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٨٤

  الدفتر الثالث والثالثون
  

١١/٤/١٩٨٩  
نَّنِي، يف هذا الفصحِ األورثوذكسي، أَفَهَمنِي يسوع أَ. أليوم، تبدأُ فعليا االضطهادات (

 .) سأشعُر بآالمِه
يبحثونَ َعن دليلٍ ضّدي، َولَو خاطئًا، عليه . يا رّب، كثريون يتَّهموَننِي بأنَّنِي نبِيٌّ كاذب ♦

هناك اآلن شهوُد زورٍ كثريون، . وا ِلَيقولوا إِنَّ الرِّسالةَ ليَسْت إلَهيَّةَيسَتطيعونَ أَنْ َيسَتند
 .يتَّهموَننِي أنَّنِي سالُح الشَّيطان ِلُيحطَِّم حركةً أخرى َمواهبيَّة

تذكَّري أنَّهم  .ِمعك١حنن ِكالنا. ال َترفضي ِلَي شيئًا. سالم، يا ُبَنيَِّتي. َتمسَّكي بِي ♥
فاسوال، . قينِي، فالُدخانُ ال يدوُم أَبًدا، فهو يتبخَُّر وَيضَمحلّوصدِّ. دخانُ الشَّيطان

مباركةٌ أَنِت، يا ُبَنيَِّتي، ِمن أَجلِ كلِّ . أنا، إلَهِك، أُحبُِّك ُحبا ستفهمينُه فقط يف السَّماء
طوَبى لِك، . الصَّاِدرة بِحقِِّك واإلدِّعاءات الكاِذبة الَِّتي يتَّهمونِك بِهااإلفتراءاِت 

هل ُتصدِّقيننِي اآلن؟ كَم ِمن مرٍَّة قلُت إنَِّك . ألنَّ أجَرِك سيكونُ عظيًما يف السَّماء
اضطُهِْدُت أَنا؟ رسالِتي َسَتسحُر القُلوَب، لَِكْن بعُضهم، رغم ذلك، سُتضطهدين كما 

أَلَم أَقُلْ إِنَّهم  . سَينقلبون عليِك، غري مدركني أنَّهم يدينوَننِي يإدانِتهم رسالِتي
باركي ُمضطهديِك، . سَيتفحَّصوَنِك ِلَيجِدوا ثغرةً كما فعلوا مع آخرين قَد أَرَسلُتهم

. تعلَّمي، يا فاسوال، أَنِّي ُحّب. ، أغفري لَهم مجيًعا ِمْن كلِّ قلبِكصلِّي ِلُمتَّهميِك
 .أَحّبينِي، أنا أَحتاُج إِىل هذا الُْحبِّ ُألعطيه إىل آخرين، أَحّبي أخوِتي كما أنا أُحبُِّك

 !هم عميانٌ كلًِّيالَِكْن يا رّب، بعُض ♦

                                                           
  .يسوع وأّمنا القدِّيسة  ١
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، هل ٢يا ُمباركةَ َنفسي. سأُنُري وأُشرُق بِنوري على كثريين. ثقي بِي، يا صغريِتي ♥
أنا َمْن َسمَح أنْ . َنسيِت آالمي؟ لَقَد تأَلَّْمُت بِدافعِ الُْحّب، كونِي واحًدا معي اآلن
أنا . ٣ها يف آالميَيجرَي كلُّ شيٍء بِهذه الطَّريقة كي َتذوِقي نفَس الكأسِ الَِّتي شربُت

هذا الُْحبِّ الَّذي أكنُّه لِك، يا ُبنيَِّتي، َسمحُت لِك، هذه املرَّة، أنْ وبَِسببِ أُحبُِّك 
صورةً صغريةً شبيهة إنَّنِي أُقيُم نفوًسا َصغريةً ُألكوَِّنها، فَُتصبَح . تشربِي ِمن كأسي

طوَبى لِك، أنِت الَِّتي قدَّْمِت ِلي قلَبِك ونفَسِك ِلتكوَِّنهما يداَي اإللَهِيَّتان  .بآالِمي
لَِكْن ! هبِتيإبتهجي وكونِي سعيدة بِ! إبَتهجِي أيَُّتها النَّفس .كمصلوبٍ صغريٍ آخر

تذكَّري أيَُّتها الصَّغرية، أنَّ حتت َنفْس هذه السَّماء حيثُ تعيشني، توجُد أيًضا ذئاٌب 
 .  إنَّهم أولئَك األنبياُء الكذَبة الَّذيَن حذّرُتِك منهم. مفترسةٌ ُمستترةٌ بِثياب احلمالن

فتحُت . سألُْت الرَّبَّ أنْ َيمنَحنِي جواًبا ِمن الكتابِ الُْمقدَّس َحولَ هؤالِء األشخاص (
فهذا املقطع يتكلَُّم عن األنبياء . وما يليها ٢٣/١٠الكتاَب الُْمقدَّس فوقَع أصبِعي على إرميا 

 .)الكذََبة
إنَّ . يقولونَ شّتى اإلفتراءاِت عليِكإبتهِجي ألنَّهم . يا حمبوبِتي، ال َتخايف، فأنا أماَمِك ♥

 .عيَنيَّ ُتراقبان هؤالِء األشخاصِ فأَْسَمُع لساَنهم وأَشعُر بِقلبِهم
 .أَجل، لكنَّك معي فال أخشى شيئًا ♦
 حنن؟. تشجَّعي، سأمنُحِك قوَِّتي ِلُتتابعي ♥
 .داِئًما وأَبًدا ♦

                                                           
عندما أمسُع هذه الكلمات من فَمِ اهللا، أذوُب بِكُلِّ َبساطة، وُتشعرنِي جاللُته أكثر ِمن أيِّ وقٍت آخر، بِهذه  ٢
  .جسديالَِّتي تغطِّي " الْخيمة"
  .                وأنا سعيدةٌ ألنَُّه قدََّم ِلي كأسه! بدا يسوع هنا وكأنَّه يهُبنِي امتياًزا خاصا ٣
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وكأَنَّ كلَّ هذه اإلضطهادات لَْم َتكُْن كافَيةً، فَقَد ُسِحَبْت مّنا القاعةُ الكبريةُ الَِّتي كّنا قد  (
قالوا إنَّهم ال يريدون . استأجرناها لالجتماعات، رغم أنَّنا قد حجزناها منذ وقٍت بعيد

 ٢٠٠ط قبل اجتماعنا، مع فَوجْدُت نفِسي هكذا، أسبوًعا فق. حركاٍت دينيَّةً عندهم
، كنيسِتهوَمكََّننا أنْ َنجتمَع يف . لكنَّ الرَّبَّ أتى ِلنجدِتنا. شخص، بِدوِن أيَِّة قاعٍة الستقباِلنا

نعم، إختاَرت جاللَُته، األكثَر تواضًعا وفقًرا ِمن كلِّ . كنيسةٍِ صغريٍة َتخصُّ دير الكّبوشيِّني
 .) رِسالة يسوعالّرهبنات، كآيٍة للَّذيَن يضطهدونَ 

٢٣/٤/١٩٨٩  
بعد يوَمني ِمن لقاِء الصَّالِة وقراءِة الرَّسائلِ يف كنيسِة دير الكّبوشيِّني الصَّغرية، يف سان  (

