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  الثاين والثالثون
  

٣/٣/١٩٨٩  
هذه  : يف فرنسا Biarritz" زتيياّرب"، يف ٢٢/٣/١٩٨٩الجتماع الصَّالة يف رسالة  (

  .)أسبوع اآلآلم لقَْد أُعِطَيْت ِلَي اآلن، كي ُتقرأَ هناك خال الّرساالُت
يا أَِحّبائي، إلَيكم أَجيُء، ِمن خاللِ خادميت، وِمن . أنا الرَّبُّ. مجيًعا السَّالُم معكم ♥

تعالَوا، تعالَوا . هذا البيِتِل، إنَّين أمنُح سالمي أَحّبائيآه يا . خالِلها َسأَتكلُّم
لَقْد قَّدسُتكُم . فيكم احلياةَنفَخ أنا إلَُهكُم وخالقُكم الَّذي . ّي اآلنواسَتمعوا إلَ

أنا  ،وقَْد َخلقُتكم بِدافعِ احلُّب كي ُتحّبوين ّسامياحلُبِّ ال ينبوعأنا هو . بُِحبِّ
كلًِّيا أَنْ َتفْهموا  يف أَْرغُب. زرعي، أنتم َتخّصوينأنتم ! لنفوساأَيَّتها . كمإِلََه

أنا . ؛ آمنوا يبفائضةآِمنوا بأعمايل املقَّدسِة؛ آِمنوا بِحّبي الالُمتناهي ورمحيت ال. كَِلمايت
 يغّشي اليومالَّذي  سُّباتن هذا الِم وأخرجكم، أحيَيكمكي  رْحميت، بدافعِ أَتنازلُ،

أَراكُم  ُيمكُنين أَن كيف. ، ويسوع يعين ُمَخلِّصأنا يسوُع. عيوَنكم مثلَ حجٍاب
كم؟ أنا، الَّذي هو الرَّّب، قّدوس دِتجنالظّالمِ وال أُسرع إِىل  أكثر فأكثر يفهون يَتت

 الأمامي، َتْعبدين ب ساجِدةَِمن كلِّ رتبة،  ال ُتحصىمالئكةٌ  احملتفَّةُ يبالقّديسني، و
َمجدي وَعرشي الّسماوَي، كي أَنزلَ إلَيكم وأُخلِّصكم من الّنارِ  غاَدرُت انقطاع،
صحرائكم هذه األرض يف  إىل السَّماَء، َمملكيت، كي أجيَء هَجرُت. اَألبديَِّة

الشاروبيم َألجيَء وأُولَد يف الفقرِ كي  َتفَّ بهعرشي، املُح هجرُتنعم، . وخرابِكم
 ِقَبل نأنا امللك، الذي ُتسبِّحُه الّسماوات منذ األزل، قَبِلُت أنْ أُذلَّ ِم. أنقذكم

ُت هلَم أَنْ بأكليلِ الّشوِك؛ َسمح أُكلَّلظهري للَجلِْد؛ َسمحُت أَنْ  عارًضااإلنسان 
ا ذلك حب كلُّ. وجهي املُقّدسِ؛ لَقَْد َسمحُت لَهم أَنْ َيْصلبوين يفَيْهزأوا يب ويْبصقوا 

قَسًرا  كلَّ ما فعلُت لكم؟ اَتْنسو ُيمكُنكم أَنْ كيف! يا أوالد املَْصلُوب. بكم
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لَقَْد ُسّمرُت . آالَمكمكي أَْحملَ احَتقَرين ورذلين البشُر . كمةاحل وُحكًما قُبَِض على
كثَر املوَت األقَبلُت . َسمحُت لَهم أَنْ َيطعنوين كي أُحرَِّركم. كمنقذَأُعلى اخلَشبِة كي 

ا كي اًرَتركُت دمي يسيلُ أْنه. ملكويتيف ُتشارَك حتيا وأَنْ  ِمننفُسكم  ِلتتمكََّنا، ألًَم
ِمن جراحايت  َتفتََّحت ،وَمألَي. اأنْ أُعَترب خاطئً رضيُت، ُحبا بكم. لُوا احلَياِة األبدّيِةناَت

وا عود :إىل اإلهتداءأدعوكُم َمدى ساعات ال ُتحصى . بِسببِ ظلمِ هذا اجليلَِجديد 
لَْن . أنا لَْن أُعاقَبكم، َسأُحّرُركم. تعالَوا وَتصالَحوا معي! أنا أُحبُّكم حبا أبديا! إلَيَّ

 كم أٌب يف الّسماِء، أٌبلَإذ  ،َيتاَمىلَْستم  .أَْدعوكم كفّاراً بعد اآلن، َسُتْدَعون خاصَّيت
وا إلَيَّ وأنا َسأَقترن بكم عود. منكم هو أَنْ تتعرَّفوا عليَّ كلُّ ما أَطلُب. ناناحل كلّيُّ

َسأُعلُّمكم أنْ َتكُونوا . َسأُتّوُجكم بالربِّ، بالوالِء، بالّنقاوِة وبِحناٍن عظيم. إىل األبد
مثل الزوج، َسأُزّيُنكم بُِحّبي . مجِّلَُهيف قليب ُأل ِهُمخلصني يل بأخِذ حّبكم، وَوضِع

 .وسالمي
أنا لَْن . احلُبِّ يِإرَتموا بني ذراَع. وا إلَيَّتعالَ! واآه تعالَ …يا أَحّبائي، ال َتَخافوا مّني

! الّسقوِط يف فخاخِ الّشيطاِن إىلُتسارعوا ال . أُوّبَخكم، إنَّين هنا َألْنسى وأَغْفر
ي ِمن فوق؛ إفَتحوا قلَبكم صراخإفَتحوا عيوَنكم وانظروا؛ إفتحوا آذاَنكم واْسمعوا 

َهلْ . ا إىل األبدلَقَْد َخلقُت نفَسكم كي َتحي. َيْدعوكم َمن، أنا، يسوَع يوافَهموا بأّن
ة بالقداسة، فإنَّ أبواَب توشِّحطوَبى لتلَك الّنفوس املُ. ذا؟ أنا قّدوسيف هَتتأّملون 

 فهذه باللّطخاِت، ىَمَأل َبلِسل، َتْغفوسِ الَّيت لَم َتالّن لتلكألويلُ  .الّسماِء لَْن ُتقاومها
ندائي إىل  مصغنيواتَبعوا طريقي  إِرتدُّوا. ملكويت ِمَن الدُّخولِ إِىللَْن تتَمكََّن 

أنا الرَّّب يسوع املسيح، أُحبُّكم . رساليت، عيشوا رساليتيف تأّملوا . الّرحيمِ
  .منكم الًّأُبارُك ك. من كل قليب أُِحبُّكم. امجيًع
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  ):فرنسا( ْزْتيآذار يف بياّر ٢٢رسالة من العذراء القدِّيسة للقاء 
  

ال ُتنكروا . يا أوالدي، إِسَتمعوا إىل كَِلماِت احلكمِة! باركوا الرَّبَّ! َسبِّحوا الرَّّب 
ملاذا ُيعلُن :"إسألوا أنفَسكم هذا. احلقيقةَ وال ُتقاوموا احلقيقة إِلَتِمسوا. االرَّبَّ أبًد

 الَيوَم يا أحّبائي، لقَْد جاَء الرَّبُّ إليكم بِدافعِ احلّب والشَّفقة، إِذ" إلينا؟ قُدوَمُهالرَّبُّ 
ويسوع  إنَّ عصَركم ميٌت. كثريون قَْد َضلّوا، دونَ أنْ ُيْدركوا إىل أين يتَّجهون

َيْدخل  رَّبََّدعوا التح؛ كم َتنفَقلوَب َدعوا. ِمن جديدها َيبحثُ عن نفِسكم كي ُيحيَي
 كم القّديسة، الَّيت َتْبكي َنهاراً وليالًكم؟ أنا أمَُّيشفَي َيستطيع أَنْ قلوَبكم وإالّ كيف

يف كلِّ األرضِ، كي  ال حتصى ألرَّّب َيمنُحكم عالماٍت. كم الضالَّةِسوعلى نف
. أيُّها األوالد، عودوا إلينا إمسعوا نداءاتنا. َتعيشون يف نِهايِة األزمنة إنَّكم. ُيحذَّركم

