّصيت يرفضون التعرَُّف على هذه العالمات
لكن اليوم، رغَم أنّ اكثرّية أوالدي قد أداروا ظهَرهم يل، رغم أّنهم قد ختلّوا عّني، أنا، 

. لن أتُرَك أحًدا دون أن أُناديِه تكراًرا. ُحبٍّ أزيلّ، سأُالِحقُهم دون أن أيأَس أبًدا بِدافعِ
، إلَتِفتوا إيلّ، أنا صوموا وتوبوا، إفَتحوا يل قلوَبكم فأشفيكم. عودوا إيلّ من كلِّ قلبكم

ويعودون إيلَّ،  أبوكم، وبنفسِ احلنان الَّذي ُيعاِملُ به األُب أوالَدُه، سأُعاِملُ الَّذين يتوبون
أنا ُمْمَتلئٌ بالّرأفة وغينٌّ يف . على الضُّعفاِء، واألكثر شفقةً على البؤساِءألّنين األكثُر حناًنا 

ا قلوَبكم من ُحّبي إمألو: "آه أّيُتها النفوس حمبوَبيت، إَمسعوا ندائي من علُ. الصَّالح
عندما ! ال تدينوا بعُضكم بعًضا ! وتعلّموا أنْ يغِفَر بعُضكم ِلَبعضٍإمألوا قلوَبكم ." اإلهلي

عندما ال حتكمون على قريبِكم، . طريق الوحدِةتغفرون لبعضكم تبدأون الدخول يف 
  . رايفإَمسحوا يل، أنا إهلَكم، أنْ أبتهَج بِكم، يا ِخ. حقّا أَِخّصائيُتْدَعْونَ 

ُخذوا ُحّبي ودعوه ُيزنِّْركم مثلَ . أهُبكم سالمي، خذوا سالمي وتشاَركوه مع اآلخرين
أوالَد قليب، كم أخشى أن أقولَ لكم هذا، لَِكْن عليَّ أنْ أحفظَكم يف يا  .أكاليلِ زهرٍ

بالُرغمٍ من توسُّاليت إليكم، بالُرغمِ من مجيعِ حتذيرايت، كثريون سيسَتِمّرون يف . احلقِّ

                                           
  .٩٠/٣أشعيا  ٥



٥٦  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

إّنكم تعيشون يف عصرِ التمرُِّد وقد . إّنهم يّتجِهون حنو دمارِ نفوِسهم. ارِتكابِ اخلطيئة
  أّياِمكم، سيسَخُر هؤالُء الناس ِمَن الّدين ويهزأون ِمن الوعدقيلَ إّنُه، يف 

أنتم . هؤالء الناس، الَّذين َتحّجَرْت قلوُبهم، سريفضون أن يسمعوا) ٤-٣/٣بطرس٢(
كونوا يِقظني َنهاًرا ولَيالً، ال تكفّوا أبًدا عن . تعيشون يف األّيام األخرية قبل يوم التطهري

أُِحبُّكم مجيًعا ُحبا أبِديا وبسَببِ . أنَّ أّياَم التطهري أصبَحْت قريبةأحلقَّ أقولُ لكم، . الصالة
ال ُتسيئوا فهمي . هذا احلّب الالُمتناهي، أنزلُ يف أماِكَن خمتلفٍة من األرض ُألَحذَِّركم

أنا قّدوس، وأرغُب لكم أنتم الذين ُصنِْعُتم على . وتأُخذوا هذه التحذيرات كتهديد
منذ بدِء األزِمنة، قْد أَقمُت قّديسني وأنبياَء، كي ُيذَكِّروكم . ا يف قداسٍةصوَريت أن تعيشو

لقد هّيأُْتكم مجيًعا هلذا اليوم، يوم تطهريي لكم، حيثُ سُيْرَسلُ عليكم بقّوة . بأّني قّدوس
. سيغسلُ روحي الَّذي من نار كلّ ما ليس مقدًَّسا .روحي الَّذي من نار ويغسلُ كلّ شرٍّ

فلَيفهم احلكيم هذه . شكواَيسَتعّدين هلذا اليوم، واَمسعوا صراخي، اْسَمعوا كونوا ُم
إعرفوا العالمات، إعرفوا عالماِت هناية . ، أنا مأواكمعودواارجعوا إيلَّ، : الكلمات
تذكّروا أّنين، أنا ... إعَرفوا األزمنة. ال َتُصّموا آذاَنكم، ال ُتْغِمضوا عيونكم! األزمنة