 .)لقاٌء قد مَأل الكنيسة. موريس
ألرَّبُّ صاِلٌح  حّتى ِلَمن هم لَيسوا . مبارٌك الرَّبُّ الَّذي َسمَح أَالّ ُنمنَع َعن اللِّقاء باْسِمِه ♦

رّبي، لَقد اسَتَجبَت لصلواتنا، اسَتَجبَت للصَّومِ والتَّضحيِة اللَذَين قدَّمهما لَك . سَتحقِّنيُم
فإنَّ الرَّبَّ صاِلٌح ولألبد رمحته، وإىل جيلٍ . ُنبارُك امسَك. أُبارُك امسَك. أوالُدك األحبَّة
 .فلَنخدمِ الرَّّب)... ١٠٠/٥مزمور.(فجيلٍ أَماَنَته

كونوا ُمباركني، أنتم . حتَت أنظارِ ُمضطهديِك ساُغذّيِك. ذي ُيحبُِّكأنا الرَّبُّ الَّ ♥
كونوا ُمباركني، يا مجيَع الَّذين قدَّمتم ِلي . َجميًعا الَّذين ِسمعُتم وعَرفُتم نداَء الّراعي

أُغيثُ كلَّ الَّذين يتمسَّكون بِي، فإنَّ ذراَعيَّ مهُدكم، وقلبَِي  إنَّنِي... التَّضحيات
ال ُتحاولوا . إبتهجوا أَيُّها األحبَّة! إبتهجوا. أنا إلَُهكم وأنُتم شعبِي. األقدَس ملجأُكم

أنْ تفهموا ملاذا هذه األداة الضَّعيفَة َتنقلُ َصوِتي، آِمنوا بِبساطِة قلب، َتجنَّبوا أنْ 
أنظروا إىل قلبِي . كونوا أَمام عيينَّ لُطفاَء مثل األطفال األبرياء واألنقياء. يَتمَتِحنونِ
أشعروا بُِحبِّي املُتَّقد الَّذي أَكُنه لكم، . أنا أمامكم، أعرُض قلبِي لكم مجيًعا. األقدس

ال ُتقاومونِي، ال ُتقاوموا توسُّالِتي، تعالَوا إيلَّ ودعونِي أزجُّكم يف أعماقِ قلبِي 
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كيف ال أجيُء ِلَنجدِتكم، يا أَِحّبائي؟ أنا، َينبوع . ِلَيكُْن قلبِي ملجأَكم .األقَدس
َسمعُت . احلُّب السَّاِمي، أَأتركُكم َيوًما؟ صراخ ضيقتكم دّوى يف كلِّ السَّماوات

فََعيَناَي تريان كلَّ شيء، وأْسمُع  كالّ، يا أحّبائي، ال َتخافوا،.توسُّالِتكم من األرض
أنا . واحلقَّ أقولُ لَكم، إنَّنِي سأقوُد كلَّ خطوٍة تقومون بِها وأُباركُها. كلَّ شيٍء

سأسهُر عليه خشيةَ أنْ . حارُسكم املُتفانِي، وبَِيدي َنفِْسها سأُروي كرمي وأحرسه
. نْ يأتوا ِلَيروا كَرمي، فلَيَتقدَّموا َنهاًرافَكلُّ الَّذيَن َيبغون أَ. َيَتسلَّلَ دخالُء إليه لَيالً
أنا،  .إذًا اهنَضوا َسَحًرا مثلَ رِجالٍ عقالَء َوزوُروا كَرمي. فقط الثعالب تأِتي ليالً

 كونوا.الرَّبَّ، حارُِسه، وبُِحبِّي الالُمَتناهي وَرمحِتي الَعظيمة أجيء ُألصِلَح كَرمي
كونوا . إبَتهجوا واهتفوا بَِمجِد الرَّّب! ُسعداء، ولَتسَمعِ السَّماواُت تسابيَحكم

. ولَيسَتيِقِظ النَّائمونَ  على صوِتكم. الّناطقَني بِلسانِي، الصِّغاَر، الَّذين َينقلونَ كلمِتي
فَلَْن أرفَضهم، رغم أنَّ . ذين تاهوا عّني َبعيًداولَيرجِعِ الَّ. أعلنوا حّبي إىل كلِّ األمم

. سأريهم ِغَنى قَلبِي الرَّحيم). ١/١٨أشعيا(قلوَبهم جافَّةٌ وخطاياُهم محراُء كالقرِمزي 
 .َرنِّموا وابَتهِجوا، ألنَّنِي سأقيم بينكم حّتى الّنهاية

 

٢٨/٤/١٩٨٩  
 يا رّب؟ ♦
 .أنا هو ♥
قلبِي يبتهُج وُيشيد . أَشكُُرَك، أَشكُُرَك وأَُسبُِّحَك ألجلِ كلِّ ما سكبَت عليَّ من البدائع ♦

 .أَهُبَك إرادِتي. أنَت ِدرِعي واقيَّ، أنَت القاضي العادل. بامسَك القّدوس
بِي يف أنْ تكونِي لوحةَ كتابِتي، فاسولِتي، هبينِي دائًما إرادتِك، كونِي يف خدمِتي، إرغ ♥

إمسِحي ِلي أَنْ أَُوثَِّق . ال ترفضي ِلَي شيئًا وأنا أَعملُ فيِك. وَدعينِي أستعملُ يَدِك
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. أنا احلكمة. فائَدٍة بِدونِيأيَُّتها النَّفس العزيزة، أدركي كم أنِت بال . استيالئي عليِك
حّتى بعد موتِك، كثريون سيقرأون رسالتِِي، فَتبلغُ كلَّ ناِحية من هذه األرض، ِلَيزداد 

ِك، ُمخلُِّصِك، سالُمِك، ِثقي بِي، يا ُبنيَِّتي، فأنا ُمعلُِّم .الُْحبُّ واإلْيمانُ والرَّجاء
  .خالقُِك، والَّذي ُيِحبُِّك األكثر

  
١/٥/١٩٨٩  

 أيار؟ ١٩َك الجتماع يا رّب، هل ُتريُد أنْ تكتَب رسالَت ♦
 هل أنِت ُمستعدَّة؟ ♥
 .لسُت ُمستعدَّة أَبًدا، لِكْن ُيمكُنَك أَنْ ُتهيِّئنِي ♦
 .إسأَِلي فُيعطى لِك ♥
 .أسألَُك، ربِّي، أنْ ُتهيِّئنِي َألْسمَع صوَتَك وأكتب ♦
 :أكتبِي. إذًا واستمعي بِانتباه إفتحي أذنيِك ♥
 .)يف مارتينِي، سويسرا ١٩٨٩أيار / ١٩رسالة ِللقاء  (
أنا الرَّبُّ، العّمانوئيلُ، قّدوس القّديسني الَّذي أُظهُر ذاِتي ِمن . ألسَّالُم معكم مجيًعا ♥

أجيء إلَيكم، يا صغاري، أيَّتها األمَّة املميَّزة جدا، إليكم . خاللِ هذه األداة الضَّعيفة
فَقلبِي األقدُس قّدوٌس، نقّي وملئء . أجيُء عارًضا قلبِي األقدس أمام عيونكم ذاِتها

