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١٠٤

  الدفتر الّرابع والثالثون
  

٣/٦/١٩٨٩  
 .تعالَي واْسَمعي أُمِّي. أُباركُِك، يا ُبَنيَِّتي ♥

أنا أُحبُِّك، َتذكَّري بأنَّنِي سأَْحميِك . يا زهرِتي، أُشعري بُِحضوري: ألعذراء القدِّيسة 
 : كونِي مباركةً واْسَمعي رسالَِتي. كما َتحمي اللَّبوءةُ أَشبالَها

 .)يف سان موريس، سويسرا ١٩٨٩حزيران  ٩دِّيسة الجتماع رسالة أمِّنا الق (
إستسلموا، إتَّكلوا عليه ودعوه جيعلْ قلَبكم . اهللا يا أوالدي، ال ُتقاوموا نِداءاِت 

أنا أُمُّكم القدِّيسة الَِّتي ُتذكُِّركم َجميًعا . إَمسعوا لَه وافَعلوا كما يقولُ لَكم. يستسلم
كثريون ِمنكم َيسَمعون َتَوسُّلَ ُحّبه، لَِكْن ما . مةَ الرَّبِّ ُنورأنَّ كلمةَ الرَّبِّ َحياة، كل

. إِنْ ُتغادرون هذه األمكنة،حتَّى َيجتذَبكم العالَُم إلَيه ِمن َجديد، فََتنسون َتوّسلَ ُحبِّه
أَليوم . م، يف رسالِتي السَّابقة، أَنْ َتتأمَّلوا وتفَحصوا َضمَريكمكنُت قَد طلَبُت إليك

ِلماذا كثريونَ ِمن الَّذين َسِمعوا رِسالِتي يأتونَ الَيوَم ِليسَمعوا رسالةً َجديدة، : أسأَلُكم
ميًعا، ما داموا لَم يتأمَّلوا ولَم ُيعيدوا قراءةَ الرِّسالِة السَّابقة؟ إنَّ قَلبِي الطّاهر ُيحبُّكم َج

يا أوالدي األعزَّة، وِلهذا السَّبب، أسأَلُكم الَيوم أنْ ُتعيدوا ِقراءةَ رِسالَِتي السَّابِقة، 
. أُحبُّكم َجميًعا؛ ال َتنَسوا أبًدا أنَّ قلبِي الطّاهر هو بلسٌم ألحزانِكم. أنْ َتعَملوا بِهاو

 .آمني. أُبارككُم مجيًعا، باسم اآلب واإلبن والّروح القدس
؛ ١٦-٤/١طيم ١: يطلب مّنا يسوع أنْ نقرأَ ونَتأمَّل يف الكتابِ الُْمقَدَّسِ الَْمقاطع التالية (

 .)١٧-٣/١؛ ٢٦-٢/١٤طيم ٢؛ ٢١-٦/٢٠
  

٥/٦/١٩٨٩  
 رّبي؟ ♦
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١٠٥

 .أنا هو ♥
 .أجملد هللا ♦

  الَِّذي نذرُته لَك، َينَبِغي أَنْ أَيفَ النذر
  يا ربِّي،

  أَنْ أكونَ أميًنا لَك،
  أنْ ال ألتمس إالّ مصاِلَحَك
  وما يؤدِّي لك جمًدا أكثر،
  ألنََّك أتيَت إىل َنجدِتي؛
  من عرِشك السَّماوي
  .تناَزلَت إيلَّ يف مذلَِّتي

  رفعَتنِي ألسَري بَِحضَرِتَك
 .يف نورِ األحياء

تعالَي واعبدينِي بَِصمت، أٌُنظري إلَيَّ . ينِي بِحبِِّك ِلييا زهرِتي، يا خاصَِّتي، َمجِّد ♥
سأُكثُِّف أعماِلي السَّماويَّة على . سالمي معِك، يا ابنِتي. بَِصمت، أَِحبِّينِي بَِصمت

 .تعالَي. ي فيه راحَتِكأُدخِلي يف قليب األقَدس وجِِد. الَبشر
 

١٠/٦/١٩٨٩  
 يسوع؟ ♦
. تقلقي للباقي وال اسَتقبلي صوِتي. آمنِي فاسوال، َألنَّ هذه أعمال حكمِتي. أنا هو ♥

ال َتَدِعي . كلُّ شخصٍ ُيشارُك يف هذا العَمل، ُيشاركُنِي يف صليبِ سالمي وُحبِّي
أعبدينِي، فهذا هو الطَّريق املَؤدِّي . الْحكماَء َيخدعوَنِك أبًدا، ِلذا ِثقي بِي إىل الُْمنتهى
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١٠٦

  .                          إلَيَّ
١٢/٦/١٩٨٩  

 يسوع؟ ♦
 .أنا هو ♥
 .يسوع، هذا صعب ♦
 ...)ال أتوصَّلُ دائًما أنْ أُدركَه. أَقِصد هبذا، ذلك التقارب الْفائق الطَّبيَعة (
 .يا زهرِتي، آمنِي كِطفل ♥
 !هذا رائع! آه ♦
 .إنَّ مالئكِتي ِمن حوِلي؛ لقد جئُت مع مالئكِتي ♥
 !، يا رّبهذا رائع ♦
أْبهجي َنفِْسي . ِلتمْألِك وصاياَي هبجةً فتتباركي. أَهبجينِي بُِنشدانِِك دائًما املعرفة ♥

يا َمن قدَّسُتِك بَِيدي ذاهتا، كونِي انعكاسي، كونِي ". آّبا: "بِقَوِلِك ِلي ِمن وقٍت آلخر
يَن حضوري؟ إحفظينِي هل سَتتذكَّر. أنا الرَّّب معِك. قدِّيسة، ِلَيكُْن قلُبِك مّتكأً ِلرأسي

  .سالمي معِك. يف فكرِِك ِلَتعي أعمالَِك وأفكاَرِك وأقوالَِك
 )الحقًا  (
 .إنِّي مع بادرْي بّيو. لَيهذا أنا، يسوع، تعا ♥

أنا معِك، ". Sono con te, Vassula, ascolta nostro Buono Signore: "بادرْي بّيو 
 .فاسوال، اسَتمعي ِلربِّنا الّصاحل

 .)يإنَّ بادرْي بّيو غالًبا ما يأِتي لُيشجَِّعنِ (
١٤/٦/١٩٨٩  

 يسوع؟ ♦
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 إرادِتي أَنْ أَجَعلَِك كاِملةً، فهل هذه إرادُتِك أيًضا؟. أنا هو ♥
 . أجل، ربِّي، إنَّها إرادِتي أيًضا، إنَّما ُمحيطي َصعب ♦
 بِقربِي، مَتوكِّلةً عليَّإرادِتي هي أنْ تكونِي . هإقبِلي ُمحيطَِك وكلَّ ما قد أعطيُتِك إّيا ♥

 .أنا معلُِّمِك ومرشُدِك الّروحي. ال على أَحٍد سواي
 ! Xيا رّب، إنَّكَ، بقَوِلَك هذا، ُتبِعُد وُتواري  ♦
 .فاسولَِتي، إْسَمحي ِلي أَنْ أَقرأَ لِك َمقطًعا من كلمِتي ♥
، فوقعُت على املقطع التايل "أألسفار" جعلَنِي يسوع أفتُح الكتاَب الُْمقدَّس، بال حتديد على (

 .) ٢٢-٤/١١سي من سفر يشوع بن سرياخ، حيث الْحكمة تربِّي أبناَءها،
 .أََترين؟ أنا احلكمةُ وأنا مربِّيِك ♥
 .ُتقِلقُنِي ١٩يا رّب، إنَّ اآلية  ♦
ُيفهُم عن احلالة حيث ترفضيَننِي كلًِّيا، لَِكْن ال َتقلقي، سأهنضِك كلَّ مرٍَّة تكونَني هذا  ♥

لَقَْد وضعُتِك يف مكاٍن خاصٍّ داخلَ قلبِي األقدس، . فيها على وشِك السُّقوط
. ريَننِيأَُسرُّ يف كلِّ مرٍَّة تتذكَّ. ُيحبُِّك" ألُْحبُّ. "إِْسَمحي ِلي أَنْ أُربِّيِك متاًما. فاسولَِتي

 .هل ستتأمَّلَني يف كلِّ هذا؟ سالمي معِك
 !إهلي، كيف يكونُ كلُّ هذا ُممكًنا؟ أهللا َيتكلَُّم إيلَّ ♦
 .يا زهرِتي، كونِي معي. أنا هو ♥
 !أجملد هللا ♦

١٥/٦/١٩٨٩  
  إلَهي؟ ♦
ردِّدي ِمن َبعدي هذه . كونِي ُمستعدَّةً ِلتتقَبَّلينِي، يا مالكي... ميِّزينِي. أنا هو ♥