ا أنا دائًمفحّتى لو كنُتم ال ترونين . تعالَوا وصلّوا بُِحّب. َسأَتشفَُّع لكمصلّوا يل وأنا 
ّروا الرَّّب ُس. حاضرون اَنحن دائًميا أَحّبائي، . كم بالقربِ من خطوايتمعكم، خطواُت

  .آمني. أُباركُكم َجميعاً باسمِ اآلبِ واإلبنِ والّروح القُدسِ. بَِتذكّرِكم حضوره
 : طيم ٢: من الكتاب املقّدس َيالتاِل ملقطَعاأَنْ اَقْرأَ خالل اللِّقاء  مّني الرَّبُّطلَب  (

١٧-٣/١(.  
  يسوع؟ ♦
ريقَِك يف كلِّ تلك دائماً طسوف أُهيِّئُ . ُيحبُِّك "أحلُبُّ". أشعري بِحضوري. أنا هو ♥

ِك أنْ أَنْ تكوين لطيفَةً، سأُعلُِّمإْسَمحي ِلروحي أنْ يتنفََّس فيِك، سأُعلُِّمِك . اللِّقاءات
أنا أرغُب يف احلُّب، يف احلُبِّ . روحي عليِك. ال َتَتعالَي، سأُعلُِّمِك أَنْ تبقَي صغرية

كي أزيلَ الظلَم، يف احلُبِّ كي أصلَح الضرر الَّذي أصاَب كنيسيت، يف احلُبِّ كي 
ذي أُقيَت خرايف اجلائعة، يف احلُبِّ كي أُكفَِّر عن الشَّّر، يف احلُّب كي أروي عطشي الَّ

َيجِب أَنْ تقبلوا بتكفريات ! َيجِب أَنْ َتعملوا تكفرياٍت هائلة! آه يا طفليت. ال ُيروى
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بقيَّة . هائلة، لكْن قليلون جدا منكم املخلصون واملكفِّرون، لستم سوى َحفَنة اآلن
كثٌري منكم، الَّذين يتبعونَ عالمات،ي ال جيذهبم إال . قليلة من خليقيت ال تزال ُمخِلصةً

لَم ُتعطَ  .١حّتى أَنِت َتسَتطعَني أَنْ ُتميِّزي تلك النُّفوس! ما هو مؤثِّر وال شيء أكثر
أسألُ بِجدِّية كلَّ الَّذين يسَعون . لكم عالمايت كي ُتْحِدثَ َوقْعاً على هذه األرض

لعجائَب تعالَوا إِيلَّ بدون أَنْ َتلَتمسوا ا. وراء املؤثِّر، أَنْ يأتوا إيلَّ بتواضعٍ وُيصلّوا
ِعوَض أَنْ  كونوا قّديسني، توبوا وصوموا،. تعالَوا إيلَّ بالصَّلوات. واآلياِت واملعجزاِت

َتمألوا نفوَسكم باألوهامِ الَعقيمة، مثّ ُتديرون يل ظهوركم هنائيا َألنِّي ال أُرضي 
أين الّروح الَّذي وهبُتكم؟ فليحفظْ قلُبكم مبادئي، أخفضوا عيونكم ... عقلَكم

. أنا الرَّّب، سأرفُع املتواضعني. مي، اركعوا يف َحْضَريت املقدَّسة وتوبوا عن شرِّكمأما
ال . تعالَوا إيلَّ كي تسمعوا صويت، تعالَوا واكتشفوا احلكمة يف التواضع واإلخالص

يلتذُّ قَليب األقدس بالَّذين َيسعون وراء املوثِّر، وال بالَّذين يؤكِّدون أنَّهم يعملون اخلري 
 !كم سيتعلَّمون قليالً. م يأتون بِدافع الفضوليَّةوه

 يا ُبَنيَّيت، ولو كنِت تعجزين أنْ تفهمي كلًِّيا حكميت، فأنا كنُت وال أزال، معلَِّمِك
ِك يف طرقِ احلكمة، وأقوُدِك يف ُسُبلِ أجعلُِك تتقدَّمني خطوةً خطوةً، أُربِّي. الَوحيد
يا . ال ُتحاويل أنْ تلَتفيت ال َيْسَرةً وال َيْمَنةً، َتمسَّكي بكلِّ ما قد منحُتِك. الفضيلة

  ُبَنيَّيت، أهُبِك سالمي، هل ُتريدين أَنْ ُتقبِّلي قََدَمي رّبِك؟
 .يا رّب ،نعم ♦
  . تعالَي، أنا حاضر ♥

  

                                                           
  .أُميَِّز أولئَك الَّذيَن ال يسعون إالّ وراء املؤثِّرأَسَتطيُع أَنْ  ١
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٦/٣/١٩٨٩  

إنَّين أُصلِّي لِك . أنا أَْعملُ مشيئة الرَّّب. أنا َمعِك وأَقوُدِك. أنا مالكُِك دانيال. المَس 
  .بلي كلَّ ما َيمنُحِك، إحذري الشِّريرالرَّّب، إقيف إرغيب . باسِتمرار

  !، أَرجوكبعيًدا عنِّيأطرْدُه  ♦
الْ . الَّيت ُيِحّبها الرَّّب الصَّالة طريقةفهذه  ،يا فاسولَيت، َصلِّي بِحرارٍة. لأَفَع هذا ما 

  .تعالَي، كُوين يف سالم. َتتوقّفي أَبداً عن الصَّالة
  

٨/٣/١٩٨٩  
  ؟يرّب ♦
ألنَّين أُريُد منِك وِمن أَوالدي أَنْ َتفهموا  يونان النّبيِلَتقْرأي  أتيُت بِكلقَْد . أنا هو ♥

 طفَحأنْ َت ريُدال أُ. ِلجيِلكم الّشرِّير إِدَّخرُتهالَّذي  ا أَنْ أُخفَِّف العقاَبدائًم أنِّي قادٌر
  !توبوا، صوموا وكونوا قدِّيسني: أَقولُ لَكمِلذا اآلن،  هيكأُس عداليت كما 

  ؟يرّب ♦
  .أنا هو ♥
، أال يكفي؟ ُيصلحوا ذواِتهمُيحاولون أَنْ َمن يتوبون و َمن يصومون، هناك َمنيا رّب،  ♦

  حِ؟الطّريقِ الّصحي يفلَسنا أَ
  .)تقدَّمنا قليالً يف الطريقِ الصَّحيح منذ بِْضع َسَنوات كنُت أَظّن أنَّنا (
داخلهم . بِسببِ الشَّّر الَّذي َتراكَم فيهم الكفاسوليت، كثريون هم على طريقِ اهل ♥

  الطّريقِ الّصحيحِ؟ يفنَّ هذا اجليل إِ، فَكيَف ُيمكُنِك أَنْ َتقُويل ليلٌ
أَكثرهم حتَّى ال أّننا على حافَِّة كارثة؟  شخصٍ َيْعرُف لَّككيف ُيمكُننا أَنْ َنجعلَ  ♦

  !خيَشون ذلك
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روحي،  ُمطفئنيون َتحذيرايت سطمَي أَخّصائيوما داَم  اما داَم روحي َمْسحوقً ♥
. كاذبة حضرِتنا نّ ظهوراِتفرحون بأَنْ ُيعلنوا أََييكادون و ُيعاملُون الّتنبؤات باحتقارٍ

أيضاً، أَجيُء إليكم كصديقِ كلّي  ليوَمأ... لَْن أَتحمَّل ذلك أكثر، إنَّ عداليت ستنتصر
روحي، َيْسخرونَ ِمن  ُيطِفئونإنِّهم . ا َسأَنزلُ إليكم كقاضٍ صارمالرَّمحة لكْن غًد

: ا هذاتذكّروا دائًم. ا حّتى اجلنونمجيًع أُحبُّكم. اليوم بركايت، أولئك هم قايُني
  .هائلةسأُخفُِّف عداليت فقط عندما تقومون بِتكفريات 

  
  :ذا القّديُس ميخائيلوَّه. حبُِّكُي "أحلّب"
 تاَبإنْ . َيجب أَنْ ُتقاَم تكفريات هائلة. يا طفلة اِهللا، الشيء مستحيل لدى اِهللا 