إذًا، كما يف املاضي، إستيقظوا ِمن ُسباِتكم، إستيقظوا واشعروا فاستيقظوا . باحلُّب
إنَّ روحي َيفيُض باستمرار فيما بينكم بِوفرٍة أَكثَر من أيِّ وقت مضى؛ . بِحضورِي

أنا الرَّّب، قد أَقَمُت أنبياَء منذ أنْ خلقُتكُم، ... ومع ذلك فَكثٌري منكم لَم َيفهموا بعد
ما زالوا يضطهدون مجيَع أنبيائي، ... قد كرَّروه دائًما لِكْن خاصَِّتي يكرِّرون ما

فَهؤالِء . إنَّ دَم هابيلَ املقدََّس ُيسفَُك بال انقطاع. ُيطاردوَنهم ِمن مدينٍة إىل مديَنٍة
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الّناس َيسألونين شرائَع عادلةً ويتوقون إيلَّ ألكونَ بقربِهم، ولَكْن عندما أُرسلُ إِلَيهم 
ن عيوَنهم ويرفضون أنْ يسمعوا، ويسمحون ِلقلبِهم أنْ روِحي الْقدُّوس، يغمضو

إِنَّهم يتجمَّعون كي يطردوا َبعيًدا روِحي القدُّوس، كما ُيطاَرُد . َيتحوَّلَ إىل صّوان
أَزيلوا تلك ! ال تعيقوا طريقي !٤إنفتحوا! إنفتحوا... قلبِي األقدُس يتألّم .طائُر ُشؤمٍ

 إلَيكملَقَد جئُت  .احلواجز الَِّتي دأهبا أنْ ُتعيَق شعبِي الَّذي جوَّعتموه، ِمن أنْ يبلغَ إِيلَّ
جئُت ُألخصَب أرضي وأزرَع . جئُت ألهَبكم السَّالَم والُْحّب. أُعزَِّيكمو شفَيكمأل

أَجل، سأُروي بُِحّبي هذه الّتربة . يمي وَشرائعي، ومقدَّسة َتعالاْسمي قّدوس. ُتْربَتها
أَلَْم ُتالحظوا؟  .وأنا، الرَّبَّ، سأُتابُع سكَب روحي على أوالدي، وأُباركُهمالعطشى 

ماَء اجلديدةَ واألرَض اجلديدةَ اللتني أَلَْم ُتالحظوا أنَّنِي أُهيِّئكم كي تَتقبَّلوا السَّ
؟ أَلَْم تَروا كيف أعَمل؟ إنَّنِي أشُري إليكم بعدوعْدُتكم بِهما منذ أمٍد بعيد؟ أَلَْم َتفهموا 

يا أحّبائي، لقد ! آه .َتستمعوا إىل صوِتيمجيًعا من أوَّلِ إىل آخر هذه األرض ِلكي 
جئُت ألشفَي جراَحكم وقروَحكم وعاهاِتكم الَِّتي مجيعها أُحلقَْت بكم بِوحشيَّة يف هذه 

ِللّشفاء،  قابلةٌكالّ، يا أَحّبائي، إنَّ جراَحكم ليَست ُمستعصَيةً، جراُحكم . الظّلمات
. بُِحّب، إسألونِي بُِحّب فَُتعطوا ِلذا تعالَوا إيلَّ. ألنَّنِي أنا معكم وقريب منكم للغاية

إْسَمعوا . سأمحلُكم يف حضنِي وأَُهْدِهُدكم ُألعزِّيكم. تضرَّعوا إِلَيَّ بُِحبٍّ فأَْسَمَعكم
فلَْيصدرِ الُْحبُّ . ألُْحبُّ جِذُْر شجرِة احلياة. ُيحبُّكم" ألُْحبُّ: "صراَخ ُحبِّي وَسالمي

حيث الشَّرُّ، َيمحو الُْحبُّ كلَّ شرٍّ، وُيبيُده كما  عندما يظهر الُْحبُّ. إِذًا ِمْن قلبكم
. ُحبا بأَتِقيائي، سأردُّ احلياةَ إىل كلِّ الْجثَث. ُيباُد الضَّباُب مع أَوَّلِ أشِّعِة َشمس حارَّة

                                                           
  .كان يسوُع يصرُخ بصوٍت عالٍ ٤
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 ٥لَْن أَلَزَم الصَّمَت ما لَْم أَُمجِّْد جسدي. هُضكم مجيًعا بِكلمِتيلَْن ألَزَم الصَّمت، فسأُْن
إِعلَموا، يا مجيَع َمن َيبغونَ إِطفاء روح نعمِتي وإمخاَد صوِتي، أنَّ . وأُجدِّْد متاًما كنيسِتي

سأمدُّ يديَّ دائًما إىل كلِّ . جهوَدكم الشِّرِّيرة ونواياكم السَّيئة ستذهُب كلُّها سًدى

أتَرون؟ أنُتم . إىل الَّذين َيَتحدَّوَننِي ليالً َنهارا حتَّى، حّتى إىل املتمرِّدين، وواحٍد

وأنَّنِي خلقُتكم  ُحبٌّمجيُعكم شعبِي، مهما كانَ مذهُبكم أو اعتقاُدكم، تذكَّروا أنَّنِي 
 . َجميَعكم

لقد أَرَسلُت وما زلُت أرسلُ رُسالً إىل مجيعِ . أليوم، ُمخطَّطُ خالصي َيعمُّ العالََم كلّه
األمم ِلكي أجعلَكم تتقدَّمونَ يف إْيمانِكم، ِلكي َتهتدوا، ِلكي  يقوَم السَّالُم والُْحبُّ، 

اتنا سَتستمرُّ فأصو. ِلذا ال ُتحاولوا أنْ ُتخمدوا صوِتي وال نِداءاِت أُّمي. ِلتتوحَّدوا
إبَتهجوا واهتفوا ِلكرمي . ، حتَّى يومِ َمجدي٦َتْنزلُ علَيكم كَِمطْرقٍة ُتحطُِّم الصُّخور

شَّوَك والعلَّيَق الْخصيب، ألنِّي بِيدي أنا قَلبُت ُتربَته واشتغلُتها، وبِيدي أنا أقتِلُع منه ال
أنا . وأُحرِقُهما، وبِمعطفي أنا أقيها ِمن الرِّياحِ الْحارقِة والزَّوابعِ الَِّتي  ُيثُريها َعدّوي

هو اهلَبةُ الَِّتي هذا الكرُم .حارسه الغيور، الَّذي َيسهُر عليه بِحميٍَّة وإىل األبد
آه، يا أحّباَء نفسي، .أعطيكم وعناقيُده سُتقدَُّم لَكم َمّجاًنا وَتمُأل العالَم أَمجَع ِلُتقيَته

ا، وال َتمتحنونِي ال تشكّو. إِْسَتِمعوا بانتباٍه إىل كَِلماِتي وَحاولوا أنْ تفهُموَها
ملاذا إذًا .إنَّ الكتَب آِخذة يف التَّمام :أنا، الرَّبَّ، أقولُ لكم بِجدِّية... باستمرار

                                                           
  .ألكنيسة ٥
  .القلوب املتصلِّبة: ألصخور ٦
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؟ ٧يتفاجأُ كثريون منكم من فيضِ روحي؟ ملاذا تتفاجأون عندما َيرى شباُبكم رؤى
جيء إليكم ألعيَد النَّظر يف معرفِتكم ِلكلمِتي، أجيء بُِحبٍّ عظيم ألحيي جثثَ أَبنائي أ