 : الكلمات
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  يا قلَب يسوع األقَدس،
  الَّذي أَعُبُد، ربِّي

  أَهُبَك إِرادِتي؛
  إجَعلْ منِّي أداةَ
  سالِمَك وُحبَِّك؛
  إِجَعلْ منِّي ضحيَّةَ

  .رغباِت قلبَك األقدسِ املُتَِّقدة
  .آمني

ىل نفوسٍ ضِحّيات، ِلذا هبينِي إرادَتِك، يا أَحتاُج إ. نعم، واآلن إِْستسلِمي إلَيَّ كلًِّيا
يا بقيَِّتي، خاصَِّتي، يا ُمرِّي، يا . فاسوال؛ كونِي واحًدا َمعي، أنا ضحيَّة الُْحّب الفائقة

أنا . مذَبحي، سأُمجِّلُ نفَْسِك بِجعلِك ُتشاركيَننِي يف صليبِ سالمي وُحبِّي حّتى النِّهاَية
  .الُْحّب وأنِت، أنِت وأنا، ُمتَّحدان يف

  
١٩/٦/١٩٨٩  

بِفْريبورغ، عند راهبات الراعي  ١٩٨٩/متوز/١٤رسالة أُعطَيْت الجتماع الصَّالة يف  (
 .)حلالصا

 يا رّب؟ ♦
أنا ... أيَّتها النفوس العزيزة، أشعروا بِي، أشعروا بِحضوري. ألسَّالُم معكم. أنا هو ♥

. تعالَوا وارفَعوا هذا الغشاء الَّذي ُيثقِّلُ عيوَنكم وانظرونِي يف َمجدي. بينكم مجيًعا
. أنا أَعرُف كم أنتم ضعفاء وكم ترَتجفون وتسقطون ألدَنى َعاِصفٍَة ُيثريها عدوِّي
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لَِكْن ال َتيأسوا يف زمنِ التمرُِّد هذا، ألنِّي، أنا الرَّبَّ، مالذَكم ومعزَِّيكم، ألقرُب إليكم 
 .ِمن أَيِّ وقٍت مضى

ي ُيثُريها َعدوِّي، ينبوٌع أَبديٌّ أنا ملجأٌ لِِلمحتاجَني واليائسني، مأوى ضدَّ الزَّوابعِ الَِّت
  . ِللعطاش، مظلَّةٌ َتِقيكم ضدَّ احلرارِة الُْمحرِقَة يف هذه الصَّحراء الَِّتي تعيشونَ فيها اآلن

أنا الُْحبُّ . إنَّ قلبِي األقَدس مفتوٌح على ِمْصراَعْيِه ِلُيرحَِّب بِكُم وَيمنَحكم الّراَحة
أَترون؟ . أنا الُْحبُّ الَّذي ُيحبُّكم لألبد. الَّذي َيبحثُ َعن كلِّ قلبٍ ِلُيعزَِّيه وُيحبَّه
ا عليكم ألرفَعكم إيلَّ وأُغذَِّي نفَسكم مباشرةً إِنَّنِي أنزلُ ِمن عرشي السَّماوّي، ُمنعِطفً

أَجيُء إليكم، يا خرايف اجلائعة، أجيُء ألمجَعكم َجميًعا يف . ِمن ُمذََّخراِتي السَّماويَّة
وأَمواُتكم، سأقيُمهم . مي َعلَيكم َجميًعاُحبا بكم، سأُضاِعُف فيَض نَِع. ِدفِء ذراعّي

أَتريدونَ . إنَّنِي أَجيُء وقلبِي األقَدس على كفِّي أُقدُِّمه إِلَيكُم. بِشعلِة حبِّي الُْمتَِّقدة
  أَن تتقبَّلوه؟

كلُّ رؤيا ستتمُّ عمَّا قريب . الَيوُم الَّذي فيه ستتحقَُّق كلُّ رؤيايا أَِحّبائي، لقَد اقترَب 
ِلذا افَتحوا قلوَبكم وحاولوا أَنْ َتفهموا ملاذا روُح نعمِتي قد أُفيض . وعلى أَّيامكم

لَقَد اقترَب اليوُم الَّذي فيه مجيع األجيال ال تشكِّل إالّ . بِهذا السَّخاء على هذا الْجيل
يِة راعٍ واحٍد، حول مذبحٍ مقدَّسٍ واحٍد، وأنا الرَّبَّ، سأكون الرَّبَّ واحًدا، بِرِعا
ِلذا صلّوا، يا أَحّبائي، صلّوا ِلهذه الَوحدة الَِّتي ألجلها، أنا الرَّبَّ يف أمتِّ . الوحيد لَهم
يف  ١وتشكّيات راعيَّ قَْد ُسِمَعت. ن، أنتم مشتَّتون ومراعيكم قاحلةٌأآل .التَّحضري

واالتِّحاُد فجَّروه شظايا . كلِّ السَّماء، ألنَّ أبناَء قايني شقّوا عصا الطّاعة قطًعا كثرية

                                                           
  .قداسة أبينا البابا ١
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لِكنَّ َيوَم َمجِد َجَسدي قَريٌب، وأَيُّ فرحٍ . ٢ُمتطايَِرةً، ِليقطعوا األخوَّة فيما َبينهم
والْجِراُح الَِّتي أُِصْبُت بِها يف منزلِ أَفضلِ أصدقائي . سيكونُ يوًما رائًعا! سيكون
كلّ ما أحتاج إليه هو تبادلُ . ألَيوم يرغُب قلبِي األقدس يف الُْحبِّ بالنَّقاوة. َسُتشفى
بُت ذاِتي، ُحبا بكم، قرباًنا َعِطًرا وذبيحةً؟ أَكثٌري أنْ أَطلَب منكم أما قرَّ. الُْحّب

إِْسِتسالَمكُم إِلَّي؟ أَكثٌري أنْ أَطلَب منكم قليالً ِمن َمعرفة اجلميل وتبادلِ الُْحّب؟ 
ألُْحبُّ  يستجديكم تبادلَ . أَلُْحبُّ َيعطُش إِىل الُْحبِّ. أَلُْحبُّ َيرغُب يف الُْحبِّ

آه يا أَحّبائي، كم أنا ! ال تتمرَّدوا على شريعِتي الَِّتي هي شريعة الُْحّب ...الُْحّب
ملاذا الكثريون منكم توقَّفوا عن عبادِتي؟ أُذكُِّركم بأنَّنِي حاِضٌر يف هذه ! ٣أُحبُّكم

أنا، . ، أَقُف بصمٍت أمامكم وِمن حوِلي الّسارافيم والّشاروبيم"السَّاعة الُْمقدَّسة"
بالرُّغم ِمن . "أَحّبائي) : "١٥،١٥يوحنا (قّديسني، قد منحُتكم هذا االسم قّدوس ال

، هل سأراكم، يا "ساعة السُّجود"يف ! أَنتم زرعي! أنَّكم خِطئُتم إلَيَّ فأنا غفْرُت لَكم
أَحّبائي؟ هل ستنهضون ِلتأتوا إيلَّ، أنا َمن ينتظركم هناك يف بيِت القربان؟ تعالَوا 

إِثبتوا يف ُحبِّي . ال ترفضوا ما ُيقدُِّم لكم الّروُح يف هذه األيام... إيلَّ َتعالَوا... إيلَّ
تذكَّروا أنَّ كلَّ شيٍء سيزولُ ولَْن َيدوَم شيٌء، أَنَّ كلَّ شيٍء سينتهي . واقبلوا رمحِتي
أنا الرَّبَّ، أُبارُك كالًّ منكم وأعطيكم سالِمي ِلكي . ُسكم فتثبت إىل اَألبديوًما، أمَّا نف

  .تستطيعوا أَن ُتعطوه لآلخرين

  

                                                           
  . حزيًنا حّتى املَوتهنا شعرُت باهللا ٢
  .كان يسوع يتفجَُّر ُحبا بكلِّ معىن الكلمة ٣
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٢١/٦/١٩٨٩ 
 يا رّب؟ ♦
إِتَّبِِعي تعليماِتي، يا حمبوَبِتي، وكونِي دائًما . ال تتوقَِّفي أََبًدا عن الصَّالة. أنا هو ♥

ألْحكمة؟ . أنا دائًما بِقربِِك ألَزّوَد نفَسِك بِما ينقُصها. ُمَتأَهِّبةً ألجِلي، أنا إلَهِك
ألصَّرب؟ . نفِسِك حتَّى أمَألها غريةًأَلثبات؟ سأَبثُّه يف . سأُعلُِّمِك َمّجاًنا احلكَمة