سمْع ، فإنَّ رمحَتُه َتمتدُّ ِمن ه آذان فلَيَمن لَ. قّدوس القدِّيسني َسُيخفِّف عقاَبهفجيلُِك، 
أولئك . ال َتتوقّفي أبداً عن التكفري. ظةكوين متيقِّ. ذينِ َيتَّقونهلَّعلى ا جيلٍ إىل جيلٍ

أنا، القّديس ميخائيل، . أسناهنم فيما بعدبالَّذين يسخرونَ منِك اآلن، َسيصرفونَ 
سبِّحي الرَّّب . ، وطيعي الرَّّبُبَنيَّيتصلّي يا . ِلهذا اجليلِ الّشرّير بال انقطاعأُصلّي 

  .األجلِ فيضِ روحه عليكم َجميًع
  .لقديس ميخائيلأيُّها ا ،أَشكرَك ♦
  سوال؟فا. ألسالُم معِك ♥
  .يا رّب ،نعم ♦
أؤمن " :الّرسل وَيقُولوا قانونأَنْ ُيصلّوا بسالمٍ  أَخّصائيستطيُع َيكيف : أضيفي هذا ♥

أقولُ  ؟ أحلَقَُّيطفئهينكُره وو، عندما يرفُض معظُمهم أعمالَ روحي، "بالّروح القدسِ
بعيِد شعلةً ُيالحظونَ من ال ،يف هذه الظّلمِة ،عندما. فيهم سٍةاكم، ال أَجُد أيَّة قدلَ

هم الّشرّيرةَ يف الظّلمِة وال وا أعمالَتابِع، ِليطفئوها فُيعاصفٍةكَ، َينقّضون عليها خفيفةً
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يا فاسوال، ال يبدو أَنَّهم ُيريدون أَنْ َيعيشوا يف  ،ال. مكشوفة يف النورهكذا َتكُونُ 
  .الّنور

  .٢أَعُبُدَك يا رّب، يا نوري، يا نور العالَمِ ♦
ال ! وري فيه غري الّنور، فقط الّنيا طفليت، لَْن َتَر ،سيأيت يوٌم. هجينينتعالَي، أنِت ُتب ♥

  .، ألنَّين معِك حّتى النهايةَتفقدي شجاعَتِك

  
  .ِليكُن الرَّّب مسبَّحاً. ِلَتكُن مباركاً. أشكرك أّيها الرّب يسوع ♦

  

  ٢٠/٣/١٩٨٩لورد، فرنسا 
  .كلُّ ما قَْد منحُتِك هو مّني. َيْخدعِك اخلّداع َتَدعيال . يسوع ،فاسوال، هذا أنا ♥
  ...لشّكإىل اإنَّه يدفُعين  ♦
ِك كي َتريين، ي؟ لقَْد فَتحُت عيَنليَس كذلكأَملاذا َتستمعني إليه؟ لقَْد َدّربُت أذَنِك،   ♥

فَلماذا َتْشكّني؟  ،مثلِك وهبةملاذا َتشكّني إِذاً؟ كثريون ِمن خَدمي نالوا نفَس امل
. صبة كي َترتاحيفاسوال، يا َحَملي، أنا راعيِك الّصاِلح الَّذي َيقُوُدِك يف املَراعي اخلَ

عليِك  َعيناَي. ني يف قليبحيرسَتِك َتأَدُعفضائلي؛ بِبني ذراعّي؛ أُقيُتِك  إّني آويكي
  َتْشكّني يف أعمايل؟ إذًا ا، فَلماذادائًم

  . ألنَّين، أنا نفسي لسُت صاِلحة ♦
، يُدِك يف أنِتا ، أنا واآلن مًع. ؟ أنا ُحّب٣هل ترين. أكمِّلِكأَعرف، لَِكن دعيين  ♥

                                                           
عاملنا بِظلمِة  ُمتفكِّرةً" نور العامل"كتبُتو" هذا"َمحْوُت فََترّددُت، " نور هذا العالَم"بينما كُْنُت أَكْتُب  ٢

  .ذلك َجعلَ يسوع َيبتسُمف. احلاضر
  .كان رائعاً. َشعرُت بِدفقٍ دافئ من حبِّ اِهللا يفَّ ٣
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  تعالَي، حنن؟. لَْن أَْتُرَك يَدِك ِلكَي َتتذكّري حضوريفَ ،َيدي
  .نعم يا رّب ♦
    .اإذً ذلك دعيين أَْسمع ♥
 ،ُزرَناف. سة بريناديتـحيثُ ظَهرْت سيِّدُتنا للقّدي إىل املغارةفيما بعد، يف لورد، ذَهبَنا   (

هناك تلقَّيُت . اتُبنَِيْت بعد الظّهور كنيسٍةأّول الَّذي كَانَ حتت الكنيسة، املعبد الصَّغري 
  )."َسَينتصران يف الّنهايِة، قلبانا": يل قالَْت .إحياًء ِمن أمِّنا القّديسة

  ٢٣/٣/١٩٨٩مخيس األسرار 
  .يف إسبانيا القدِّيس سيباستيان، طَريق غربندال مخيس األسرار، على (

يعرُف اإلسبانيَّة، و يتكلَُّم" دليالً"ْت لَنا السَّيدة العذراء دبََّر. ز إىل غربندالتيَنا بياّرغادْر
يعرُف " الدليلُ"أَتساءلُ إنْ كانَ  ، رحُتيف طريقٍ جبليٍَّةبعد بضعِ ساعاٍت . املنطقة جيًِّدا

ِمن َوقٍت آلَخر . جاَء الليلوقد  .نِهاَية بالَبَدْت يل  ، ألنَّ املسافةا إىل أين َيأْخذُناحقً
لُ ملاذا أنا ذاهبة إىل هناك، مل ءأَتسا كنُت. الّضبابِوأَحياًنا كانَ ُيغطِّينا  كانت ُتمِطُر،

قد طلَب مّني منذ أكثر  يسوعغربندال، كما كان  قديسِِلَتيكُْن لديَّ أدَنى فكرة، لربَّما 
رساليت هي أَنْ . إنَّه هو َنفسه سيقّدس غربندال قالَ يل كان قد لَكْن الرَّبُّ. ِمن سنِة

. أّني ُمرتبكةوأشعُر  أَتساءلُ، ِلذا كنُت بِواسطيتأُحبَُّه، أَنْ أُعزَِّيُه وأَنْ أَْسمَح لُه أنْ يكْتَب 
. ُيحّوطناربتقاليَّة، وَشعرُت بِحضورِ اهللا ال هابغيوم رائعةًت كاَنولّسماء، ا كّشَحت فجأةً
ُت ْرَشَعفَ. ا وأنْ أثَق به َتماماًأَنْ أستسلَم لُه كلًِّيإال عليَّ ما كان . اآلنَيَتخلَّى عّنا لَْن  ،ال

أَجل، . "آّبا"ه َدعوت. شاركها معيَتَعلّمين والَّّتي َيكان قد لفِة الَّيت اُأل تلكبِ ِمن جديد
  .عنتِ يب بُِحبٍّ عظيمإِ "آّبا"
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 َدخلَنا. الذبيحةُتقام  إِىل الكنيسِة حيث كانْت فتوجَّهنا .إِىل غربندال ا، َوصلَناأخًري
القّديسة مرمي مفتوحة ِتمثالٌ ِلقلبِ يسوع األقَدس، وعن َيمينِِه،  جتاهي، كان الكنيسة
على أّنِك شكراً "، بِفرحفأَجبُت ." جيِئكم إلَّيشكراً ِلم: "يل َسمعُتها تقولف. الذراعني

  ."إىل عندِكهنا، قُدِتين إىل 
كَانَ لطيفاً . فيه ننزلالكاهَن إنْ كان يعرُف مكاناً ُيمكُننا أَنْ " ناَدليلُ"بعد الذبيحِة، سألَ 

 رغم انشغاِلها يفو. ٤قيَم عندهانالفندقِ أَنْ  إىل صاحبِةجداً وقاَدنا إىل فندقٍ وطلَب 
  .مع بياتريسوأعطَتنا غرفةً َتشاركُت فيها  ،تنا إِىل منزِلهاتقدميِ العشاء لزبائنِ الفندق، قاَد