. أَجيء َألهدَيكم وأُذكَِّركم بِقوانينِي، أجيُء ألدعَو اخلطأة إىل األعتراف. وبناِتي
ٍة أجيء ألدعَو إىل التوبِة كلَّ أولئَك الكهنة واملطارِنة والكراِدلة الَّذين جرَّحوا بِوحشيَّ

  . ال أجيُء كدّيان، ليس بعُد. قلبِي األقدس وخانونِي، أنا، َصديقَهم وإهلَهم
يف أطماره، حاِفَي القَدمنيِ، وجافَّ الشفَتني، يتوّسلُ ويئنُّ  كمتسوِّلٍأجيُء إليكم 

أليوَم، لديكم أَماَم أعينكم متسوِّالً يئنُّ، يُده . ألجل بعض احلُّب، ألجلِ مبادلِته الُْحّب
أسَتعطفُكم، عودوا إيلَّ وأَحّبونِي، تعلَّموا : ة داِئًما، يَسَتعِطي منكم مبادلة الُْحّبممدود

أنا . فَلَْن أَرفَُضكم. تصالَحوا معي، تصالَحوا معي. أنْ ُتحّبونِي، تعلَّموا أَنْ ُتحّبونِي
َتِظروا إِىل أَنْ تعالَوا إيلَّ ما داَمت الّساعةُ لَم تأِت بعد، ال َتن .ُحبٌّ وأُحبُّكم إىل األبد

تذكَّروا إذًا أنَّنِي سأكونُ، يف . ال تَدعوا عدالِتي ُتباغُتكم على غفلٍة. َتجيَء عدالِتي
تلك الّساعة الرَّهيبة واملُريعة، واقفًا أمامكم، كدّياٍن قاسٍ وُمهيب، وصوِتي الَّذي كانَ 

زوابَع، وأمطارٍ غزيرٍة ِمَن  مثلَ صوِت متسوِّلٍ يئنُّ سيتحوَّلُ إىل شعلِة نارٍ ُملتهمة، إىل
سيكونُ َنفَسي مثلَ سيلٍ من الكربيت ُيضرُم الّناَر يف كلِّ مكاٍن ِلُيطهَِّركم، . الَبَرد

   .شعبٍ واحٍد ُمقدَّسٍِلُيجدَِّدكم مجيًعا وُيَوحَِّدكم يف 
بِكََرمٍ  يا لَسعادة كلّ الَّذين َيضعونَ رجاءهم ِفيَّ وُيرحِّبون بِروح نعمِتي الَّذي أفيُضُه

طوَبى ِلفقراِء الّروحِ فإنَّ . فائق اآلن على البشريَّة كلّها، ألنَّكم َستروننِي، أنا إلََهكم
 طوَبى ِلمن هلم آذان َتسَمع وِلمن ُهم ُبَسطاُء). ٥/٣مىت( لَهم ملكوَت السَّماوات

                                                           
          .  ٥-٣/١؛ يوئيل ١٨- ٢/١٧أعمال الرسل ٧
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القلب، ويَتقبَّلونَ روَح نعمِتي بإْيماِن طفلٍ، فَِفي هذه القُلوبِ الصَّغريِة ستتأَصَّلُ 
  ).٥/١٠مىت(طوَبى للُمضطََهدين ألجلِ الّرب فإنَّ هلم ملكوَت السَّماوات. كِلمِتي

أُبارُك كالًّ . سالِمي لكم.  جدا، يا َيماماِتي الصَّغرية، وأكونُ َمعكمبعَد وقٍت قصريٍ 
. أنا، يسوَع املسيح، أُبارُك وأغفُر ِلُمضطهِديكم، ألنَّهم ال يدرون ماذا َيفعلون. منكم

  .أنا الرَّبَّ، أُحبُّكم مجيًعا إىل األبد
  ؛١٩-٣/٧عب: عندئذ حدََّد يل الرَّبُّ مقاطَع الكتابِ املُقدَّس الَّيت َيجِب أَنْ أَقرأَها (

١٦-٤/١(. 
يا أهللا، يا أبِت، ذكِّرنِي بِوصاياَك فأَتمكَّن أنْ أَْتبَعها وأَكونَ ُمخِلصةً لَك؛ أَعلُم أَنَّ  ♦

كانَ َخًريا ِلي . أنََّك َتسمُح أنْ أتأَلََّم بدافعِ أَمانِتَك أَحكاَمَك عاِدلَة، يا أَبِت، أَعلُم وأُؤِمُن
أآلن، يا رّب، ِمن فضلَك، َدْع ُحبََّك ُيعزِّنِي، تعالَ . أَنْ أَذوَق وأَشرَب ِمن كأِسَك الُْمرَّة

وجِّه ُخطاَي َنحو بيِتَك كما . وعاملنِي بِحناٍن فأَْحيا، بِما أنَّ شريعَتَك حياِتي وَبهَجِتي
 .أنا أتوُق إليَك، أيُّها اآلب السَّماوي، أنتظُرَك، يا أهللا، يا أََبِتي، أَنتظُرَك. ْدَتنِيَوَع

  .ي اآلنأنِت جزٌء منِّ. ولَْن أَْسَمَح ألحٍد أَنْ َيفصلَِك عنِّيُيحبُِّك، يا ُبنيَِّتي،" ألُْحبُّ" ♥
 .فلَنعَمل 

الَحظُْت أنَّ عيونَ يسوع كاَنْت َتمتلئُ ُدموًعا . أَثناء اللَّيل، رأَيُت، يف احللم، صورةَ يسوع (
ْت راحَتا يديَّ بدموعِ وبعد أنْ امتَأل. وقبل أَنْ تسقطَ على األرض أَسَرعُت أللَتقطَها بِكفيَّ

 . )يسوع الثَّمينة، ِسْرُت، قاِصدةً أَنْ أَشرَبها
 فَهل أنِت سعيدة بأَنْ تكونِي معي؟! تعالَي، أنا معِك. يا ابنِتي، سالِمي معِك ♥
 !أَجل، يا ربِّي، يسوع! آه ♦
 ا زلِت تريدين أنْ َتمنحينِي إرادَتِك وأنْ تعمِلي ِلي؟وهل م ♥
 .نعم، يا رّب؛ إِذا َسَمحَت، أَِعْد ِلي اَمسَك ثانيةً  ♦
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 .أَنا الرَّبُّ يسوُع املسيح، ُمخلُِّصِك ♥
 .تَكنعم، يا رّب، إذا كانْت هذه هي رغب ♦
 .فَقدِِّمي ِلي إذًا إِرادَتَك فأَستعملَها. إنَّها رغَبِتي ♥
 .أُقدُِّم لَك إِرادِتي، فَُخذْ إِرادِتي وافَعل بِي ما ُيرضيَك ♦
 .أَحبِّينِي. أُحبُِّك. أنا وأَنِت، مًعا. ُخذي َيدي إذًا ♥

 
حاَولُت أَنْ أَشعَر بِحضوره الُْمقدَّس وأالّ أَكون إالّ . حاولُت هنا أَنْ أَختِلي أَماَم الرَّّب (

 .)واحًدا معه
. أنا الَعليُّ وأُحبُِّك. يا صغَريِتي، كلَّ مرٍَّة أَشعُر بِجهوِدِك، َيبَتهُج قلبِي األقَدس بِعمق ♥