 .أإلحتمال ِلُتكفِّري َعن نفِسِك وَعنِ اآلخرين؟ سَتَتناولينه مّني. سأمَنُحِك صربي
ملاذا توقَّفِت ! يا طفلَِتي! آه. سالُمِكألسَّالم؟ سالِمي . أَلُْحّب؟ سأَمُأل قَلَْبِك ِمن ُحبِّي

 َعن طلبِ هذه النِّعمِ الَّيت تستطيُع أَنْ ُتغذّي نفَْسِك؟
 ...يف احلقيقة، ال أعلَم ♦
أَلَم أُغذِّ، حّتى اآلن، نفَسِك . تذكَّري، فأنا الْحكمة وأنا ُمربِّيِك، ِلذا إخضِعي يل ♥

ثِقي بِي، إْبَحثي عنِّي، . ونفَس اآلخرين؟ سأُواِصلُ سكَب تعاليمي عليِك كالُنّبوة
أنا  .أنا حاضٌر يف كلِّ وقت، ِلذا اطمئنِّي. سريي َمعي، أَطيعينِي، أَحّبينِي واعبدينِي
ال ُتربِكي . بدآه، يا طفلِتي، أُحبُِّك إىل األ. الّسلطة والنِّظام اللَذان ينزالن علَيِك

نفَسِك بَِسْعيِِك أَنْ َتفهمي طُُرقي، ألنَّه بِفعلِك هذا، سَتجدين ذاَتِك متورِّطةً يف طرقٍ 
َتقَبَِّلي ! والفرق شاِسع، أقولُه لِك. إعلَِمي أنَّ طرقي ليَسْت طرقَِك. ُمْعَوجٍَّة ال تنتهِي

أنا وأنِت، متَّحدان يف . يِكإِْسَمِحي ِلي أنْ أَحفظَ إصبعي َعلَ. بِسالمٍ ما أعطيه لِك
 حنن؟ . تعالَي. احلُّب

  
٢٩/٦/١٩٨٩            

 .املعجزاِت وحَده مبارٌك ربُّنا، القديُر، الصانُع ♦
  إِهلي، علَّْمَتين كلمَتَك،
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  .فأُعِلُن دائًما عجائَبَك
  كلَُّك َشفقةٌ،

  .فَغفْرَت خطيئِتي وأََعدَتنِي إىل الصَّواب
  :أَفهْمَتين فأدَركُْت أَقوالَ احلكمة هذه

  الَّذين يأكلوَننِي َيجوعون أيًضا،"
  ."والَّذين يشربوَننِي َيعطشون أيًضا

  ).٢٤/٢١ابن سرياخ (
 مثل امرأٍَة َترمَّلَْت،

 أَهيُم يف هذه الصَّحراء،
 أَْبَحثُ َعْن َينبوِعَك اَألزيل

 ومراعيَك اخلضراء
 .حيثُ ُيمكُن أَنْ أُسنَد رأسي وأَستريح

بدالً ِمن وثنيَّة . يا ابنِتي، لَقَد َجَعلُتِك، بدالً ِمْن شجرٍة غريِ ُمثِمرة، ُتزهريَن وُتثمريَن ♥
تعالَي، ابقَي يف . وبدالً ِمن الالُمباالِة منحُتِك َحميَّةً ِلي، أنا إلََهِك. حارَّةً عدائيٍَّة، عابدةً

 .نعمِتي وكونِي واِحًدا معي
 ...يا رّب، كنُت أَتساءلُ حول لقاء البارحة ♦
أُنظروا، أَليوَم، أَُحطُِّم قيوَد أياديكم، فاشعروا . أنا الرَّّب، سأُزوُِّد رُسِلي بأَخباري ♥

إنْ أََردُتم أَنْ َتأتوا َمِعي وُتشاركوا يف صليبِ سالِمي وُحبِّي، فَتعالَوا، ... بأَنَّكم أَحرار
فأَنا . تعلَمون جيًِّدا أنِّي أكتفي بِذاِتي... اْشعروا بأَنَّكم أَحراروأنا أَعتنِي بِكم، ف

َسأهُب الفقراء والْمحتاجني أَنْ . أُِحبُّ براءَتكم ولَْن أَْحرَمكم ِمن آياِتي. الَعِلّي
بِي  أَشيدواتعالَوا . إِلَيَّ بِنقاوة قلبٍ، فأَبغي أَنْ أَجعلَكم تَتقّدمون تعالَوا. ُيَسبِّحوا امسي
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 .تعالَوا. ُيِحبُّكم إىل األبد" أَحلُبُّ. "قدُّوس فإنِّي، اعبدونِيو
 يا رّب؟ ♦
 .ِك، الّصالةَ الَِّتي كنُت أملَيُتها عليِكصلِّي وأَْسمعينِي صالَت. أنا هو ♥

  يا قلَب يسوع اَألقَدس،  
  ربِّي الَّذي أَعُبد،
  أَهُبَك إِراَدِتي؛

  إجَعلْ منِّي أَداةَ سالِمَك وُحبَِّك؛
  إجَعلْ منِّي ضِحيَّةَ

 .آمني. رغباِت قلبَِك اَألقَدس الُْمتَّقدة
 .فَلَْن ُتهَملي أََبًدا. إلبثي صغَريةً واكُبري فقط يف روحي

  

٤/٧/١٩٨٩  
 ربِّي؟ ♦
إِْسَمِحي ِلي أَنْ . تعاليِمي َصِحيَحة. إخَتِلي وال َتخاِفي. إِختِلي يف كلِّ ِلقاء. أَنا هو ♥

أنا ... ٤كُلَّ ما أُريُد، هو إِرادُتِك. يأُربَِّي َنفَْسِك، إِْسَمِحي ِلي أَنْ أُتابَِع ُمخطَّطي اإلهل
أصِغي إِىل . سالم، يا طفلِتي. لَْن أََتَخلَّى َعنِك أَبًدا. أُعطيِك سالمي وُحبِّي إىل األبد

 .أُمي
 .نعم، يا رّب ♦

                                                           
  ".كلّ ما أُريُد منِك، هو إِرادتِك: "يف رؤيا داخليَّة، رأَْيُت يسوَع َيمدُّ َيَده عندما قالَ ِلي ٤
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فاسوال، َدِعي َنفَْسِك تسترِْح يف قلبِ يسوع اَألقَدس، واترِكي لَه : العذراء القدِّيسة 
 .ملي َعليِك رسالِتيتعالَي، سأُ. الباقي

 :)يف فريبورغ، سويسرا ١٩٨٩َتموز  ١٤رسالة الجتماع الصَّالة يف  (
أنا معكُم َجميًعا يف هذا اإلجتماع، وبَِيَديَّ الَْمْمدوَدَتني، أُباركُكم . الّسالُم معكم 

. لَه كلُّ ما يطلُبه الرَّبُّ هو قلُبكم، فال ترفضوه. إِْسَتِمعوا إىل أَقوالِ احلكَمة. َجميًعا
إنْ قدَّْمتم لَه قلَبكم، سَيهُبكم ُحبَّه ِلَيقوَدكم وَيَتقبَّلكم يف قلبِه اَألقَدس الَّذي هو 

عودوا إىل الرَّبِّ وقدِّموا لَه إِرادَتكم؛ إرجعوا إىل العِلّي . َمسكُنكُم، َمسكُن َنفِْسكُم
اءاُتنا تعمُّ كلَّ هذا العالَمِ ند. أَدعوكُم الَيوَم ُألَشجَِّعكم َجميًعا. وهو ُيَعطِّركم بُِحبِّه

أَطلُب بِجدِّيٍة ِمن كلِّ نفْسٍ أنْ . الُْمظِلم، عالَمِ الشَّقاِء والقلقِ الَّذي صاَر إليه عصُركم
َتتأمَّلَ ملاذا أنا ويسوُع َنحثُّكم بِشتَّى الطُُّرقِ املختلفة ويف العديِد ِمن أَحناء العالَم، 

ن مثل واِلَدين مذعوَرين َيتَّخذان كلَّ الَوساِئلِ ِليبلغا حن. داعَني إِيَّاكم إىل اإلرتداد
توبوا، صلّوا  .فاهتمُّوا إلنذاراِتنا ونِداءاِتنا. إِلَيكم وُيحذِّراكم، أنُتم أَوالَدنا اَألحبَّة

إقبلوا الُْحبَّ الَّذي ُيقدُِّمه . تعالَوا واعبدوا الرَّّب. تعالَوا بُِحبٍّ إىل الرَّّببقلبِكم؛ 
أَحلُبُّ يرغُب يف . "ساعِة الّسجود"أَْبهجوا قلَبه وَدعوُه َيَركُم َجميًعا يف . لَكم