عموًما ِتمثال سيِّدة فاطيما الَّذي أَنْ أَصطحَب معي ز، َترّددُت يف تيقبل أنْ نغادَر بياّر
  .نْ يْنكَسَرز، َمخافة أتيقَّررُت أَنْ أَتركَه، حىت عودتنا إِىل بياّر. دائًماُيرافقين 

 .احلَجم نفسهبالغرفة؟ نفَس ِتمثال سيدة فاطيما، و مدخلماذا َنرى على الرَِّف يف  ْنلِك 
الورديَّة يف  املَسبحةُ لَم تكنِ. ِمن فاطيما، ها هي يف غربندال… إنَّها لَم َتتركين أبداً

. يهمديغوريِمن  ةًكانت مسبح. إضافّية يف حقيبة يدي لَكن كَانَ لديَّ واحدةٌ. يهايَد
أصبَحْت أماكُن  وهكذا .ي سيدة فاطيمايَدبِ يهيف غربندال مسبحةَ مديغوري فعلَّقُت

  .اآلن الظهورات الثالثة مرتبطةً
. للقّديسة تريزا الطفل يسوع جدانا ِتمثالٌ َجميل لَِكن كَانَ يف غرفِت. الَم يكُْن لدينا منّبًه

يف الصباح، . اجد باِكراٍت َمعقول، لَيَس فَسألُت القّديسة تريزا أَنْ توقظَنا يف وق
ت كاَنف ّساعةَألرى الأضأُت املصباح . ات على البابإستيقَظُت أنا وبياتريس بثالِث دقّ

فَتحُت الباَب، . ناالباب يوقظُ ا خارَجأنَّ أحًد ، ُمعَتِقدةً"!نعم" :ُتصرخف. االثامنة َتماًم
  .انلَم تنَس هكذا القديسة تريزاو... لَم يكُن هناك أحدف

                                                           
  .إحدى رائيات غربندال أخت زوجهي  صاحبة الفندقعرفنا فيما بعد أنَّ  ٤
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ى كلِّ مكاٍن ظَهَرْت ـ، ثُّم ذهْبُت إلغربندال طورِ، قَابلُت أحَد إخوِة رائياتـبعد الف
  .)شاِكرةًفيه سّيدتنا، 

  ٢٤/٣/١٩٨٩غربندال 
 َرْففلُتع. المي لِكَس. أنا الرَّبُّ. أنا َمْن أحضَرِك إىل هنا هذا فاسوال، يف الواقع، ♥

 يف النِّهايِة .يناالَّيت غطّى بِها أعداؤنا قلَب ِكاشوالّرغمِ من األب"أّمي،  كَِلمايت وكلماُت
  "!قلبانا سَينتصران

         تعالَي. اَنحن ُنباركُكم َجميًع. يا ابنيت ،معِك يسوعو أنا :لقديسةألعذراء ا 
  

٢٦/٣/١٩٨٩  
  .)عند العودة إىل سويسرا (
 حتَّى أَلَم ُتالحظي كيف مهَّدُت طريقَِك؟  لقَْد قدُتِك. انظري يا ورديت، كيف أُقودِك ♥

لقَْد َسألتِك أَنْ ُتقّدسي غربندال، وَرفعتَك حّتى هناك واآلن  .كي أُمتَِّم أُمنييت غربندال
لقَْد َعلّمتِك أَنْ تستسلمي كلِّياً . كمقَُرْت طَُستذكّري أنَّ طرقي لَْي. قَْد فعلِت ذلك

 أَختلَّى عنِكهل َترين؟ لَْن . يتنفََّس فيِكأَنْ روحي  َيستطيَع كي جماالًَتْتركي يل، وأَنْ 
إصبعي  َدعي. ِكَتمِّمي رسالََتأَنوي أنْ أَستعملِك حّتى الّنهايةَ، إىل أَنْ ُت. أبداً

. يا ورديت، أنا أُِحبُِّك . عليِك إلَهِك ُتنقَُش هكذا رغباِت دعيعليك، فَت موضوًعا
ضعيين يف املرتبة . ، وُتقدِّمَني يل إرادَتِكوصايايني بِهذه الطَّريقة، َتْحفظ ّيلَإِبَِمجيِئِك 
أنْ َتكُوين يف يف إرغيب دائماً . ال َتحسيب أبداً الَوقت الَّذي َتْصرفينه معيواألولَى، 

سأَجتذُبِك إىل ف. ، َيجعلُِك حمظوظةًأَنْ تكوين مرتبطةً يب. أنا حياتِك. عالقٍة ثابتٍة معي
باستسالِمِك بني  هكذا ِلذا أرضيين. ِك إىل الكَمالُعمقِ قليب األقدس وأَقوُد نفَس

إنَّ أّمي الَّيت هي أُّمِك أيضاً َتْحميِك، . َتعالَي، أَْبهِجيين وَسبِّحيين. كوين واِثقة. َيديَّ
  .ال َتتوقفي أبداً َعن الصَّالة. بنيتباركيها يا ا. ُتوّجُهِك، وُتساعُدِك
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  .يا إلَهي ،إنَّين أعبُدَك ♦
  .ديين دائماًُبْعأُ ♥
َهلْ . الُْمهمَّة الَّيت منحين اهللا إّيـاها تْسحقُينف. ُمنَهكَة وجدُتين فيما بعد، خالل النَّهار، (

ا؟ أم سَتذهُب كلُّها سًدى؟ َهلْ ستالزُمين هذه القوَّة ئًسُتفيُد كلُّ هذه الّتضحياِت شي
  )؟ُمرِهقًا جداألستمرَّ هكذا دون أَنْ أََتوقَّف؟ أم سأستسلُم يوماً عندما أجُد ذلك 

كُوين سعيدةً ألنَّين قَْد . أِحلكمةُ قَْد علََّمتِك، ال َتَخايف: َمعيينإْس. سالمي معِك ♥
أنا أَحتاُج إِىل  .عليِك َيستقرُّإنَّ صلييب الثَّمني جدا . آالمي يف اخترُتِك ِلُتشاركي

إبقَي . أنا أَُمجَُّد. الشيء َيذْهُب سًدى…ين لَْن يذهَب سًدىَنتعطيفكلَّ ما  .الّراحة
 ميسال صليبِيف تشارَِك  بِأَنْأَيب  أَنعَم عليهايا  ضحّييت احلبيبة، الَّيت . ضحّييت
أدركي بأّنك لَم تعودي . كضحّيٍة لَْن َتكُونَ خفيفةً يف هذا العالَم شدائدِك، إنَّ يوُحبِّ
هم، غافلني أنَّ كوَنِك لسِت مثلَ العالَمِأَهلُ فلذلك سيلوُمِك هذا العالَم،  خصِّنيَت

ِمن أَيِّ شيء ِمَن التَّذّمُّرِ  إِذًا فاحذري. َسَيْسخرونَ منِك. أجساَدهم ستعوُد إىل التراب
 يف ،بِدافع احلُبِّ ،ما أطلُبُه منِك هو أنْ ُتشارِكي، أنْ ُتشاركي كلُّ). ١/١١حكمة (

َهلْ ! ؟ ال ُتقاوميينين فيهاأال ُتريديَن  أنْ تشاركي. بِّ مرٌّ، مرٌّ جداإنَّ كأَس احلُ. احلُّب
لَْن َيذْهَب شيٌء  أَنَّه ِك ِمن األرضِ؟ أؤكُِّد لِكتماعِ توّساللدى َس قاَومُت يوًما

كما َتحتاُج وردةٌ إىل عنايٍة خاصَّة، أنا . سريعةَ الَعطَبُتِك منذ األزل، َعرف. سًدى
ِك انعليِك، َتحفظُمسمَّرتان إنَّ عيَنيَّ . أُشذُِّب أَغصاَنِك عندما يلزُم األمر. أَعتين بِِك

 عبثَأنْ ت ِك، خشيةَال أدُع أحداً يـمّس. خشيةَ أنْ يأيت غريٌب ويقطفِك ،بِغريٍة
لَْن أَْسمَح ف، ثقي يبأنا حارُسِك، ِلذا . ين أَسهُر عليِك َنهاراً وليالًإنَّ. بَِبَتالتِكأصابُعهم 
  .ِكدَشألحٍد أَنْ خي
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 ،"ساعة يف السَّيـارِة ١٢" :بسببِ رحلة البارَِحة الطّويلة ُمنَهكةٌ وأنااملَساء،  يف نفس (
 أصبح، فجأةً ،كُْنُت يف السِّّر الّرابع عندما .ُألصلِّي املسَبحة فاطيماَجثوُت أمام متثال سيِّدة 