 هالّ اخَتلَيِت وصلَّيِت بإْيمان؟
 .ربِّي، ساعدنِي كي أُصلِّي كما َترغَبسأُحاولُ، يا  ♦
أَسعدينِي بِكلمات ". يسوع، أنا أُحبَُّك: "إِذًا إسَتسِلمي ِلي كلًِّيا، وسرِّينِي بِقَوِلِك ِلي ♥

فَقلبِي األقَدُس هو ملجُؤِك، إسَترْيِحي يفَّ، . ُحبٍّ عفويَّة صاِدرة َعن صدقٍ وِمن القَلب
 !كاِملةتعالَي، زيدي ُحبَِّك ِلي، أُريُدِك 

 .أُريُد أَنْ أَعملَ مشيئََتَك وأُرِضَيَك كلًِّيا ♦
 حنن؟. سأُساعُدِك، يا فاسولَِتي ♥
 .إىل األبد ♦
 .تعالَي، واسَترْيحي يف قلبِي ♥
 .وأَنَت، يا رّب، إسَترِْح يف قلبِي ♦
 .سأَفعل ♥

١٢/٥/١٩٨٩  
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 يسوع؟ ♦
. أَحبِّينِي وكونِي قدِّيسة. أنا احلُبُّ وأنا قّدوس. أُشعري بِي وتأمَِّلي ِفيَّ. أنا هو ♥

 .سَتكتُب اآلن الرِّسالة. تعالَي، أُّمي ُتحبُِّك. سأُعلُِّمِك ألنِّي الْحكَمة
 :إلَيِك رسالِتي. يا ُبنيَِّتي، أنا، أُمَِّك القدِّيسة، أُباركُِك :ّديسةألعذراء الق 

 .)يف مارتيين، سويسرا١٩٨٩أّيار  ١٩رسالةٌ الجتماع  (
وأَعريوا انتباهكم إىل نداءاِتنا إسَتِمعوا . أُحبُّكم مجيًعا وأُباركُكم. السَّالُم ِلجميِعكم  

نداءاُتنا . أنا ويسوع َندعوكم ليالً وَنهاًرا إىل اإلرتداد. الَيوم، ُعوا كَمِ الوقُت يضغطُنا
أليوم، قلبِي . ألوقُت َيضيُق، يا أوالدي. إىل االرتداِد ذاَعت يف كلِّ العالَم وسَتزداد

أَسأَلُكم أَنْ تتأَمَّلوا . نَ إحلاَح نداءاِتنايتأَلَّم إذ يبدو أنَّ الكثرييَن ِمنكم ال َيفَهمو
يا أوالدي . افَحصوا إذا كنتم ارتدَّيتم وإذا كنتم يف طريق اهللا. وَتفَْحصوا ضمَريكم

إرتدادكم َيعنِي أَنْ ُترضوا اهللا . األحبَّة، ال يكفي فقط أَنْ تؤِمنوا باهللا وأَنْ ُتصلّوا
. يعنِي أَنْ تكونوا قدِّيسني وتعيشوا يف قداسة ارتدادكم. وتكونوا يف ملِء التأمُّلِ معه

فكِّروا يف  .هو أنْ تتصالَحوا مع اهللا وأَنْ ُتحبُّوه ِمْن كلِّ نفِسكمأَنْ تكونوا قدِّيسني، 
عيشوا يف املسيح؛ نقّوا أنفَسكم وافتحوا قلوَبكم . الُْحبِّ الَّذي يسكُبه يسوُع َعليكم

أنْ ترغبوا يف أَنْ تكونوا مع اهللا، أَنْ َيعنِي  ارتدادكم،. كلًِّيا كي يشفَيكم َيسوع
أُذكُِّركم  .كثريون ينسونَ أنَّ أكَرب هَبٍة روحيٍَّة هي الُْحّب. ترغبوا فيه ِمن كلِّ قلبِكم
سّرونِي بَِعيِشكم ". عًضا كما أنا أُحبُّكمأَحّبوا بعُضكم ب: "ُمجدًَّدا بِوصِّية يسوع

ُعوا . َمن هلم آذان فلَيسمعوا. رسائلَنا، كونوا أبواقَنا الصِّغار بَِنثرِ بذورنا يف كلِّ مكان
 .إحلاَح رسائلنا

أنا ويسوع ُنبارُك كلَّ األشياِء . ا جمتمعني هذا املساءأَنا َسعيدة ِلرؤيِتكم مجيًعا هن
ِلَتكُن هذه األمسيَّة مكرَّسةً خصوًصا للتأمُّل و ِلَتفحُّصٍ عميقٍ . الدينيَِّة الَِّتي َتحملوَنها
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٩٥

وَنحن سنسَتمع  بِقلبِكمأنا ويسوع حاضران دائًما ِلنجدتكم، ِلذا كلِّمونا . ِلَنفْسكم
  .آمني. أُباركُكم مجيًعا باسم اآلب واإلبن والّروح القدس. إلَيكم

  

١٣/٥/١٩٨٩  
 يسوع؟ ♦
باركونَ الفقراء بالّروح ألنَّ لَهم ُم .ميِّزينِي َتماًما كما أَهَّلُتِك ِلذلك. أنا هو ♥

إِحذَُروا الشَّيطانَ الَّذي ُيضاعُف جهَده ِلُيثبطَ . كونوا ُمباركني.ملكوت اهللا
 ، أَلَْم ُتالحظي؟إنِّي أُمهُِّد طريقَِك. سأُساعُدِك كي ال تسقطي يف فخاِخه. عزْيمَتكم

 . نعم رّبي، الحظُت وأُباركَُك ♦
ال تنسي أبًدا عَدم كفاَءِتِك وعجَزِك . تذكَّري أنِّي أَنا َمن رقَّاِك، أيَّتها النَّفس العزيَزة ♥

لقَْد اخترُتِك بني .َتذكَّري دائًما بأيَِّة طريقٍة أَعَمل. حّتى َعنِ الَتَنفُّسِ ِمن دونِي
النُّفوسِ الفقريِة، ألشفَيها  أنا معروٌف بِتقرُّبِي ِمن. اآلخرين أَيًضا، ِلَتَتلَقّي رسائلي

 .وأعّرَف كلمِتي بِواِسطتها
 يا رّب، أَأَْستطيُع أَنْ أَقولَ شيئًا؟ ♦
 .ألُْحبُّ ُيصِغي إلَيِك ♥
 .يا رّب، كثًريا ما ُتعطَى كِلمُتَك، ولَِكْن أيًضا كثًريا ما ال ُيْصَغى إلَيها وال ُتصدَّق ♦
وَمع ذلك لَْن َيذهَب كلُّ شيٍء سًدى، َألنَّه، حتَّى ولَو كانَ كثريون ال . إنِّي أَعلَم ♥

ا َيكِفي أَنْ ُتفرَِّخ حبَّةٌ واِحدةٌ حتَّى ُتعوَّض مجيع هذه وهكذ. يسَمعون، فالَبعض َيسمع
 . التَّضحيات

هناك مجاعات كان ُيْمِكن أَنْ . يا رّب، بِنعمِتَك، وَشفَقةً، َتمنُحنا مجيًعا هذه الرَّسائلَ ♦
 فرسائلَُك ُتحاَرُب، وكثًريا ما َيجهلُها أخّصاؤَك. َتقرأَها فََترتدَّ، ولكْن ليَس هذا ما حيصل