الُْحّب، أَلُْحّب َيبحثُ عن قلبِكم، فَتعالَوا إذًا إىل الُْحّب، تعالَوا إىل القُّدوسِ الَّذي 
. أنا أّمكُم القدِّيَسة الَِّتي ُتِحبُّكُم، فال َتشكُّوا بِذلك أَبًدا. كم تبادلَ الُْحّبَيلَتمُس من

  .آمني. أُباركُكم َجميًعا باسمِ اآلبِ واإلبنِ والرُّوحِ القُُدس
 .)يعطينا رسالته لإلجتماع َنفْسه القّديس ميخائيل رئيُس املالئكة (

أنا القّديس ميخائيل، أنا قّديُسكم ميخائيلُ الَّذي َتَتضرَّعونَ إِلَيه لَيحمَيكم وُيداِفَع  
َدعوا روَح احلُبِّ . ال َتخافوا، فِمَحُنكُم سُتعوَّض بِهذه الّصالة. َعنكُم ضدَّ الشِّرير
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ال . أصغوا إىل روحِ النِّعَمة، أصغوا إىل الّروحِ ألنَّ َرمحَتُه عظيمة. ينشر نداءاِت نعمته
: َتخنقوا أولئك الَّذين يتلَّقونَ الرَّساِئلَ ِمَن الَعلّي، كما فعل أَجداُدكُم بِقوِلهم للرُّؤاِة

إرفَعوا ". ، َنحن أصحاب احلَّقحننأوا، ألنَّنا ال تتَنبَّ: "، ولألنبياِء"ال َتروا ُرًؤى"
ألكلُّ َيَتجمَّعون وَيعودونَ إىل اهللا، أبناؤكم : باألحرى عيوَنكُم واْنظُروا َحولَكم

ولَو خيََّم :"العائدونَ ِمن َبعيد وبناُتكم الَْمحموالُت بِحنان، َألنَّ الرَّبَّ قَد أعلََن هذا
رقُه وُيغطِّي هذه اإلرض فَتجيُء إِلَيَّ كلُّ األمم، اللّيلُ على عصرِكُم، فنوري َسيخت

صلّوا، يا أوالد ". وأَْجمُع قطيِعي ِمن جديد يف حظريٍة واِحدة بِرعاَيِة امسي القُدُّوس
ال َتخافوا، . الرَّّب، وَدعوا الرَّبَّ ُيقوِّْم شعَبُه بِقُبولِ ما يَتفوَُّه به اَألطفالُ والُْمتواضعون

أُباركُكُم باسمِ اآلبِ واإلبنِ والرُّوحِ  .َوعلى أبوابِكم بالذاتفاخلَالُص قريٌب 
 .آمني. القُدس

 .أَِحّبيِه ألنَّه كلِّي الشفقَة. َدِعي الرَّبَّ َيسَتْعِملِك، فاسوال، ُتوقي إىل الرَّّب
فيما َبعد، وأنا يف عطشٍ دائمٍ إىل اهللا، جئُت إلَيه بِهذه الطّريقَِة الْخاصَِّة الَّيت َمنحين، ولَو مل  (

 .)فأحتاُج إىل تبادلِِ اُأللفَة، واملُحادثِة مع فادّي. تكُْن إالّ ِلعشرِ ثواٍن
 ...بُّكيا رّب، أنا أُِح  ♦
 .إقتريب، فأنا بقربِِك. زهَرِتي، أَِحبِّينِي، فَُتْبهِجيين. أنا هو ♥

  

٥/٧/١٩٨٩  
 ربِّي؟ ♦
 .ألسَّالُم معِك. أنا هو ♥
 .يكونُ األمُر صعًبا يا رّب، أَحياًنا ♦
الَعيُش يف الصَّحراء، لَِكْن َتذكَّرِي أَنَّ عْيَنيَّ ال ُتفارقانِك  فاسولِتي، أَعلَُم كَْم َيصعُب ♥
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إنَّ كِلماِتي ال َتْخَتِلُف َعنِ الْماِضي؛ فلَم أَتوقَّْف قط َعن َدعوِة كلّ . أبًدا؛ إتَِّكلي َعليَّ
 . بُِحبٍّ عظيمٍ وبَِشفَقَة، سأُمدُّ إلَيكُم َيديَّ دائًما. جيلٍ إىل االرتداد

 ن أنْ تستمّري يف أعمالِ ُحّبي؟هل ُتريدي
 .نعم، يا رّب، أُريد، إنْ كاَنْت هذه رغبتَك ♦
فرغبِتي هي أَنْ أَُجمِّلَ كُلَّ َنفْسٍ على األرض؛ رغبِتي هي أَنْ يذوَق كلُّ . إنَّها رغبِتي ♥

رغبِتي هي أَنْ أُعيَد . رغبِتي هي أَنْ أَمَألكُم وَمّجاًنا. أُحبُّكُم َجميًعا. شخصٍ ُخبزي
فاسولِتي، أشعرِي بِقلبِي اَألقَدس، لَْم ُيمزَّق ولَم يتألَّم َيوًما  .كفَرةَ إىل الصَّوابال

 .بِقدرِ ما هو َعلَيه يف هذا الَعصر الُْمظِلم
 .آه يا اهللا ♦
ما أَرى الَعديَد ِمَن النُّفوسِ يَتهافتونَ على النِّرياِن لَِكْن، كم يصبح أَلَمي أَعظََم ِعند ♥

َدعينِي أَسَترِح . إفَهمي، يا طفلَِتي، أنَّ آالَمِك لَيَسْت بَِشيٍء ُمقارنةً بآالِمي. األبِديَّة
 .ِفيِك، كونِي بَِسالم

  
٦/٧/١٩٨٩  

يا رّب، هذه األياَم األخرية، أكيًدا قَْد أخفَْيَت وجَهَك عنِّي، ألنِّي ال أَشُعُر بِنورَِك بِقَدرِ  ♦
 ما قَْبل، ملاذا َتْتركين، يا رّب؟

ُحّبي لَِك َعظيٌم . أَنا ُمخلُِّصِك، الكُلِّيُّ القَداسة. الةال َتَتَوقَِّفي أَبًدا َعنِ الصَّ. أَنا هو ♥
ال َتغتمِّي، إنَِّك . ال َتظنِّي أنِّي أَتُركُِك. أَنا َمْن ُينشِّئِك. وأُعلُِّمِك ما هو صاِلح ِلنفِْسِك

. أصغي، فاسولِتي، أَنا أُحبُِّك ولَْن أََتوقََّف أَبًدا َعن تغذيِتِك بُِخْبزِي. اال َتتعبني ُسًد
أنا ِمثلَ كَرَمة ذات قالحَني . بِشفقٍة عظيمٍة، أِعدُّ ِلَهذا الْجِيل كَْرًما رائًعا: إْسَمعينِي

تعالَوا إيلّ، أَيُّها الّراغبونَ يفَّ . وَبراعمي تؤِتي مثاَر َسالم وُحّب) ٢٤/١٧سي(ة مجيل
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ألَّذيَن يأكلوَننِي جيوعون أيًضا والَّذين يشربوَننِي ) ٢٤/١٩سي( واشَبعوا ِمن ِثماري؛
آه يا ابَنِتي، كَْم أرغَُب يف أَنْ َتجوَع وَتعطَش إِيلَّ كلُّ ) ٢٤/٢١سي( .َيعطشون أَيًضا

الكنيسةُ ال تكون خراًبا كما هي اليوَم، ألنَّه ما فائَدِتي ِمن شكلياِتهم ! َنفْسٍ
ومراسيِمهم عندما ُيفقَُد الُْحّب؟ هل تستطيُع شجرةٌ أنْ تعيَش بدوِن جذور؟ فَجذور 

 إنْ فُِقَد احلُبُّ كيَف ُيمِكن ِلكَنيسِتي أَنْ َتبقى حيَّة؟ف. كنيسِتي هي الُْحّب
 .◌َ عزِّيك◌ُ يسوع، أُريُد أنْ أ ♦
كم أبتهُِج بِرؤيتكُم َجميًعا بِقُربِ . أَرْيِحي رأِسي بُِحبِِّك، أَِحبِّينِي ودعينِي أَسَترِح فيِك ♥

  .        أَنا هو الرَّبُّ، ِلذا أُشعري بأمان. ُيِحبُِّك" أَحلُبُّ. "٥بيِت قربانِي

   
٧/٧/١٩٨٩  

 علّْمنِي طاعَتَك ♦
 بِما أنََّك إلَهي

 ُتربِّينِي؛ أنَتوبِما أنََّك 
 روحي َتهجرين،

 يف هذا املنفى أَجُدنِي بال تعزية؛و
 ؛يا َرّب، أصغِ إىل شكواي

 أيَن أَنَت؟
ِمن اآلن فصاعًدا أُريُد أنْ تزدادي إْيماًنا يفّ، . يا زهرِتي، ألسَّالم مَعِك، أنا بِقربِِك ♥