وكأنَّ . ْخرُج ِمن الّتمثالَِي هجدا، وكأنَّ قويا افضي ايسطعان ضوًء تمثالمعطُف وثوُب ال
 َشّجعين على الصَّالِةف .ُمدِهًشاوكان  .داَم كلُّ ذلك حوايل َخمس ثواٍن. احلياةَ انبعثت فيه
أمام  ثانَيةً سبحةيف اليوم التايل، بينما كُْنُت أُصلّي امل! اسعيدةً جًد كنُت .بطريقٍة أفَضل

 ،وأنا أَْنظُر إىل عيَنيها، أنَّ العيَب الَّذي كان يف إحَديهِما ،تـمثال عذراء فاطيما، الَحظُت
 سابقًا ينقُص بعُض اللون كان. ةًكاَنت كلتا عينيها اآلن كامل. وكان يَضايقين، قد زال

الّرموش كذلك و الّرموش طّني، وغالباً كُْنُت أُفكُِّر أنْ أُعيَد تلوين َخِد اجلفَنعلى أَح
 ...)هذا العيب قد زال منهااآلن  .كان ذلك عيًبا يف الصُّنع .ناقصةال

  

٢٧/٣/١٩٨٩  
  يسوع؟ ♦
لَْن أَتخلَّى . إْسَمحي يل أنْ أستعملَِك ِلمجدي. يا حمبوَبيت، إنَّ ملكويت سيأيت .أنا هو ♥

يا ابنيت  ،ثقي يب واعتمدي عليَّ. مّني أنا إلَهِك ابعيًد فكُرِك اَعنِك أبداً، حّتى لَو َبد
 بِطاعيتِتي ُبَنيَّيا  ،اآلن كافئيين. ا وبِحرِّيةًيمِلإْسَمحي ِلروحي أنْ َيتنفَّس فيِك . ةعزيزال
دائماً أماَمِك، ِلذا ال َتخايف ِمْن أنْ َتعربي هذا  أسُري أنا. فقط مصاِلحي لتماسِوا

أَْعرُف أنَّ كآبَته ُتفزُع نفَسِك لَِكْن . ىمرًع والملجأ،  الب ،الوادي، القاِحل واجلاف
 أسُري .الّصحاري َعْبَرذين قُدُتهم الَّي لَم أََدع يوًما عطاًشا أولئَك معروٌف عّني أّن

أُمهُِّد  ،تسريين بينما .أغذّيِك بكلميت .ِمن الّرياحِ اجلافِّة ،بُِحّبي ،ِكألقيأمامِك 
. ريقطَّلِك الكي أفْتَح ِلها أنزُع، تعثريوالّصخورِ كي ال  ةأُزيلُ كلَّ احلجاروطريقَِك 

 اكًاشوُتصادفَني أَعندما . ِكؤهم أعدا الَّذين ،إنَّ حضوري املقّدس يطرُد بعيداً أعدائي
ْن أَْسمَح أليٍّ ِمْن ، لَفاديِكأنا، . قطُعه وُتحرقُه مالئكيت الَّيت ُتحيطُ بِكَت فوًرا ،اوعلَّيقً
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 ،أنا العلّي ،أنا القديُرف ،يا عزيزيت، اعَتمدي عليَّ. يتُبَنيَّيا  ،مزِّقَِكُتك أَنْ اشواَأل ههذ
دعيين أكون . ، احلُّب، احلُّب، ِلذا تعالَي وتشاركي معياحلُبُّكلُّ ما أُريُده منِك هو 

تعالَي وأَرحيي رأسي، كُوين . يا فاسوال، أَِحّبيين وعّزيين بقلبَِك الطّفويل !آه. فرَحِك
. وادي املوت هذا َرْبِك َعْددعيين أقُ. وين َسمائيكقدميَّ،  َموِطئَسنَد رأسي، كُوين 

يا  ،إىل بييت، الَّذي هو بيتِك أيضاً غّم الشَّديد وآخذِكِك ِمن هذا الأُخرُِجقريباً س
  ِك؟َصُمخلِّ ،ناتعّزيين أََتشائَني أَنْ َهلْ  ،ةعزيزيت الُبَنيَّيا  .كُوين واحداً معي. يتُبَنيَّ

يا َرّب، ما أعظَم صالَحَك الَّذي  !ّبأعاجيَب احلُ ألجلي جيترُحنا الَّذي ربُّ مبارٌك ♦
إبتهجوا بِرّبنا ! أَعَددَته للَّذين َيتَّقوَنَك، ومنْحَته للَّذيَن يلتجئون إليَك، أمام مجيع الَبشر

 !وُمخلِّصنا، َهلِّلوا، أيُّها الصّديقون، اهِتفوا بالفرحِ يا مجيَع ذَوي القلوبِ املسَتقيَمة
ناَع َعن مجيعِ أَعدائي، وبَِنفْخٍة مّني سأُبدُِّد كلَّ الَّذين يقطعون الطريَق سأَكشُف الِق ♥

سأكشُف َعن َوجهي املُقدَّس مرَّةً أُخرى، وسأمُأل هذا القفَر بالنَّقاوِة . املؤدِّية إِلَي
أََتَرين؟ أَلَْم . أحلُبُّ والسَّالُم سيكوناِن َمَعكم وَيسكناِن َبيَنكم. والقداسِة والكَمال

أَقُلْ إِنَّين سأَسكُن بينكم؟ وأَنَّكم ستكونون خاصَّيت؟ يا ُبَنيَّيت، ذكِّريهم كم َيسخطُ 
 ...تعالَي. روحي على املتكّبرين، وكيف احلكَمةُ ُتعطَى للبسطاِء واملَُتواضعني

 

٢٩/٣/١٩٨٩  
  ١٩٨٩آذار  ٣١الة أُعِطَيْت ِللقاء الصَّالة يف رس

  "مشال سويسرا" ، (Jura)يف كوْرتيتيل، جورا 
  
  

أليوم أَجيء . ميِّزوا حضوري. أشعروا بِحضوري. أنا هو الرَّّب. ألسَّالُم معكم ♥
إنَّ قليب . أنا دائماً معكم، يف كلِّ حلظٍة ِمن حياتكم. بِواِسطِة خادميتإليكم متكلِّماً 

يا خرايف، كم أَحَببُت أَنْ أمجَعكم كلَّكم بني . األقدس يبَتهُج عندما يشعُر بِحبِّكم يل
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أُحبُّكم حبا أَزليا، حبا غيوراً، َتفهمونه . أنا أُحبُّكم! لشِّرِّيرذراعيَّ وأخبِّئَكم ِمن ا
غري أنَّه، بالّرغمِ ِمن ُحّبي الَّذي ال ُيسَبر، معظُم . فقط عندما ُتصبِحونَ يف السَّماء

مع التطّور، لَم َيُعد اْسمي َيعين لَهم . لَقَْد نسوا آالمي... هرهمأوالدي قد أداروا يل ظ
أَعطوهم أصناماً فيكونوا أوَّلَ َمْن َيعبُدها، ولِكْن قدِّموا لَهم ما هو مقدَّس . شيئاً اآلن
م، أتأَلَُّم، َوَجسدي ُمشوَّه بِعصيان، ودنس، وظلم هذا أنا، قّدوَسك. فيهزأون به
إنَّ صراخي ِمن األمل ُيزعزُع كلَّ السَّماء، جاعالً ! آه، أيَّتها اخلليقة! العالَم املظلم

فيا بنايت، ويا َبنِيَّ أَلَم َتسمعوين بعُد؟ إنَّ صراخي . مالئكيت يرتعدون وخيّرون ُسجًَّدا
ليل . دموُع الدَّمِ تغمُرعيينَّ... ياطني ذاهلني ِمن صَمِمكمِمْن العلى يترُك حّتى الش

هل رفضُتم روحي إىل األبد؟ إنَّ . َنهار، ساعةً ِتلوى الّساعة، باستمرار، أنا أَنتظُركم
صويت ُيدوِّي يف هذا القفر املدمِّر دون أيِّ مرعى لالسِتراحة، ودون أّي َينبوعِ ماٍء 