 
  ٣٣رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 

  

٩٦

 .أنفُسهم
كنيسِتي ُممتلئة ِمن أبناِء قايني، الَّذيَن . هذا، يا زهرِتي، اجلحوُد العظيُم يف كنيسِتي ♥

لَقَْد . إنَّهم َيهتّمونَ بالشَّكلّيات أكثَر من تعاليم ُحبِّي. ُينصِّبون أنفَُسهم يف هيكِلي
م أَخذوا مفتاَح املعرفة، فال إئَتَمنُتهم على مالينيِ النُّفوس ِلَيقودوها إِلَيَّ، بُِحبٍّ، لكنَّه

 ).٢٣/١٣متَّى(هم َيدخلون، وال الَّذيَن يريدونَ الدخول َيَدعوهنم يدخلون 
 يا رّب، كم ِمَن الوقِت بعُد َيجِب أَنْ نتأَلَّم؟ ♦
 .تعالَي، سأقرأُ لِك مقطًعا ِمن كلمِتي. ضعي ثقَتِك بِي. ليس ِلُمدٍَّة طويلة ♥
 ).٣١-٤/٥ رمياإ: َدلَّنِي يسوع على (
 حنن؟. تعالَي.أيَّتها اخلليقة، ال تؤجِِّلي إِىل ما َبعُد، إِرتدِّي وامسعي كلمِتي ♥
 .، هذه األّيام"حنن"نعم، ربِّي، يبدو أنَّنِي مل أقُل  ♦
 . ِليإبتسمي ... وأُريُدِك أَََنْ تقوليها، يا فاسوال ♥
 ؟أنَتهل هذا حقًّا  ♦
 يا زهرِتي، كم مرَّةً عليَّ أنْ أَقولَه لَِك؟. أنا هو ♥
 .أعلُم، يا يسوع، لِكْن أُحّب أَنْ أمسَعَك تؤكُِّده ِلي ♦
فأنا ال أََملُّ أبًدا ِمن مساِعِك . افهمي إذًا كم أنا أيًضا أُحبُّ أَنْ أمسَعِك ُتَردِّديَن اْسِمي ♥

. َتلفَِّظي باْسِمي دائًما ويف كلِّ مكان. ي دائًما يف فكرِِك، يف قلبِِكِلَيكُْن اْسِم. تناديننِي
 .تكلَّمي عّني، فهذا ُيمجُِّدنِي

 .أجملد هللا. ِلَيكُنِ اُمسَك مباركًا! ما أَكثر ما منحتين! يا يسوع! آه ♦
 أَتريديَن أنْ ُتقبِِّلي قدميَّ؟. سالمي لِك ♥
 . أَجل، ربِّي ♥
 .)وح وأيًضا على املصلوبقبَّلُت قدَمي الرَّّب بالّر (
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 .َمجِّدينِي بِبقائِك أَمينةً ِلي ♥
١٥/٥/١٩٨٩  

 .)أالضطهاداُت تشتدُّ (
 يا رّب؟ ♦
ا جئُت َألِمحلَ السَّالم إىل األرض؛ ما جئُت َألمحلَ سالًما بل م. "أنا هو ♥

هذا انا . سأُساِعُدِك. َبشِّري بُِحبٍّ، يا مالِكي، ألجلِ الُْحّب). ١٠/٣٤مىت !.."(سيفًا
 .يسوع املسيح، وأنا أُحبُِّك

 
  

١٦/٥/١٩٨٩  
 يسوع؟ ♦
. إرغَبِي يفَّ أكثر ِمن أيِّ وقٍت مضى، إْنمِِي يف ِمَحنِِك. ال َتخذلينِي أبًدا. أنا هو ♥

ما . أنا قّدوَسهمِلَيتعلَّموا أَنْ َيسجدوا ويعبدونِي، . ِلَيتعلَّموا أَنْ ُيحّبونِي، أنا إلََههم
صلِّي، يا حبيَبةَ . فاِئدِتي من الصلوات من شفاههم؟ أنا بِحاجة إِىل الُْحبِّ والعبادة

ة إىل أنا الرَّّب، بِحاج. نفسي، ألجل كهنِتي، وأَساقفِتي وكرادلِتي، ِلُيميِّزوا إرادِتي
إنْ كانوا يطلبون . ، َجميعهم مًعا َحولَ مذبحٍ واحدالوحَدةو العبادِةو لُْحبِّا

َمصاِلحي، سيفهمون كم يتوُق قلبِي األقدُس ويرغُب قي هذه الَوحدة، حتت قيادة 
ِلذا صلّوا بِحرارة . بِنفسي أَعطيُته مفاتيَح ملكوت السَّماءبطرِسي، بطرس الَّذي أنا 

أَدعو . كلُّكم، كي َيستطيَع اجلميُع أَنْ َيفهموا أنَّنِي أنا الرَّبَّ، أدعوهم كي يتَِّحدوا
َجميع الَّذيَن هم يتسمَّون بِاْسِمي كي َيعودوا إىل الَوحدِة احلقيقيَّة، َتحت سلطة بطرسِ 

، املسيح أَدعو أَيًضا، كلَّ األمم األخرى ِلَيَتقبَّلوا اِمسي، كَْونِي  فيما بعد سوف. خرايف
 .سأَتكلَّم إِىل قلوبِهم
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  ٢٢/٥/١٩٨٩ريه مديوغو
  يا رّب؟ ♦
 .أنا هو ♥
 .أنا أُحبَُّك، أَعُبُدَك، يا قّدوَس القدِّيسني، يا يسوُع القّدوس ♦
 .أَحبِّينِي واعبدينِي، اسَتقبلينِِي دائًما بِهذه الطَّريقة ♥
 

  ٢٤/٥/١٩٨٩مديوغوريه 
  يسوع؟ ♦
إبتهِجي، ألنَّنِي أنا . يا ُبَنيَِّتي، ِلَيكُْن هذا الَيوُم يوَم فََرح. يا حمبوبِتي، أَحبِّينِي. أنا هو ♥

تعالَوا واعبدونِي، تعالَوا واشعروا بِقلبِي األقدس، تعالَوا وكونوا . الرَّبَّ معِك دوًما
 .             أَلُْحبُّ ُيحبُّكمأَلُْحبُّ معكم، . إنَّنِي أُبارُك كالًّ منكم. واحًدا معي، يا صغاري

 
سألَنا يسوُع هذا الصَّباح أَنْ نأِتي . أُعِطَيت هذه الرِّسالَة ِلجماعِتنا الصَّغرية يف مديغوريه (

فَفي . لكنيسِة أنَّه َسُتقاُم َمساًء سهرةُ ُسجودفيما بعد، عند الظّهر، أعلَن الكاهُن يف ا. ونعبَده
 !)الَْمساء أَسَرعنا إىل الكنيَسة، بِما أنَّ يسوع كان يدعونا

  

  ٢٥/٥/١٩٨٩مديوغوريه 
 يا رّب؟ ♦
أنا احلُبُّ، لِكنَّ الُْحبَّ : يا ابنِتي، ال تكتبِي بَِعَجلة، إفتحي أذَنِك وامسعينِي. أنا هو ♥