                                                           
  .يسوُع يتكلَّم عن الَّذيَن سيكونونَ حاضريَن يف ساعِة الُسجود  ٥
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إبقَي أَمينةً ِلي وَدِعي . أنا املغفرة. أَلَسُت ُمربِّيِك؟ ملاذا تقلقني إذًا؟ كونِي يف َسالم
َتضرَّعي . إعَتنوا َبعضكم بَِبعض. لَْن أَمَنَع َعنِك أبًدا، ال ُخبزِي وال ُحّبي. اقي عليَّالب

أْشعرِي إذًا بِأماٍن بِما . أنا دائًما أماَمِك والوحيُد الَّذي َسَيقوُدِك. إِيلَّ غالًبا، ولَو ِللَحظٍة
ُمتناهًيا؟ ال حاَجة أَنْ َتقلَقي، أعرُِف أنَّك فقَرية، لَِكن ألَْسُت غًنى ال. أنَّ يَدِك يف َيِدي

ال تفكِّري أََبًدا، َولَو ِلثانية، أَنِّي سأتركُِك يف الظّلمة؛ سأَمُأل . ألنِّي أنا َمن سُيَموِّنِك
َصلّي بال . يا صغرييت، أنا أعَتنِي بِِك. مصباَحِك بالزَّيت، ولَْن أتوقَّف أَبًدا َعْن تغذيِتِك

الِطِفينِي بِحبِِّك، َزيِّنينِي بِصلواِتِك،  .ِك حّتى النِّهايةانقطاع، َدعينِي أكُْن ُمربَِّي
إرغبِي يفَّ؛ إعطشي إِيلَّ وال َتكلِّي . أطلبينِي فََتجدينِي بَِبساطِة قَلب. أفِتنينِي بِبساطِتِك

إلبِثي يف . أنا، الرَّبَّ، أُحبُِّك حتَّى الَغرية. بُِحبٍّ ألجل الُْحّب أبًدا عن أنْ ُتبشِّري
قلبِي األقدس سيمنُحِك كلَّ ما ينقُص نفَسك؛ أرغُب يف هذا الُْحّب . قلبِي األقدس

 . ُيحبُّكُم َجميًعا" حلُبُّأَ. "بِما أنَّنِي َينبوُع احلُّب

        
٨/٧/١٩٨٩  

 يا رّب، إنَّ َنفْسي َتفَتِقُر إىل احلكَمِة، ♦
  إىل الْثبات، إىل احلرارة، والصَّربِ؛

  أحتاُج إىل قوَِّتَك ُألتابَع،
  :ينِي أَنْ أَقولَلَكْن أعلُم أنَّه َيكف

  ،"إنِّي أَبَتِعُد عنَك، أَنزِلُق بعيًدا عنَك"
  َحتَّى يأِتي ُحبَُّك فوًرا وُينجدنِي،

 .فُتنهضين ◌َ وتأِتي يُدك
 يا رّب؟ ♦
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عندما َتحتاجَني إلَيَّ، يف أَوقاِت اخلطَر، ال . أنا الرَّبُّ وملجأُِك. ال َتشكّي أََبًدا. أنا هو ♥
َتمسَّكي بِي، يا َمحبوبِتي، ألّني إلَُهِك . فأُسرَع إىل جندِتكَتنَسي أَنْ تسَتغيثي بامسي 

توكَِّلي . ثِقي بِي ولَْن أخذُلَِك أَبًدا. أنا أُلبِّي كلَّ الَّذيَن يْسَتغيسونَ يب. الَّذي َيحِميِك
أَلَْم أَرفَْعِك . لَْن ُتتركي أبًدا. ي ُمتَّكَأَ رأِسِك، وقلبِي اَألقَدُس مسكَنِكعلّي ولَيكُْن كِتِف

إلَيَّ بِرْحَمِتي الالُمَتناِهَية؟ أَلَْم أُمِطْر َعلَيِك مدراًرا ِمَن الَبَركات؟ إْنَهضي إذًا وال 
إنَّهم . هِديَّأَعرُف أَنَِّك خجولَةٌ لَكنِّي سأَمَنُحِك قُوَِّتي ِلُتجاهِبي ُمضطَ. َتخاِفي

ال َخوَف عليِك أَثناء . ، ألنَّنِي ملجأُِكأَحٌدلَْن َيَمسَِّك . َسَيسقطونَ الواِحُد تلَو اآلَخر
. َينبوُع رجائِكأَنا . عبورِك يف هذا الَْمنفى؛ َتذَكَّري كيَف أَنقَذُْتِك ِمن الشِّرير

. سأَتشارُك معِك دائًما حتَّى الّنهاية، ِلذا َتعالَي وأَفرغي قلَبِك يفَّ، أنا وأنت، مًعا
عطي، أُعطيه كلُّ ما أُ. أدرِكي كيَف أَقوُد َنفَْسِك، بِدوِن أيِّ استحقاقٍ منِك، يا ابنِتي

 .أمنُحِك سالمي، فال ُتخطئي. إِتَّحِدي بِي ولَنكُْن واِحًدا. َمّجاًنا
A   Ω 

 أأللف والياء؟  ♦
 .أنا هو ♥
 .ألْمجد هللا، فلُيسبَّْح ربُّنا ♦
َدعينِي أَكُْن . يا زهرِتي، َتذَكَّري، عندما َتريَننِي ابَتِسِمي ِلي؛ أنا ُحّب وأَنا بِقُربِِك ♥

إِنَّ َبينَّ وبناِتي سأُعلّمهم بواسطِتي وسيكونُ الُْحبُّ ُمربَِّيكم،  لَقَد قيلَ. ُمربَِّيِك
 .فأنا َمن سيقوُدِك حّتى الّنهاية. وُمعلَِّمكم وَسَتنبُع كلُّ الُْخطَبِ ِمَن الْحكمِة َنفْسها

 :ا َمْن ال َتزال تاِئًها يف هذا القَفْرِ وَتقُولُأَنَت َي! َتَعالَ
  ."إِلَتَمْسُت فاِديَّ، ولِكْن لَْم أَجِدُه"
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  جِْدين، يا َحبييب، يف َنقَاَوِة القَلْب، 
  بُِحبَِّك إيَّاي بِال َمصلََحٍة َشْخِصيَّة؛

  جِْدنِي يف القََداَسة،
  يف االسِتسالمِ الَِّذي أَبَتغيِه ِمْنَك؛

  ِظ َوَصاياي؛جِْدين بَِحف
  جِْدنِي بِاسِتبدالِ الشَّرِّ بِاحلُّب؛
  جِْدنِي يف َبَساطِة القَلْب؛
  ال َتْخطَأْ َبعَد الَيوم؛
  كُفَّ َعْن فعلِ الشَّر؛
  َتَعلَّْم فْعلَ اخلَري؛
  إِلَتِمسِ الَْعْدل؛
  َساِعِد املَظْلُوم؛

  ِلُيهلِّلْ هذا القَفُْر َوَهذا الَْجفَاف؛
  َك بُِشعلٍة ُمتَِّقَدة؛ِلَيْضطَرِْم فُُتوُر

  أَقِلْع َعْن ُخموِلَك واسَتْبِدلُْه بِاحلَراَرة؛
كانَ بِقُربِي كُلَّ الَوقِْت، لِكْن . إِلَتَمْسُت فاِديَّ فََوَجْدُته: "قٌْم بِكُلِّ هذا ِلَتسَتطيَع أَنْ َتقولَ
كَيف أَْمكََننِي أَنْ أَكونَ أعًمى ! َرّبناَتباَرَك ! آه الَْمجد هللا. يف ظُلَمِتي لَْم أََتَمكَّْن ِمْن ُرْؤَيِته

  .ِلكي َتْسَتِطْيَع أَنْ َتْحياسأُذكُِّرَك ِحيَنئٍذ بِأَنْ َتحفَظَ وَتَتمسََّك بِمبادئي، " إىل هذا احلَّد؟
 .شكًرا ربِّي على استعداِدَك ِلَتحوِيل هذا القَفر إىل َينابيَع غزيرٍة ♦
 .ُيِحبُِّك" أَحلُبُّ. "ُحضوري يف كلِّ َوقْت تعالَي، َتذَكَّري. تذكَّري َتعاِليمي ♥
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 .)فجأةً َتذَكَّْرُت أشغايل املنزليَّة (
 أَتريديَن أَن نتشاَرك؟ ♥
 !أجل يا رّب! آه ♦
 .كونِي واِحًدا َمعي. إذًا فلَنتشاَرْك بُِحبٍّ ♥
 