ْن عرشي، إىل ما كانْت مراعيَّ، فأجُدها ِمن جديٍد أَنزلُ ِم. حيٍّ َيجري لالنتعاش
أزهاري الَّيت َزَرعُتها بُِحبٍّ كبري وبِِيَديَّ ذاهتما َتموُت الواحدةُ ِتلوى . مهملةً وقاحلةً

آباري ليسْت ِسوى ُحفَرٍ، فارغة، مظِلمة . أَحواضي قَْد أُِمهلَْت وَجفّت. األخرى
أيَن ذهَب حّراسي؟ ملاذا أمهلوا حديقيت؟ عند عوديت، . وُمغطّاة بالتُّراب، أَوكار أفاعٍ

 هل سأَجُد زهرةً واحدةً؟
يا أوالَد . لَقَْد ُزِهقَْت روحي ِمن فقداِن احلُّب، ِمن فقداِن اإلميان، ِمن فقدان السَّالم

صراخي يف هذا القفر، اعَرفوا صويت، اعَرفوا، على األقلِّ،  قليب األقدس، إمسعوا
لقد . تعالَوا، يا مجيَع الَّذين لَم يتصالَحوا بعُد معي، تعالَوا اآلن وتصالَحوا! األزمنة

. ال تعملوا الشرَّ فال يصيَبكم أيُّ شّر. اخترق ظلُمكم كلَّ األبديَّة وأبعدكم عّني
إنَّين . حّبوا بعضكم بعضاً، أغفروا ألعدائكمكونوا صاحلني مع بعضكم البعض، أَ

 أُكرُِّر كلمايت الَّيت تعرفوَنها مجيُعكم، لِكْن كَم ِمْن بينكم يعملون بِها؟ 
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تعالَوا . تعالَوا وزيِّنوين بصَّلواٍت َتنَبُع ِمن قلبِكم. نا بِحاجة إىل احلُّبأ. صلُّوا بِقلبِكم
: أقولُ لكم بِكثري من اجلدِّية. ، وامألوا قلبكمواستقوا ِمْن قليب، الَّذي هو لَجَّةُ ُحبٍّ
َتضرَّعوا ِمن ! سالم! سالم! سالم. عودوا إيلَّ. الّساعاُت َتمضي، يا نفوسي العزيزة

ألسَّالم كي ! ألسَّالُم كي ُتحّبوا! ألسَّالم كي تتَّحدوا. أَجلِ السَّالم بني األمم
  ! ُتمجِّدوين

. شاهَدها رؤايت، إذ ما أََتفَوَُّه به أَتمُِّمه دائماً كلُّ رؤيا سيأيت اليوُم الَّذي فيه ستتحقَُّق
صلّوا، يا أحّبائي، ألجلِ بطرسي، صلّوا ألجلِ البطريرك، صلّوا ألجل مجيعِ 

صلّوا . صلّوا كي يكونَ قطيعي واحداً، كما أنا واآلب واحد ومتساويان... ٥كهنيت
لَيتكم ! آه. رس، ِلحني عوديتكي تعوَد خرايف إىل حظرية واحدة، حتت قيادة بط

  !ُتصغون وُتطيعون
  :، فإنِّي أمسعكم"أبانا"صلُّوا الـ

  أبانا الَّذي يف السََّموات،
  ِليتقدَّسِ اُمسَك،
  ِليأِت ملكوُتكَ،
  ِلَتكُْن مشيئُتكَ،

  .كما يف السَّماء كَذَِلك َعلى األرض
  أعطنا خبزنا كَفاَف يومنا،

  واغفُر لنا خطايانا 

                                                           
، شَعرُت بقلبِ يسوع َيمتأل بُِحبٍّ خاصٍّ ِلكهنِته، لَِكن، يف نفسِ الَوقت، اخترَق ألٌَم "كهنِتي"لدى كلمة  ٥
  .فامتألْت عيناَي بالدُّموع. لَبُه األقدَس واحلَّساَس جدا، ُمخترقًا كذلك قلبِي عندما َشَعْرُت بألَِمِهق
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  ركما حنن نغفُ
  ِلَمْن أساَء إلينا، 

  وال ُتدِخلْنا يف التَّجارب،
  .آمني. لِكْن َنجِّنا ِمن الشِّرير

يا  ، ومشيئيت َستكون على األرض كما يف السَّماءيأيتوأَِعُدكم أنَّ ملكويت س
  .أنا الرَّّب، أُحبُّكم وأُبارككم مجيًعا. لسَّالم أوالدي، امحلوا ِثماَر ا

  .)رسالة ِمن أمنا القّديسة للِّقاء نفسه (
 وأَحّبوا . كونوا يف سالمٍ بعُضكم مع َبعض. يا أحّبائي، عّزوا يسوع، عّزوا يسوع 

هكذا َتسَتسِلمون فقط . كونوا ُمخِلصني هللا واسَتسِلموا كلِّياً لَه. بعُضكم بعضاً
 . للُحّب، فَتسمحونَ لَُه أَنْ ُيغذَِّيكم ِمن حبِّه وسالمه

أنا والرَّبُّ نبارُك كلَّ األشياء الدينيَّة املوجودة . أُحبُّكم. أنا والرَّبُّ، نباركُكُم َجميًعا
  .يف هذه الّصالة

١/٤/١٩٨٩  
 يسوع؟ ♦
. َدعي احلُبَّ يقُْدِك، ال تسَتمعي إىل احلُكَماء، إنَّهم يشبهون الكََتَبةَ يف زماين. أنا هو ♥

 .اجَعليهم َيشعرونَ بُِحّبي الالُمتناهي. احلُّب َبشِّري بُِحبٍّ ألجلِ
 !أنا أَتوُق إليَك، يا رّب ♦
أَتوُق إليَك، يا : "يا صغرييت، إنَّ قليب َيبتهُِج عندما يشعُر بِك وَيسمُعِك تقولَني ♥

عندما . كوين انعكاسي، نسخةً عنِّي، إرغيب يف اآلب. دةهذه ثَمرة العبا..." َرّب
كنُت على األرض كنُت أَتوُق إىل اآلب، أُصلِّي بِدوِن توقّف، كنُت أضطرُم لكَوين يف 

، أنا معلُِّمِك الَّذي ربَّيتِك باحلكمة، يا تلميذيت. رباٍط وثيق مع أيب، يف اتِّحاِد احلُّب



  ٣٢رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 
  

٧٧

. وارغيب يفَّ دائماًِلذا امإليين فرًحا وكوين يف رباٍط وثيقٍ معي، ضعيين يف املرتبة األوىل 
أمكثي بالقرب مّني، كلُّ ما أطلبُه . إبَتهِجي عندما تلتقي يب بِتلك الطَّريقة الَّيت مَنحُتِك

 .منِك هو احلُّب
يف كلِّ حالٍ كاَنْت مثلنا، . يا رّب، إنَّين أشفُق على تلك النُّفوسِ الَّيت َتذهُب إىل َجهنَّم ♦

 ...لَيَت هناك وسيلةً ما إلخراجِها ِمن جهنَّم وتغيريها. واحدةً مّنا على األرض
يارِ بني اخلَري والشَّّر، لَكنَّها فضَّلَْت الشَّّر، بالّرغمِ ِمن كنُت قد منحُتها حرِّيةَ االخت ♥

 .َتوّساليت ونداءاِت ُحّبي
 لَِكْن، يا رّب، ملاذا ال ُيمكنها أَنْ َتحصلَ بعُد على فرصٍة مؤاتية؟ ♦
ُدها فإذ يقو. لَقَد أَحَبْبُتها حّتى الّنهاية. يا ُبَنيَّيت، أنِت ال َتفَهمني أنَّها َترفُضين كلِّياً ♥

ومع ذلك، باختيارها، َتبَِِعت . حّتى بعد موِتها َتَجلَّيُت لَها. الشَّيطانُ فضَّلَْت أَنْ َتتبَعه
 . لقد اختاَرْت َجهنَّم لألبد. خياُرهافهذا بِكلِّيته . الشَّيطان بِدون أدَنى َتَردُّد

 .آه يا رّب، اجعلين أعَمل دائماً مشيئَتَك ♦
فأنا . كلُّ قطرة ُحّب ُتستعمل. حنن، إىل أبِد اآلبدين. فاسوال، ال َتتركي أبداً َيدي ♥