 حنن؟. تعالَي! قلَّما هو مفهومقلَّما هو حمبوب؛ أَلُْحبَّ 
 .إىل األبد، يا رّب ♦
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٢/٦/١٩٨٩  
 قلُب يسوع األقدس؟ ♦
، أنا السَّالم، أنا الُْحبُّ: ألَيوم قلبِي األقَدُس َيدعو كلَّ األممِ ِلَتسمَع صوِتي. أنا هو ♥

يا . ِلخالصِ نفِسكم ال مالذَ آَخَر ِسوى قلبِي األقدس. والَْحّق والْحياةأنا الطَّريق 
 :ابَنِتي، اكُتبِي َمعي الصَّالةَ الَِّتي أَمليُتها عليِك السَّنةَ املاضية
  يا قلَب يسوع األقَدس،

  علِّمنِي ُسُبلََك؛
  يا قلَب يسوع األقدس،
  قُدنِي يف طَريق الكمال،
  إحفَظنِي ِمن إِبليس
  وال ُتسِلمنِي ألرادِته؛
  يا قلَب يسوع األقدس،
  كُنِ الصَّخرةَ الَِّتي تقينِي،
  ألنََّك أنَت ملجِئي؛

  .سالَمَك يقودانِي وَيحميانِيَدْع ُحبََّك و
  .آمني

٣/٦/١٩٨٩  
يا قلب يسوع األقدس، إنََّك . قلب يسوع األقَدس؟ إنََّك ُتمطُر علينا َسيالً ِمن الربكات ♦

فَُمبارك رّبنا يوًما بعَد يوم، هو الَّذي . عاِئلُتَك قَْد َوَجَدت بيًتا. َتمنُح املعزولَني َبيًتا داِئًما
ُمبارٌك ربُّنا الَّذي َيحملُ أَثقالَنا . لواحَد تلو اآلخر، إىل قلبِه األقَدسُيخلُِّصنا ويقوُدنا، ا
 . وُيشاركُنا آالمنا
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  يا رّب؟
 : إِخَتِلي وأَصِغي إيلّ. أشعري بِحضوري. أنا هو ♥
 يف كنيسة دير الكّبوشييـن، يف سان  ١٩٨٩حزيران  ٩رسالة لِلقاء الصَّالة، يف  (

  .)موريس، سويسرا
أنا َمن َيِقُف بال كللٍ . أنا الرَّبُّ ُمخلُِّصكم والَّذي َيلَتمُس قلَبكم. ألسَّالُم معكم مجيًعا ♥

أنا َمن يزيُد بركاِتي . أنا َمن يالحُق اخلطأةَ وَمن ُيذهلُ الُْحكماَء. وراَء كلِّ بابٍ وأَقَرع
أنا الثالوث األقَدس، أَلكلِّي الوحدِة . وُيهيِّئُكم بِلطٍف ِلتدخلوا أورشليِمي الْجديدة

والذاِت، الَّذي بَِتصميِمي اخلالصي، أُهيِّئُكم مجيًعا، ِلتتَّحدوا يف حظريٍة واِحدٍة 
ال َتخافوا، يا . أنا َمن يعيُق ُنموَّ األشجارِ الكبريِة ويسمُح للصَّغريِة أَنْ َتْنمو. مقدَّسة

سأُنِعُش حديقِتي . أَحّبائي، ألنَّنِي سأَزرُع يف هذه الصَّحراء بذوَر ُحبٍّ وسالمٍ َجديَدة
َسُتدرُك ألقلوُب . ةُ واألشراُر ويعلَموا أنَّ يِدي اإللَهيَّةَ هي عليكم مجيًعاكي َيرى الكَفََر

أُمسُك بِيِدكم اليمىن؛ . الُْمتصلِّبة رمحِتَي الالّمتناهية، وأَنَّنِي أنا القّدوس فيما بينكم
أجل، سأمسُك كالًّ منكم بيِده . ضوري؛ لَْن أََتخلَّى عنكم، ِلذا ال َتخافواأشعروا بِح

أنا الرَّّب، قد قلُت، . وأَنشِّئكم كي ُتصبِحوا أبناَء الّنور وَتخدموا يف القضيَِّة العادلة
مبا أنِّي إهلكم وأنتم شعبِي، عليكم أنْ . أُريُدكم قّديسني كما أنا قّدوسٍ منذ البدء، إِنَّين
تعلَّموا كيف ُتحّبوَننِي، تعلَّموا كيف . شريعِتي شريعةُ ُحبٍّ. َتتَبعوا َشريعِتي

ال ُتصغوا إىل العامل؛ أصغوا إىل نداِء ُحّبي، أصغوا إىل . كمأنا أَلتِمُس قلَب .تعبدوَننِي
تعالَوا إيلَّ بني ذراعيَّ الَْمفتوحتني، ارَتموا . فَكلُّ َخفَقٍة هي نداء ِلنفس. خفقَاِت قلبِي

بِهذه الرَّمحة الَِّتي ِلي  أشعروابِهذا الُْحبِّ الَّذي أَكنُّه لكم،  واشعروايف أحضانِي، 
حاِفظوا بِعناَيٍة كربى على كلماِتي وانقشوها يف . عودوا إيلَّ فأَشفيكم! ُتجاهكم مجيًعا

َتعالَوا وحدِّقوا بَِعيَنيكم يفَّ وال . ال َتَدعوا كِلماِتي َتذهُب بِها الرِّياُح األربع. قلبِكم
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١٠١

أدركوا النِّعَم الَِّتي أَسبُغها علَيكم ِعنَدما، أنا الرَّّب، أكونُ .َتَدعوا أحًدا ُيحوِّهلما عنِّي
 . حاضًرا

 :)فتوقََّف يسوع وقالَ ِلي. هنا شَردُت قليالً (
 .يا زهرِتي، َتغلَّبِي على مخوِلِك ♥
 .ساعدنِي، يا ربِّي يسوع على ذلك ♦
 .سرِّينِي بإصغائِك إيلّ ♥
 .يساعدنِي كي أْسمَعَك، يا رّب ♦
 .أنا حاضر ♥
 .)تابع يسوع إمالءه عليَّ (
إنَّ روَح نعمِتي قَْد ُسِكُب . أساَلُكم مجيًعا بِجدِّية أنْ تعَترفوا بِخطاياكم وأنْ ترغَبوا يفّ ♥

، كي ُيخرَجكم  ِمن روحِ الُْسبات هذا الَّذي َيضغط عليكُم كثًريا بِثقله، مجيِعكمعلى 
أنا . ِلذا افَتحوا آذاَنكم واْسمعونِي. سادوكي ُينِعَشكم قبلَ أنْ ُيمىن جسُدكم بالف

أَعلَُم إىل أيِّ حدٍّ معظمكم أمواٌت اآلن، رغم اعتقادكم بأنَّكم أحَياُء، وذلك بَِسببِ 
. إستسِلموا. إستسِلموا إِلَيَّ. ثقوا بِي، وال ُتقاومونِي. مقاومِتكم لإلستسالمِ كلًِّيا إِلَيَّ

ال َتخافوا، فأنا . ، أنْ أَكونَ آِسَر قلبِكم الصَّغريإسَتسِلموا، إْسَمحوا يل، أنا إلَهكم
رّبما تبدو لَكم بسيطةً، . ِلذا اهتّموا بِكلماِتي. ُحّب، والُْحّب يرغُب أَنْ ُيجمِّلَ قلَبكم