إّنين أُبارُِك كالًّ منكم، أبارُِك . أّيُتها النفوس حمبوَبيت، كونوا صاِمدين. كمالرَّبَّ، مأوا
  .أحّباَءكم

  
٢٦/٢/١٩٨٩  

 يا َربِّ؟ ♦
 إِنَّين أُعلُِّمِك منذ أَكثَر ِمن ثالِث سنوات، أَليَس كذلَك؟. سالمي معِك. أنا هو ♥
 .نعم يا رّب، هذا صحيح ♦
بطُ أَزليَّةٌ، أَنِت موثوقة إِنَّ روابطي هي روا. أَنا لَْن أََتخلَّى عنِك اآلن. إِذًا كوين على ثقة ♥



٥٧  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

 . يب، أنا وأَنِت، أَنِت وأَنا لألبد، يف اتِّحاد احلُّب
شعرُت وكأنَّين . فجأةً َشَعْرُت بِحننيٍ أليب السَّماوي، برغبٍة يف أنْ أكونَ معه، أقرب منه (

  .)إنَّ الّرغبةَ يف اِهللا هذه لَهَِي جِدُّ مؤِلمٍة. مثل يتيمة، أَرملَة
إِجَعليين . يفَّ، أنِت يف نعميت، إِرغَيب يفَّ، أنا إلَهِك، إِرغيب يفَّ، أنا أبوِك إِرغيب! آه أجل ♥

ُسرِّيين، يا َزهريت، واتَّجهي َنحوي ُملتمسةً نوري، . أَشُعر أَنَِّك ال َتنَتمني إىل العالَم
، إِحتاجي إعطَشي إِلَيَّ كما َتحتاُج الزَّهرة إىل حارِسها كي حتتفظَ بَِجماِلها، إحتاجي إِلَيَّ

تعالَي، أُريُد أَنْ . إِىل نوري، إِحتاجي إِىل َينابيعي، إِْنمي، يا حمبوبيت، إِْنمي يف إميانِِك
إتَّكلي عليَّ . قبِلأَمهَس يف أذنِِك َمقطًَعا ِمَن الكتابِ املقدَّسِ كي َتقرأيِه يف اإلجتماعِ املُ

َتذكَّري، أَنِت ال شيء، َدعيين أَكُْن يف عدِمِك كلَّ شيء، سأََتفَقَُّد دائًما . وأَنا أسنُدِك
زيَت سراجِِك، لَْن أَتركَُه أَبًدا َيجفُّ، سأَحفظُ شعلَتِك مضاءة، لَْن أتركَِك أبًدا يف 

 .ال ُتبِعديين َعن نظرِِك ستتمُّ طريقيت يف السَّالم، ِلذا أُريُدِك أَنْ. الظّلمة
 يا ربِّ؟ ♦
 .أَنا هو ♥
 هل أَستطيُع أنْ أَسألََك شيئًا؟ ♦
 .إسأيل بِحرِّية ♥
 أَقمَتين من بني األموات، أَليَس كذلك؟يا رّب، لَقد  ♦
 .لقد أَقمُتِك ♥
. وَنهاًرا نظُرَك عليَّ َمخافةَ أنْ ُيسقطَين الشَّّرربِّي وخملِّصي، لَقَْد أَقتَّين بِوفرٍة كَبرية، ليالً  ♦

أَنَت حارِسي، ُمرشدي، . َترفُعين إلَيَك ِعندما أكونُ على وَشِك أنْ يدوَسين ُمضطهِِديَّ
إْسَمْح يل، يا َرّب، أَنْ أَسألََك . ُمعلِّمي، َعروسي، َرفيقي القُّدوس، أَنَت إلٌَه جزيلُ التَّحنُّن

روَحَك َعليَّ، أَلَْن ُتفيَض روَحَك على إخَويت أَيًضا؟ لَقد َبحثَت َعّني بني لَقد أَفَضَت : هذا
 األموات وأَقَمَتين، أَلَْن تقيَم َبقيَّةَ اَألموات؟