٩/٧/١٩٨٩  
أَعطانِي الرَّبُّ أَنْ أَقرأَ َمقطًعا يف الكتابِ الُْمقدَّس حيثُ ُيعِلُن أَنَُّه  َسَيبين أُوَرشليم من  (

 .)جديد
 يا رّب؟ ♦
كنيَسِتي الَيوم َخرَِبةٌ . كنيَسِتي، سأُعيُِد بناَءها. كلُّ ما قَرأِته سَيَتحقَّق. أنا هو ♥

ومدمَّرةٌ بِشكل مريع، لَِكْن قريًبا ستأِتي أّياٌم فيها سَيتبُع كلُّ إنساٍن شريعِتي بِسببِ 
يف أَعماقِ قَلبِهم،  َسَيحِملون شريَعِتي .ُبذور احلُبِّ الَِّتي أَزَرُعها اآلن يف قَلبِهم

َسَيكونونَ َشعبِي وأَكونُ إِلََههم، واملَعرِفَةُ َسَيَتَعلَّموَنها ... "شهود الَعِلّي"وَسُيْدَعون 
سأُنشئُ ِحيَنئٍذ . الِميِذيأَنا َمن سيكونُ معلَِّمهم وُهم ت. ُمباَشَرةً ِمن كلماِت شفيتَّ

نِظاًما ال يزولُ أبًدا، وَسيعرفوَننِي َجميُعهم بِاْسمي القُدُّوس، حّتى الَّذيَن بال اسِتحقاق، 
أََجل، جدرانُ َمقدِسي سُيعاُد بِناؤها، . بِما أنَّنِي الرَّْحَمةُ الالُمَتناِهَية، والَْمغفرةُ والشَّفَقَة

حينئٍذ  .بعد قرميدة، والكلُّ َسُيعاُد بناؤه بَِيِدي ذاهتا ِمْدماكًا فوق مدماٍك، قرِميدةً
سأَطوُف يف كلِّ زاويِة شارِعٍ َبحثًا َعنِ األمواِت وأُقيُمهم الواِحَد بعد اآلخر، ِلكي 

: وعندما سَتسأَلوَنهم. م بِروحي ُيبشِّرونَ عندكمُيصبِحوا رُسِلي اجلُُدَد، وسأُرِسلُُه
، َسُيجيبونَ أَنَّ الّسلطان قَْد أُْعِطَي هلم ِمن السُّلطان "َمن أَعطاكُم هذا السُّلطان؟"

وأَنُتم، يا أَِحّبائي، الَّذيَن تَتألَّمونَ يف هذا القَفر، سُتصبِحونَ ِمثلَ جنَّة َمسِقّية، . َنفِْسه
أَلُْحبُّ َسَيعيُش َبيَنكم وسُيحوِّطُنِي أخصَّائي، . مياُهه ال َتنضب أبًداِمثلَ ينبوع ماٍء 
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ُيَسبُِّحوَننِي، وُيَمجُِّدوَننِي، وكلّهم ُمتَِّحدون َتحَت اْسِمي القُدُّوس الَْجديِد، والَتمّرُد 
نِي أَبِغي أَنْ إنَّ. وبِطَعنِة كِلَمِتي، َسُيَجندلُ َميًتا، ولَْن َينهَض من بعد. َسَيتوقُّف وَينَتهي

 .أُحرَِّركُم ِمن َيَديِ الشِّرير، ُمقوًِّيا إِّياكم يف نوري
 .)َتذَكَّرُت فجأةً التَّطهَري بالّنار (
مراعاةً . فَقَط ُمراعاةً للَّذيَن ُيِحّبوَننِي والَّذيَن ُيَضّحونَ بَِنفسهم َألجِلي، سأَُخفُِّض ناري ♥

إنَّ ُجْرَم عصركم ال . اوِة الَِّتي ِقيلَ لكم َعنهالكم، يا أَحّبائي، لَْن َتضرَب َيدي بالقَس
َيزالُ عظيًما وآثاَمه ال ُتحصى، َجوره هكذا َخطري ِمّما جَعلَ أشجاَركم بالكاِد َتحملُ 

هل تتفاجأونَ إِنْ مل َتروا عناقيد يف كروِمكم؟ الثِّماَر على األشجارِ  .َبعَض الثِّمار
َخْضراء؟ هل تَتفاجأونَ أنَُّهم ال ُيزِهرون وال َيفوحونَ بِأيِّ الُْمثِْمَرة؟ وحّتى أيَّةَ َوَرقَة 

عطر؟ ذلَك ألنَّ أَعداِئي قَْد َسمَّموا َينابِيِعي الَِّتي تروي جنَِّتي، كي ُييبُِّسوا الثَّمَر القَليلَ 
غّدارون وفاِسدون . لَقَْد رأَيُتُهم َيسَتأصلونَ زهرةً تلو الزَّهرة. الُْمَتَبقي عليها

إنَّ َتواطَؤ . فاعي، يأتونَ لَيالً إىل َمقِدسي، يعرضونَ بِال َخوٍف ميولَهم الْسَّاِفلَةكاأل
 .هؤالِء الرِّجالِ اَألْشرارِ على اجلرَمية كان بِحيثُ ال ُيقِلع أحد َعن إِمثه

 !لَِكْن، يا رّب، كان عليهم أَنْ َيعرِفوا أنََّك ُتراقُبهم ♦
ُيضمِّدون بال : "فَُهم َمن َيقول الكتاُب عنهم. لى شريَعِتيإنَُّهم متمرِّدون، َيَتمرَّّدونَ ع ♥

إنَُّهم بال حياء وبِال . لَِكْن ال َسالم" َسالم، َسالم: "مراعاة جروَح شعبِي؛ يقولون
لَِكْن بَِنفَخٍة ِمين سأُطيح َدفعةً واحدةً بِهؤالء الُْمَتمرِّدين؛ سأُطيُح  ؛"ُحّب، وال قلَب هلم
ما فاِئدِتي من . الَّذيَن َنصَّبوا أَْنفَُسُهم على كراسٍ عاِلَية زوًرابِكلِّ أبناء قايني 

عروِشُهم؟ لَقَْد حذَّرُتُهم، وكلَّما َحذَّرُتهم زاَد رفُضُهم ِلسماِعي، َخشيةَ أَنْ يتَّجهوا 
إنَّ أَبناَء قايني قَْد أََصّروا على جحوِدهم طوال عّدِة ُعقود، ولَْم يعُدلوا . حنوي فريتدُّوا
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ْن إِمثهم؛ َيتَعلَّقونَ باألوهامِ والبهتان؛ َيدوسونَ أتقيائي والَّذيَن ال يزالون أمينَني َع
أَبناُء قايني هؤالء . أجل، إنَّهم لََيسخرونَ ِمن كلِّ الَّذيَن يؤمنونَ بعد به. ِلبطرِسي

يان ليلَ ُيلحقونَ األذى بِكنيَسِتي إىل درجِة أنَّهم حوَّلوا َعيينَّ إىل َنبع دموع، َتبِك
 ...هنار

مراسيُمَك راِئَعةٌ جدا، فلماذا َينَبِغي أَنْ ُيذلّوَك هكذا؟ ... إلَهي أَيَّ أَلَمٍ ُتسبُِّب يل ♦
آه يا رّب، اَألكثَُر ُحبا وحناًنا ِمْن أَيِّ وقٍت مَضى، إنَّ . مراسيمَك هي مرياِثي اَألبدّي

 .نَ شريعَتَكعيَنيَّ َتفيضان أَيًضا دموًعا، ألنَّ آخريَن َيزدرو
أولئَك الَّذيَن أنفَسهم َتْدعوَنهم ُضَعفاء، غَري َجِديرين،  ٦ألجل ذلك أُرِسلُ إِلَيكُم ♥

 .أَقصُد أَنْ أُخزَِيكُم َجميًعا أَنُتم يا َمن َتدَّعونَ أَنَّكم ُحكَماء. ُمَحتقَرين وَحْمقى

ْن َتعودوا َتْعرفون اْسَمكُم اخلاص َسُتباغَتونَ ، َألنَّنِي أَقصُد أَنْ أُخجلَكم إىل حدِّ أَنَّكم لَ
 .وال ِمْن أَين َتجيئون

كونِي ُمتيقِّظةً لكلِّ . آَملُ أَنْ أَقِضَي َوقًتا أَكثُر َمَعِك. يا َمحبوَبِتي، إْسَترْيِحي اآلن
 حنن؟. أُباركُِك. املخاطر؛ إلبثْي ثابتةً يف اإلْيمان، وكلُّ ما َتفعليَنه افعليه باِلُحّب