 .تعالَي. بِحاجة إىل احلُبِّ ألخلَِّص النفوَس الَّيت على طريقِ اهلالك
  

٢/٤/١٩٨٩  
 رّباه؟ ♦
 . أنظُري إلَيَّ بإمياِن طفلٍ ومجِّلي كنيسيت. أنا هو ♥
يا رّب، كيَف حيصلُ أَنْ يكونَ صعًبا جدا للبعضِ أنْ يقبلوا أنبياَء هذا الَزَمن والكلمةَ  ♦

 الَّيت َتصدر عنَك؟
 .أقولُ لِك بكثريٍ ِمن اجلدِّية إِنَّ خرايف تعرُف صويت ♥
رّب، حّتى ولَو َبرهّنا ِللُمتشكِّكني على أنَّ خطأةً كباًرا قَد ارتّدوا وُشفوا، فحّتى لِكْن يا  ♦
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 .مع هذه الثمار ال يقتنعون
فيهم . ال َيقتنعونيا فاسولَيت، حّتى ولَو قاَم واحٌد ِمَن األمواِت أمام عيوهنم بِذاهتا، ف ♥

إمسعوا َسماعاً وال َتفهموا، وانظروا َنظراً وال تعرِفوا، : "ال تزال تصّح ُنبوءةُ أشعيا
غلِّظْ قلَب هذا الشَّعب، وثقِّلْ أُذَُنيه وأَغِمْض َعيَنيه، لئالَّ ُيبصَر بَِعيَنيه وَيسمَع بِأُذَُنيه، 

عديدون ينسون أَنَّ أنبيائي هم أَيضاً  ).١٠-٦/٩إش"(وَيفَهَم بِقلبِه وَيرجَع فُيشفى
لَقَد خصَّصُت حقًّا ِلكلٍّ منكم نعمةً كي ُتشكِّلوا ). ١٢/٢٨كور١(جزء ِمْن جسدي 
، والبعض اآلخر يا ُبَنيَّيت العزيزة، لقد أَقمُت البعَض ِليكونوا ُرُسالً. مجيُعكم وحَدةً

، إذاً )٤/١١أفسس( ِليكونوا كهنة ومعلِّمني وبعضهم ِليكونوا أنبياَء يف زمن التمّرد 
ِلماذا يتفاجأُ الكثريون منكم وَيرفضون أَنبيائي؟ كيف سيتمكَُّن جسدي أنْ َيعملَ إنْ 

زهريت، إقَبلي يا . كانَ أحُد أعضائِه مبتوًرا؟ أنا َتِعب، فَجسدي ُيقطَُّع وُيمزَُّق باستمرار
أنبيائي سُيضطَهدون دائماً، َسُيحكم عليهم، . مضطهِديِك بُِحّب، ال تدينيهم

سُيجلدون، سُيخَنقون، سُيطاردونَ ِمن مدينٍة إىل مدينة، سُينظَر إلَيهم باحتقارٍ 
 وهكذا َتستمّرون فُتوقعون عليكم دَم كلّ انساٍن قّديس ُسفَك يف األرضوُيصلبونَ؛ 

تعالَي، يا ُبَنيَّيت، لقد . أنا الكلمة. ألكتاب ال يكذب أبداً. )٣٥- ٢٣/٣٤مىت (
صلّي، يا زهريت، فأنِت ال تعلمني جيِّداً . أَقمتِك كي ُتكفِّري عن النُّفوس يف املطهر

. كفِّري ألجِلهاطفئي ناَرها بصلواِتِك،أَ. مفعول صلواِتِك على ُنفوسِ املطهر
  .تعالَي

٥/٤/١٩٨٩  
 َيسوعي؟ ♦
إلَبثي !  فيها تأتَني إلَيَّ وَتهبيَنين إرادَتِككم أبتهُج يف تلَك اللحظات الَّيت! آه. أنا هو ♥

 .َمعي، سأكتُب إىل أوالدي
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 .) يف سان موريس، سويسرا ١٩٨٩نيسان  ٢١يكتُب يسوع هنا لِلقاء  (
أشعروا بِحضوري، يا أوالدي . أنا الرَّّب، أنا الكِلمة وأنا بينكم. ألسَّالُم معكم ♥

أُريُد أنْ . ٦إنَّ قليب َيبتهُج عندما يراكم ُمجَتمعني كلّكم، ألكلُّ يف واحد. الصِّغار
أَجعلَكم تتقدَّمون يف طريقِ القَداسة؛ فالَّذين لَم يدخلوا قط يف طريقي، لَْن أتركَهم 

سأُعيُد كلَّ واحد منكم وأريكُم طريَق استقاَميت . بل سأعوُد وأَْبحثُ عنهم. ُمتأخِّرين
كأبٍ حنون، سأرّبيكم وأعلُِّمكم تعاليمي؛ سأغنيكُم . سأرفُعكم وأمحلكم. وقَداسيت

 .بِروحِ ُحبِّي
. أنا، سيِّد احلُّب، سأُعلِّمكم أَنْ ُتحّبوين كلِّياً، وأَنْ ُتحّبوا بعُضكم بعضاً كما أنا أُحبُّكم

إنَّين أعتُربكم َجميَعكم كأوالدي الصِّغار،  .ستكونُ هذه خطوَتكم األولَى حنوي
سأمدُّ إلَيكم يَديَّ فتضعون أيدَيكم الصَّغرية يف . تكادون تعرفون أن متشوا وحَدكم

هل تعلمون كم أنَّين ... يديَّ، ومعاً، معاً أنا وأنتم، نقوُم بأوىل اخلطوات إىل األمام
 أَنْ ؟ سأجعلُكُم تتقدَّمون وسأمجِّلُ نفَْسكم حّتى تبلغَ الكمال إِنْ َرِغبتم يف٧مبتهٌج اآلن

إْسَمحوا يل أنْ أُعلَِّمكم قوانيين وأنْ أشرَح لكم كيف َتحفظون . تنفِتحوا متاًما علّي
نعم، سأَضُع . سأفتُح أبواَب الفضائل أمام كلِّ الَّذين يبغون أنْ يتعلَّموا. تعاليمي

َتمسَّكوا يب فأجنَدكم يف هذه األوقات الَعصيبة . وبِيدي ذاهتا، مثاري يف فمكمبنفْسي، 
حيث أُطلَق عنان العنف، يف هذه األوقات حيثُ يقُع كثريونَ يف البلبلَة، غري ُمميِّزين 

أليوم، أكثَر ِمْن أيِّ وقٍت مضى، َيجوُب الشِّرِّير . يدهم الُيسرى من الُيمَنى
والشَّياطني يف كلِّ زاوية من هذه األرض ِليخدعوكم مجيعاً، ناصبني لكم الفخاخ 

                                                           
  .َيقصد يسوع هنا كلَّ املسيحيني، الكاثوليك الرومانيني، الربوتيستان واألورثوذكس ٦
  .بدا يسوع سعيداً جدا  ٧
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ال َتَدعوا . أنْ ُتصلّوا بال انقطاع فَهذا هو السََّبب الَّذي ألجله أسألُكم. ِلإليقاعِ بكم
ه األّيام، وال َتَدعوه َيجُِد جماالً فارغًا خصمي َيجِدكم نِياماً، خذوا حذركم يف هذ

إمألوا أنفسكم ِمن كِلميت، ِمْن ُحّبي، ِمْن سالمي، ِمْن فضائلي، تعالَوا غالباً . فيكم
صلّوا بال . ي ال َتسَتسِلموا للتَّجربة، ِلكوتناولوين بِنقاوة يف القربانِة الصَّغرية البيضاء

أنا أعرف . أنا أعرُف حاجاِتكم أكثر ِمنكم وحّتى قَبل أنْ تطلبوها مّني. انقطاع
كلّما سنَحْت لكم الفرصة، عودوا إيلَّ وصلّوا، صلّوا ِلُتكفِّروا وُتعوِّضوا َعْن . قلَبكم

  .الّنقصِ يف الصَّالة على هذه األرض
ِلَتكُْن صلواُتكم ِشكَّةَ سالحكم، َتحميكم من كلِّ الشَّرِّ الَّذي َيجولُ من حوِلكم، 
إنزعوا سالح الشَّيطان باحلُبِّ، ِلَيكُنِ احلُبُّ سالَحكم، ِلَيكُنِ السَّالُم مكتوباً على 