٥٨  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

أنا أآلن بِقربِ ِتلَك اجلُثَث َألنَّهم َسريون حولَهم شيئًا ما . يا فاسولَيت، َسأُقيُم اَألموات ♥
أولئك الَّذين لَم ُيخربهم أََحد . ِلشيٍء ما ُسمَع َعنه قَطُّ أُخَرب َعنه ِمن قَبلُ، وَسيشَهدون

سريونين، أَنا الّنوَر، وأولئَك الَّذين لَم َيسمعوا قطّ َعن ُحبِّي َسَيفَهمون أَبًدا َعن َجمايل، 
نعم، ألغرباُء ُهم َمْن . سيكونونَ آنيةَ كِلَميت اجلَديدةَ، فَُيعيدون إلَيَّ الشَّباَب. وَيهَتدون

عيدونَ بناَء كَنيسيت، سُيعيدونَ بِناَء األطاللِ القَدَمية، َسُيقيمونَ ما هو اآلن ُمَدمَّر، َسُي
 سُيرمِّمون كُلَّ ما هو اليوم يف حالِة خراب، أَلَم ُتالحظي؟

 .إنَّهم قلَّةٌ نظًرا ِلَسَعِة دمارِ كنيستَك، يا َرّب ♦
، اآلنَتعالَي . كَُحّب، أنا َمَعكم دائًماَسَيعوُد احلُبُّ . سأُكثُِّرهم، فَقط انَتظري فََتَري ♥

 ؟حنن. ِفيَّ إِسترحيي

 !األبد إىل ♦

٢٧/٢/١٩٨٩  

 .معِك أَلسَّالُم: ميخائيل ألقدِّيس 

 .ِلَيكُن الرَّّب ُمَسبًَّحا: ألقدِّيسة مرمي 
ًدا أيَّة أَنا ال أَرفُض أَب. كاآلن ٦آه إْسَمعيين، أنا الرَّّب، َتعالَي إِلَيَّ وقَدِّمي يل هذه النُّفوس ♥

أنا عاِلم بضعِفِك لَكنَّ قوَّيت . ذاته، أَْسَمُعها" الِفقر"حّتى عنَدما تأيت بِفُتورٍ ِمن . صالة
صلِّي كي ُتميِّزي . إِنَّنِي أُرسلُ إِليِك كلَّ تلك النُّفوس. ستسنُدِك، صلِّي كي ينمَو إمياُنِك

إنَّين . ال َتَتوقَّفي أَبًدا َعن الصَّالة أُطلُيب فَُيعطى لَِك، أُطلُيب،. َمشيئيت، صلِّي باسِتمرار
أستمُع حّتى للتَّنهُِّد الَّذي َتمَنحيَنين إِّياه؛ إِنَّين آخذُه يف اإلعتبار، طالَما كلُّ شيٍء َيجيُء 

                                           
رغم أنَّنِي كنُت أَشعُر . هاأََتيُت إىل الرَّبِّ وقَدَّمُت لَه كلَّ تلَك النُّفوس الَِّتي طَلَبْت منِّي أَنْ أَُصلِّي ألجِل ٦

  .بَِجفاف



٥٩  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

. أََتطلبني الُغفران؟ سأغفُر لِك. ِلذا آِمين بِما تطلبني فأَمنحِك إِّياه مئةَ ضعف. ِمَن القَلب
 َدة؟ أَيُّ أب ال َيمنُحها لولِده؟أََتطلبني املُساَع

  .يا رّب، أحياًنا هناك آباء ال ُيساعدون أوالَدهم ♦
. هؤالء اآلباء لَْيسوا منِّي، فَلو كانوا خاصَّيت َألحبُّوين وأَحبُّوا هكذا أوالدهم وساعدوهم ♥

 .ستعلُِّمِكتعالَي، أَحلكمة . لَْن أَحرَمِك غذائي أَبًدا. أنا هنا ُألساعَدِك يف منّوِك الّروحي
  

٢٨/٢/١٩٨٩  
 .)كنُت أَشعُر أنِّي، بالّرغم ِمن كلِّ شيء، جافَّةٌ وباردةٌ بنوع خميف (
تذكَّري . فاسوال، كيف ُيمكُنِك أَنْ َتشكّي بِحبِّي؟ أَبقي إصبعي عليِك، فَُتعلِّمِك احلكمةُ ♥