 .يإىل األبد، ربِّ ♦
 .َتعالَي، واسَترْيِحي يف قَلبِي اَألقَدس، َمسكنِِك ♥

  
١٥/٧/١٩٨٩  

 ربِّي، تعالَ نشِّئنِي ♦

                                                           
  .نا، إىل َعصرِنايتوجَُّه يسوع إىل جيِل  ٦
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  وَدعنِي أَلَتقِ بَك،
  .فَلُيشرِْق َعلَيَّ نوُرَك

  .أجتهُد يف أَنْ ال أَنَسى قوانيَنَك
  أَنَّ دسائَس ُمْضطَهِديَّولَو 

  ال َتبدو أنَّها ُتحَبط،
  يف هذا القَفرِ َحيثُ أَِعيش،
  بَِتذَكُّري ُحضوَرَك يف قَلبِي

  .أَستمدُّ شجاعة
 أَبَتهُِج بَِحضَرِتَك،
 .يا قّدوس القدِّيسني

ي أَرضي قَلبِ. عوِّضي َعنِ الَّذين ال ُيعوِّضون. ، أَِحبِّينِييا فاسولةَ قَلبِي اَألقَدس ♥
 :اَألقَدس بَِتعلِّمِك هذه الّصالة الصَّغرية

 آه، يا قَلب يسوع اَألقَدس،
 أَْنِعش َنفِْسي،

 َخبِِّئ قَلبِي يف قلبَِك اَألقَدس،
 .آمني. حتَّى أستطيع أَنْ أَحيا

يا بِقيَِّتي، ال ! آه. يا ابنِتي، لَْن َيذهَب تعُبِك سًدى. بِي اَألقَدسكرِِّسي هذه الصَّالة لقَل
ثَبِِّتي َنظََرِك َعليَّ، َدعينِي . تتَوقَِّفي أَبًدا َعنِ الصَّالة، ال تتوقَِّفي أَبًدا َعنِ الَنظرِ إلَيَّ
ُمضطَهِدوِك؛ يا طفلَِتي، هم . حاِضًرا دائًما يف ذهنِِك، َألنَّنِي قدُّوس، قدُّوس، قدُّوس

إِنَّهم أُولِئَك الَّذيَن َيَتَسلَّلونَ ليالً إىل كَرِمي ِلُيتِلفوه؛ لَِكْن ال َتخاِفي، . أَيًضا ُمضطَهِِديَّ
  . حًدا ميسُّ ِثماَر كرِميفلَْن أََدَع أَ. فأنا كَحارسٍ ساهرٍ ِضدَّ أُولِئَك الدَّوارين
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١٧/٧/١٩٨٩  
 يا رّب؟ ♦
 .يا ُبنيَِّتي، إِْسَمعينِي واكتبِي ♥

كنُت نشَّأُت ُرعاةً ِلَيسهروا على قَطيِعي، لَِكْن كثٌري ِمن . أَنا الّراِعي األكُرب ِلقَطيعي
رفاقي تلَبَّسوا بِعَدمِ الكفاءة، غري زاعجني أنفسهم للضَّالني، وال رادِّين الضالَني إىل 

ئي ُيسبِّبونَ ِلي أكَرب أَحزانِي؛ وأَعمُق جراحاِت َجسدي أَنَزلَتها أَفَْضلُ أَْصِدقا. الَْحظرية
إِنَُّهم أَفضلُ أَصِدقائي، ومع ذلك، . بِي َعصا الرِّعاَية الَِّتي أنا َنفِْسي قَْد سلَّمتهم إِيَّاها
دي ظَْهرِي ُيجلَُد بال انقطاع، َجَس. بِيِدهم ذاهتا، قَْد ُجرِحُت إىل حدِّ أَنْ بتُّ ال أُعَرف

بِال خشيٍة يدعونَ إىل السَّالم، . بِكاِمِله َيرَتِعُد ِمَن األلَم، شفََتاَي الْجافَّتان ترَتجِفان
فأَيَّ . لَِكْن ال سالم، َألنَّهم اسَتسلموا لتأسَرُهم وُتغوَيُهم العقالنيَّة، العصيان والغرور

  !ُحزٍن ُيسبِّبونَ يل وأَيُّ جراحات ينزلوَنها بِي
 هذا صعٌب هكذا للَبْعض؟ يا رّب، ملاذا ♦
َيصعُب َعلَيهم أَنْ . َيصعُب َعلَيهم أَنْ َيَتخلُّوا عن َصولَجاِن الكَذبِ، بعَد أَنْ َتَسلَّموه ♥

َيصعُب َعلَيهم أَنْ َيموتوا َعْن طَمِعهم . َيعُدلوا َعن معتقداِتهم وأَنِظمتهم الَبَشريَّة
ِصيحوا أَيُّها : فإىل هؤالء أَقولُ. َس اإلماتةَيصعُب َعلَيهم أَنْ َيَتقَبَّلوا مالبِ... الْخاص

الّرعاة، أْصرُخوا، َتَمرَّغوا على التُّراب، أنُتم يا أَسياد القَِطيع، َألنَّ أياَم ذحبكم قَْد 
لَقَْد َوَهبُتكُم أَفضلَ نصيب . مثلَ أَمجلِ الكباش، َسَتسقطونَ الواحد تلَو اآلَخر. أََتْت

لَقَْد َرفَعُتكُم إىل َمرَتبِة الُْمختارين؛ لَقَد إئَتَمنُتكم على َبيِتي،  من الْمرياث بني أَْصِدقائي؛
لَقَد َدعوُتكم، . ولَِكنَّكم لَْم َتتَبعوا أَوامري، فَجحدُتم ديَنكم، وَصَنْعُتم ما أَعَتبِره شرا
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 . ٧لَِكنَّكم مل ُتريدوا أَنْ َتسمعوا، فََعَصْيتمونِي
 .هؤالء الّرعاة ِمْن ذنبِهم، وطَهِّْرهم ِمْن َخِطيئِتهم يا إلَهي، إرَحْمنا، أغِسلْ! آه ♦
 .يا عروِسي الصَّغرية، َدعينِي أََتقاسُم آالمي َمعِك ♥
ال أحيا إالّ ألجِلَك، َنظَري ال . أُحبَُّك يا َرّب، إلَهِي، األكثر حناًنا وَرْحَمة من أَيِّ وقت ♦

 !ِأنِّي أَْعبُدَك. يقع إال عليَك ولَيَس على سواك
نفوٌس ال حتصى . هلا قيَمُتها كلُّ قَطرِة ُحبٍّ! م كلماُت ُحّبِك ُتهدُِّئ َعدالَِتيآه كَ ♥

أنا آِتي إلَيِك ألرَِيِك جِراِحي . دعينِي أَسَتعملِك كلوَحٍة. َتسَتطيُع أَنْ َتخلَُص بالُْحّب
 .إنِّي أريِك جراَح قَلبِي األقَدس. وكَصديقٍ أُْخبُِرِك آالمي

 .ُمبارك رّبنا ♦
ألَْم ُتالِحظوا كيف َيفيُض روُح نعمِتي َعلَيكم؟ . يا فاسولَِتي، أنا اآلن يف زمنِ الرَّْحَمة ♥

َصلّوا بال انقطاع، َصلُّوا . لَقَْد آنَ األوانُ أَنْ ُتغيِّروا حياَتكم. واأآلن عليكم أنْ َتتوب
كونوا .َتَتصلَّبوا يف َتَمرُِّدكُم، َألنَّ ساَعةَ الَعدالَِة الرَِّهيَبِة أَْصَبَحت َوشيكةً ال .بُِحّب
يا بناِتي وأَبنائي، لَقَْد حرَّرُتكم ُمنذُ َعهٍد َبعيٍد ِمن  .ُمسَتِعدِّيَن ِلتقفوا أمامي كدّيان إِذًا

ْد فديتكم َسالِسِلكم الَِّتي كانت تقيِّدكم بالَْموت، وبَِشفَقٍَة َعظيَمة، قَْد أَرَجْعُتكم، قَ
. لَقَْد َضحَّيُت بَِنفِْسي كي أُحرَِّركم. ِمَن الشِّرير، وأَرْيُتكم قَلبِي َوكيَف طعَنُه أَْجداُدكم

عصُركُم يتحدَّانِي دوًما، لَِكْن أنا، بَِشفَقٍَة َعظيَمة، أََدُع روَح نِعَمِتي ُيذكُِّركم 
إمسعوا َصوِتي الَيوَم، َتقبَّلوا . خرهارْحَمِتي الَيوَم َتعمُّ األرض من أوَّهلا إىل آ. بِأوامري

أَسأَلُكم بَِجدِّيٍة أَنْ ُتصلُّوا بِقلبِكم، أَنْ َتصوموا، أَنْ َتتوبوا، أَنْ ُتحبُّوا . َرْحَمِتي الَيوَم