  .ا كلُّ حيٍّجباِهكم كي َيستطيَع أنْ يراه
َيجِْب أَنْ َتجعلوا كالَّ ِمن أعضاِئكم سالحاً ُتقاِتلون به إىل جانيب، فال يكون للخطيئة 

، أنشروا رسالَيت، ِلَتكُْن كِلميت مصباَحكم). ١٤- ٦/١٣روما ( . ِمن سلطان عليكم
الَّذيَن لَْم  فليأِت. رسالَةَ احلُّب والسَّالم، يف كلِّ أقطار العامل ِلَتبلغَ القلوَب وَتهديها

تعالَوا واشعروا بقليب األقَدس . يعرفوين بعد، ويروا أيَّ أّتون ُحبٍّ هو قليب األقَدس
املُتَّقِد باحلُّب، وحيَنها، حّتى لَو كانَ قلُبكم ُمتحجًِّرا وجافًّا بِفقداِن احلُّب، سأُْضرمُه 

فْسي، كَْم يتأَلَُّم قلْيب عندما أَرى يا أَحّبائي وُمباَركي َن. بِشعلِة ُحبِّي فَُيصبُح مشعالً حيا
رؤيا ("األمني"أنا أنظروا، هلْ كنُت يوماً غري أمني؟ ... بعَضكم ال يزالون ُيقاوُموَنين

أنا لَم أختلَّ . ، الَّذي ال ينكُركُم أبداً، وال يتخلَّى عنكم يف أوقاِت الّضيق)٣/١٤
سأُالحقُكم كما ُيالحُق الّشاب خطيبته، ألنَّين إلَُهكم األمني الَّذي َيسهُر . عنكم قَطّ

ُحّب، أنا وأنتم، تعالَوا إلَيَّ وقدِّموا يل آالَمكم بِ. َعلَيكم ِمن العالء، بُِحبٍّ عظيم
؟ "األبانا"يا بنايت وبنِيَّ، هل ُتريدون أنْ ُنصلِّي معاً . أنتم وأنا، سنتشارُك يف تلك اآلالم
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ولتبلغَ هذه الصَّالة . قبل أنْ َتفَعلوا ذلك، اختلوا وصلّوا على مهلٍ ِمْن أعماقِ قلبِكم
 . صلّوا، فأنا أْسَمعكم. إىل اآلب، تأمَّلوا يف ما تقولوَنه

  نا الَّذي يف السََّموات،أبا
  ِليتقدَّسِ اُمسَك، ِليأِت ملكوُتَك،

  .ِلَتكُْن مشيئُتَك، كما يف السَّماء كَذَِلك َعلى األرض
  أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفُر لنا خطايانا 

  كما حنن نغفُر  ِلَمْن أَساَء إلينا،
  وال ُتدِخلْنا يف التَّجارب،

  .آمني. لِكْن َنجِّنا ِمن الشِّرير
سأسَتبِدلُ . وإِنَّ ملكوِتي سيأيت، وستكونُ مشيئيت على األرضِ كما يف السَّماء ♥

أنا لَْن . والشَّرَّ باحلُّب، وهذا السُّباَت بنورٍ حيٍّ يقوُد خطواِتكم الظّلمةَ الّراهنة بالّنور؛
ِلذا، تعالَوا إلَيَّ وأَحّبوين؛ ِلُيطفئْ . م، سأشفي جراَحكم وأغسلُ آثاَمكم بِحناينأخذلَك

حبُّكُم شعلةَ عداليت، ِلُتطّيْب صلواُت قلبِكم جراحايت، ِلترتِفْع صلواُتكم َنحو السَّماء 
فوا كفِّروا َعن خطايا اآلخرين الَّذين يأتون ليالً ِلُيتِل. كالبخور، فُتمجِّدوين وُتسبِّحوين
مهما فعلُتم . إعملوا اخلري وتوقّفوا عن صنع الشرَّ .كرمي حائلني دون َعطائه عناقيَده

إنَّ صلييب . تعالَي، أيَّتها النفوس َمحبوبيت، وشاركيين يف صلييب. فلَيكُْن ِلَمجدي
. يلتمُس احلُّب والسَّالم والَوحدة؛ فمعاً حنمله، أنا وأنتم، أنتم وأنا، متَّحدين باحلُّب

 .كونوا واحداً. نا، رّبكم يسوع املسيح، أمنُحكم مجيًعا بركايتأ
 .)٢٠- ٥/١؛ ٣٢- ٤/١٧أفَسس: قاً طلَب مّني يسوع أنْ أَقرأَ لَهم يف اإلجتماع الح (
، كما كانْت يف البدء، يف جدِّدي كنيسيت. يا زهريت، أهُبِك سالمي، روحي عليِك ♥

م كي أَقيمي األمواَت باحلُبِّ والسَّال. األّيام السابقة، باحلُبِّ بينكم ِلحنيِ عوديت
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 !كم أتوُق إىل يومي اجمليد! آه، يا حمبوبيت. ُتنجَِب أرُض األشباحِ هذه حياةً جديدةً
 :الحقاً، ألقّديسة مرمي (

 .سبِّحي الرَّبَّ يا ُبنيَّيت، ألجلِ احلكمة الَّيت َيمنُحِك إّياها 
 .ن الرَّبُّ ُمسبَّحاً ألجلِ رمحِته وحبِّه ومشاركِة أعمالِه معيِليكُ ♦

إقَترِبوا ِمن اهللا . ألسَّالُم عليكم، يا أوالدي: هذه رسالَيت ِلنفوسي الصَّغرية  
. ٨ألنَّ الرَّبَّ َيكِشُف نفَسه ِللَّذيَن ال ُيَجرِّبوَنهكونوا كأطفال، . بِبساطٍة، يا أَِحّبائي

أَترون، يا أوالدي، ألقُدرةُ إذا ُجرَِّبت، . ويتجلَّى ِللمتواضعني وللَّذيَن ال يكفرون
ِلذا، إفَتحوا . ٩لُ النَّفس السَّاعَيةَ إىل الشَّركال، إنَّ احلكمة ال تدُخ. ُتخزي األغبياء

َدعوا أنفَسكم تتَّكل عليه، فَبذلك أنتم تتَّكلون . قلَبكم للرَّبِّ وتناولوه ببساطِة القلب
. أإليِمانُ هو أيًضا نعمة َيمنُحها الرَّّب. الةزيدوا إمياَنكم يف الرَّبِّ بالصَّ. على احلكمة

تعالَوا إيلَّ يا مجيع املتألّمني، يا . يا أحّبائي، تعالَوا إىل قليب الطّاهر فأمنحكم الّراحة
وسأَعملُ  . كما ُتعّزي كلُّ أمٍّ ولَدها يف الّضيق َجميع املعذَّبني، وأنا، أمَّكم، أُعزِّيكم

تعالَوا . أيضاً أكثر ِمن ذلك بكثري، سأََتَشفَُّع لكم لدى اآلب، ولَْن أخذلَكم أبداً
ولَيفْقْد إكليلُ الشَّوِك، الَّذي َيخنُق اآلن قلَبْينا، شوكَه وُيفرْخ . والْجأوا إىل قلَبينا

أََنا أُبارِكُكم َجميَعكم، باسمِ اآلب . آِمنوا باهللا، ِثقوا بِه. براعَم صغريةً تتفتَُّح أزهاراً
  . آمني .واإلبن والرُّوح القدس

 :)رسالة من القدِّيس ميخائيل لنفس األجتماع (

                                                           
  .١/٢: أحلكمة  ٨
  .١/٤: أحلكمة ٩
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إنْ كذْبُتم . سَتمعوا وال ُتحاِدثوا الشَّيطانال َتيا أوالَد اهللا، . هذا أنا القّديُس ميخائيل 
فأنُتم ُتحادثون الشَّيطان، إنْ تراكَم الغضُب فيكم فأنُتم َتسمحون للّشيطان أنْ ُيثبَِّت 

. صلّوا إلَيَّ وأنا أتشفَُّع لَكُم. ال َتَدعوا ِلساَنكم يكونُ سبَب سقوِطكم. قَدَمْيِه فيكم
 . أُباركُكم َجميَعكم. وبِرمحِته الالُمتناهيةثقوا باهللا

 