باردةً وال  إمسحي يل أنْ أَستعملَ جوهَر حّبِك ُألدفئَ قلوًبا أخرى! فكّري. َمْن يقوُدِك
 لقَْد علَّمُتِك هذه األعمال السَّماويَّة، أَليَس كذلك؟ . حتّبين

 .أجل، قْد علََّمتين، يا رّب، ولَِكْن ذلك ُمقلق عندما حيدث ♦
 حنن؟. تعالَي. أنا بِقربِك كلّ الوقت، فال خوف عليِك، يا ابنيت ♥
 .نعم، يا رّب ♦
 . سأُذكِّرِك حبضوري إذًا، كيف ُيمكن أَنْ ال أمسَعِك تقولينه؟ تعالَي، ♥
 

١/٣/١٩٨٩  
  .)آذار اآليت١٧رسالة القدِّيس رئيس املالئكة ميخائيل الجتماع  (

! استيقظي! استيقظي. نعمة الرَّّب عليِك. رمحة الرَّّب ال متناهية! لُيسبَّحِ الرَّّب! أجملد هللا 
لُّوا ألجل ارتداد ص! إِرجعوا وتوبوا. إِرجعوا إىل الرَّّب، يا مجيع َمْن ختلَّيتم عن احلقيقة

أَنا القدِّيس ! َسالم، َسالم، أَقيموا السَّالم مع اهللا. تنبَّهوا ألنذارات الرَّّب. إخوتكم



٦٠  ٣١رقم سالَة َسالم وُحّب دفتر رِ

فصلواتكم أَكثَر من أّي وقت مضى . صلُّوا بال انقطاع. ميخائيل بِقربكم، ُألدافَع عنكم
 .آمني. القدسأُباركُكم باسم اآلب واالبن والّروح . ضروريَّةٌ يف أّيام الصَّوم هذه

  

٣/٣/١٩٨٩  
 .)رسالة قلبِ مرَيَم الطّاهر ِلنفس االجتماع (

. أُريُد أَنْ أُشجَِّعكم مجيًعا. يا أَحّبائي، أَسألكم اليوَم أََن تثابروا على حّبي. ألسَّالم لكم 
لُْتصبْح ِلَتلتهْب تلك الّشعلة املرجتفة اآلن و. جمِّدوا اهللا بِثباتكم أُمناَء لَه، تكرَّسوا كلًِّيا هللا
اصمدوا يف إميانكم وانفَِتحوا كلًِّيا على قلبِ . ِمشعالً حيا لتتمكََّن كلُّ عنيٍ من رؤيتها

ال تنتظروا وحًيا . سبِّحوا الرَّّب ألجلِ إرساله إلَيكم نداءات رمحته. الرَّّب وَتقبَّلوه بِفََرح
قِة الَعيش بِقداسة، تذكري جديًدا، فنداءاته هي فقَط تذكري باحلقيقة اإلهليَّة، تذكري بطري

. إذًا امألوا فكركم بِكلِّ ما هو َحّق وطاِهر. اهللا ُيذكِّركم باحلقائق األساسيَّة. بأَنَّ اهللا حمبَّة
ِلذا امألوا نفَسكم من ُحّب اهللا . ال تتركوا أيَّ فراغ فيكم، وإال يأيت اجملرِّب وُيجرُِّبكم

ألجل السَّالم، صلّوا ألجل اهتداء اخوتكم، صلّوا صلُّوا . اإلهلي، ألنكم ُخِلقتم ِلتحبُّوا
ِلذا ال تتردَّدوا يف اجمليء . أنا بقربكم ألساعَدكم وسأَتشفَُّع لكم. ألجل ُحبٍّ أكَرب بينكم

 .أنا أمُّكم الَّيت تساعدكم دائًما. إلَيَّ
  تعالَوا إىل الرَّّب بُِحّب
  فيغمُركم بِسالمه؛

  أطلبوا بِمحبَّة فتجدوا؛
  .ُحّب فَُتسمعواصلّوا بِ

أُباركُكم َجميًعا، باسمِ اآلب واالبنِ الّروحِ . سالمي لَكم؛ َتذكَّروا أنْ َتعيشوا َرساِئلَنا
  .القُدس

  