أعلُم كَم ِمنكم ال يزالونَ ُيفكِّرون بأنَّنِي . إِنَّما أنا إلَُه الَبساطَة، أنا َوديٌع وُمتواضع
إنْ كنُت أعيُد َنفِْسي، ! ن ذلك ألنَّ كِلماِتي ال َتخترقُكم إِطالقًاأعيد َنفْسي، ولك

فَذَلك بَِسببِ ُسباتكم، بَِسببِ صمِمكم، وفقط َألنَّ الكثرييَن ِمنكم ال َيعَملونَ 
. أجيء َألهَبكم سالِمي وُحبِّي. إِنَّنِي أجيء وقَلبِي على كفَّّي َألهَبه لَكُم... بِكِلماِتي

أجيء ألبعثَ هذا الَعصر الْميت . م َجميًعا َمن َجديٍد يف حظريٍة واِحدةأجيء ُألوحَِّدك
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تعالَوا وسبِّحونِي أنا رّبكم، الَّذي، ِمن عرِشه السَّماوي، أْنَحين عليكم  .يف عصرٍ حّي
. َسبِّحونِي يا مجيَع َمن َتنَتِظرونَ أَنْ َيحلَّ روُح نعَمِتي َعليكم. َألجتذَبكم إيلَّ وأُحيَيكم

وا وأَعلنوا برِّي ِلجميعِ األمم َولَْتبلُغْ رسالَِتي إىل أَقاِصي األرض، ِلَيسمعوا إذهب
كَفكفوا . إبَتهِجوا وافَرحوا اآلن يا مجيَع العطاش إِلَيَّ ألنَّنِي سأرويكم. نِداءاِت ُحبِّي

نَّ قلبِي إ. دموَعكم يا مجيَع الَْمقهورين ليالً و َنهاًرا، ألنِّي أنا هنا ُألعزَيكم وأَحفظَكم
بيِت قربانِي  إتَّكلوا عليَّ وأنا أَقوُدكم إىل. األقدس يدعوكم مجيًعا ِلتأتوا إلَيَّ بِقداَسة

تعالَوا وتناولونِي بِقداسٍة إنَّنِي أهُبكم ذاِتي كلَّ يوم، تعالَوا، . حيثُ أَنتظُركم ليالً َنهاًرا
إختلوا وتعرَّفوا على . اولوَننِيال ُتهينونِي، كونوا أنقياَء وقّديسني عندما تَتن. ونقاَوة

! آه. حضوري الَْحّي يف القربانِة الصَّغرية البيضاء، دعونِي أَشعر بقداسِتكم ونقاوِتكم
تعالَوا، سرُّونِي بِتأمُِّلكم يف رسالِتي، سّرونِي  !لَو فقط كنُتم تعرفون أَيَّةَ نعمٍة أَهُبكم

 .بَِتغيري حياِتكمبَِعيِشكم رسالِتي، سّرونِي 
طوىب للرَّجل الَّذي يتأمَّلُ يف ما أهُبه إّياه الَيوم، وُيراقُب قلَبه ويتفحَُّص نفَسه ألنَّنِي 

  طوَبى ِلكهنِتي وأََساِقفِتي وكراِدلَِتي الَّذين َيأتون إلَيَّ كالعّشار. سأرفُعه
. معترفني بِذنبهم، ألنَّ كلمِتي، يف هذه القلوب، سَتَتأصَّل وتزدهر) ١٤- ١٨/٩لو (

فأرفع حيَنها الْحجاَب َعن عيونِهم ِلكي َيسَتطيعوا أَنْ َيَروا ويفَهموا بِقلبِهم أنَّ كلَّ ما 
كثريون ِمن هؤالِء اخلّدام ! لَِكن، يا لألسف. ألُْحبُّ والعبادةأَحتاُج إليه هو الُْحّب، 

كيف أستطيُع أَنْ أَحتملَ شكلّياِتهم وتواضَعهم الّزائف، ! عوا يف ِسْحرِ الشَّيطانقد وقَ
بينما الُْحبُّ ليس فيهم؟ كم َيبقى منهم ِليعبدونِي؟ َمن ِمن مجيعِ هؤالء سيكونُ األوَّل 
ِتي بِإِعطاِء املثلِ ألوالدي، بِمجيِئِه إلَيَّ وقلُبه َمملوٌء حبا، فَيخرُّ ساجًدا أمام َحضر

أنا ألَتمُس . املقّدسة ويعبُدنِي بَِصمت؟ كلُّ ما أطلبه، يا أحّبائي، هو الُْحبُّ يف القداسة
ألوا فَتعالَوا وقدِّموا يل قلَبكم، وأنا سأُفِعُمه من ُحبِّي ِلكي أنتم بَِدورِكم، َتم. قلَبكم
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أنا قّدوُسكم األعظَم الَّذي يطرُح عليكم هذا الّسؤالَ . أَيًضا قلوَب أوالدي
َتنقَّوا،  .أين القطيع الَّذي أُوِكلَ إِلَيكم سابِقًا، القطيُع الَّذي كان فخَركم: البسيط

نائَب كنيسِتي، يوحنا بولس الثانِي، الَّذي ال خيذلُكم أبًدا، لِكنَّكُم  توبوا وأَطيعوا
أنتم يا مجيَع الَّذين ال تزالون تسخرون منه، إنَّكم ُتثقِّلونَ أَكثَر  .ُتنّحوَنه وتتجاهلوَنه

حتَّى مَتى َسَتبقون . لَقَْد خاَننِي أخصَّاِئي... ِمن أيِّ وقٍت مضى على قلبِي األقَدس
  اعةً  ِلقطيعي؟ سراَب صحراَء إىل الالّنِهاية؟واحةً خّد

تعالَوا واعبدونِي، ال ُتضيِّعوا وقَتكم يف . يا إخوِتي، كلُّ ما أطلُب منكم هو الُْحّب
ألُْحبُّ ينتظُركم؛ تعالَوا . كونوا القدوةَ ِلقطيعي. الَبحِث عّني حيثُ لَسُت َموجوًدا

عودوا إيلَّ، يا إخوِتي، وأنا، . ملكَكمواعبدونِي، تعالَوا واعبدونِي أنا إلََهكم و
يسوَعكم، بِقلبِي األقدس الَّذي َيخفُق بُِحبٍّ أزِلي، سأُشفُق عليكم، وأَنَسى خطاياكم 

ِتي، َتستطيعونَ بعُد أَنْ إْبحثوا عّني ما دمتم، بِرمح. وال أُذكُِّركم أبًدا بأيٍّ منها
، فأجيَء وأفَتَح عيونَ العميان، وآذانَ الَّذيَن َجَعلُْتهم ُصما، سأمسُح لكم أنْ ٨َتجدونِي

تَروا نوري، فَتسمعوا وَتفَهموا كلمِتي، كيما ترتّدوا وتَتمكَّنوا أَنْ ُتسبِّحونِي، 
أََنا الْرَّّب، أضُع يِدي على  .وتشيدوا بِي وُتمجِّدونِي، أنا إلََهكم، ِمن أعماقِ قلبِكم

  .كونوا واِحًدا .رأِسكم وأُباركُكم مجيًعا
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