                                                           
  .قالَ يسوع ذلك بِمرارٍة عظيَمة ٧
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بعُضكم َبعًضا، أَنْ تَتجدَّدوا بِجماعٍة َجديَدٍة كلًِّيا فأستطيَع أن أُري َمْجدي ِمن ِخاللِ 
 .َتحّوِلكُم

  
١٩/٧/١٩٨٩ 

 .أَيُّها األقدس، َنفِْسي َتتوُق إِىل قلبَِك األقَدس ♦
  طوىب للعائشني يف قلبَِك  األقَدس

  .َيْعبدوَك مدى النَّهار والقادريَن أَنْ
  .طوىب للُمتقبِّلني النِّعَم منَك

  أدُعو إىل الْحياِة من جديٍد كلَّ َمن ال يزالون أمواًتا،
  .ِلَيبتهجوا بَك
  أَرِهْم ُحبََّك،

  أَرِهْم قَلَبَك األقَدس،
  لكي ميكنهم أَنْ ُينشدوا
  .لَك نشيَد ُحبٍّ َجديد

لَقَْد ثقَّفُْتِك بِلُغِة . وقَيِّمي كلَّ ما علََّمْتِك الْحكَمةاْمسِكي َيِدي  يا َمحبوَبةَ َنفِْسي، ♥
الُْحّب؛ لَقَْد علَّمُتِك أَنْ ُتَميِّزي وَتسمعي َصوِتي؛ لَقَْد َعلَّمُتِك كيَف َتجِديَننِي أَنا ربَِّك؛ 

منذ األَزل . ْيُت َنفَْسِك؛ لَقَْد ذكَّرُتِك بِجماِلي وبأَنَّنِي ينبوُع الُْحبِّ السَّاميلَقَْد أَحَي
لَعلَِّك تبدأين اآلن أنْ َتفهِمي ُحّبي،  ،وأَنا أَتوُق أَنْ أَكونَ معِك، فيِك، وأنِت يفَّ

احلُّب الُْمتَِّقد؟ وإىل أيِّ حدٍّ، أنا إلََهِك، مغرٌم، وكم إنِّي عطشان إىل الُْحّب؟ يا  ذلك
إْجَعِلي ِمْن قَلبِي األقَدس  .زهرِتي، أنا َمعِك دائًما وسأَْبقى حّتى النِّهايِة وإىل األبد

ُحبِّي ِلَجميعكم . كما ِللحماَمِة مأواها، ِلَيكُْن قلبِي األقَدُس مسكَنِك. ْسكَنِكَم
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  .                          أََبِدّي
٢٥/٧/١٩٨٩  

  .بطمس، أجلَزيرة حيثُ ُنِفَي القدِّيس يوحّنا وكتَب ِسفْر الرؤيا
  

 ) ٢/٧ار (  ."فَقَْد أَدَخلُتكم أرَض جِناٍن ِلَتأكُلوا ِثماَرها وطيِّباِتها" ♥
أيًضا كِلمَتَك يف َنفسِ الكَهِف الَّذي َتلقَّى فيه " أَتلقَّى"نعمةً، إِنْ أَمكن، أَنْ  ربِّي، أَسألَُك ♦

أنا . فامسْع بِشفقٍة َتوّساليت. يا رّب، ِمن أَعماقِ قَلبِي أَدعوَك. القدِّيس يوحنا كلمَتك
 .آمني. أَعَتِمد على جوابَِك

ألنََّك َرجل عزيز على : "هبا عند بدء تضّرعاتك، خرَجْت كلمةٌ، وأََتيُت أنا ألخربك  ♥
 ).٩:٢٣دان  (  "  اهللا

 ماذا َيعنِي هذا، يا َرّب؟  ♦
أنا، الكَِلَمةُ، أَنزِلُ . ِلكَي َيعرفوا أنَّين أنا الكائُن يف أَيِّ َوقٍتإِْسَمعينِي، تعالَي بِقُربِي  ♥

 . َبينكم َألغفَر لَكم وأُعيَدكم َجميًعا إلَّي
بعُضهم أَتى ِمن أَثينا، والبعُض . رِسالَة للَجماَعِة املَواِهبِيَّة اليونانّية الَِّتي ُتَصلِّي وَتَتَعلَّم الورديَّة (

 .)لَقَد الَتقوا َجميُعهم يف حجٍّ هنا يف َبطُْمس. اآلَخر ِمن رودوس
ُحبا ... أُشعروا بُِحّبي. أنا ُمَخلُِّصكم، املَصلوُب، فاِديكم. أيُّها اَألحّباء! اسَتيقظوا ♥

ال . بكم، جِئُت َألزيَد الُْحبَّ وأُقلِّلَ الشَّر؛ إِنَّنِي أَجيُء ُألوفَِّر ِلَنفِْسكُم كلَّ ما َينقُصها
ِصغاري، أَلَْسُت كرْيًما؟ أَلَْسُت الَعِليَّ؟ إذًا كونوا على ِثقة، َألنَّكُم بَني  َتخافوا، يا

إِسَتسِلموا كلًِّيا . ٨أنا، الثّالوثُ اَألقَدس، واِحٌد وُمتساوٍ يف اجلَوَهر. ذراَعّي أَبيكم
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. َدعونِي أقامسكم كلَّ ما عندي. اَعيَّ وَدعونِي أْجَعل ِمنكُم أَْعِمَدةَ نورٍ َحيَّةبَني ذر
طفئُ أَيُّها اَألحّباء، إنَّ النوَر يرجتُف يف هذا العالَم الُْمظِلم، َألنَّ الّشرّيَر ُي! أنا أُحبُّكم

إنَّ جيلَكم َيبتهُِج، بِال شفقٍة، يف أَنْ َيدعَو . الّنوَر القَليل املَُتَبقَِّي اآلن يف هذا العالَم
بِدوِن أَّي َرْحمٍة، ُيجدِّفون باستمرارٍ على اْسِمي القدُّوس، . الشَّرَّ خًريا واخلَري شرا

كم أَتأَلَُّم . ركعوا عنَد قدَميهُمسَتعدِّين أكثَر من أيِّ وقٍت مضى أَنْ َيقبلوا الشَّر َوَي
أُشعروا بِقلبِي األقَدس، أُشعروا كم هو ُمَمزَّق، كم َيْنزُف دًما ِلرؤيِة ! ِلرؤيِة كلّ هذا

هذا الَعصر املَْيت يكافح ِلقَطعِ َحْبلِ السُّرَّة الَّذي يربطُه بِي، كي ميكنهم، بِفَرحٍ، أنْ 
ال فائدة ِمَن التَّفكري إلَى َمن َننَتِسب، : "، فََيسَتطيعوا أَنْ َيقولوا"كفّاًرا"َيَتَسمَّوا 

فََسَننطلُق اآلن وَنبنِي ُبرَج بابِل، أَلَْم َنفَعل ذلَك يف املاضي؟ . أَترون، َنحن ُمحرَّرون
إنَُّهم َيعملونَ كلَّ هذه األشياء ألنَّهم لَْم " ع ِمن شريعِته؟ملاذا التَّعلّق باهللا؟ ماذا َننَتِف

نعم، إِنَّهم ذرِّية . ُمعظُم هذا الْجِيل َيعبدون الَبْعل. َيعرفوا قطُّ ال اآلَب وال أنا
كلُّ ما َيفَْعلوَنه يالِشي َنفَْسهم، َألنَّهم قَطَعوا َحْبلَ . أَجدادهم الَّذيَن َعبدوا آِلهةً كاِذَبة

إِنَّهم يَتوجَّهونَ بإرادِتهم إىل الّنريان ... رَّة الَّذي كان َيربطُهم بِي وُيَغذِّي َنفَْسهمالُس
َتعالَوا، لَقَْد َدَعوُتكُم . اَألبديَّة، فَُيهاجِمونَ اْسِمَي القُدُّوس َوَعْمًدا َيتحدَّوَننِي

اَألرُض . بٍّ وَسالمفََسمعتمونِي؛ أنا ربُّكم وأَنُتم َشعبِي، أَخصَّاِئي؛ فاقبلونِي بُِح
تَدنَّسْت َتحَت أَقدامِ هذا الْجيل، ِلذلك ناري املُطهِّرةُ سَتْنزِلُ ِمن فَوُق َعلَيهم ِلُتنظَِّف 

أُبارِكُكم . إِرفَعوا َنفَْسكم إلَيَّ وكونوا واحًدا َمِعي؛ َسالمي لَكم. الّتربة املُعبَّدة بالزفت
يقُع تنّهدي على كلِّ أَيقونٍة وغرضٍ . اركَهوكذلك كلَّ ما أَحَضرُتُموه ُألب. َجميًعا
 .كونوا واِحًدا. ديين

  


