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١٣٠

  الدفتر اخلامس والثالثون
  

  ٢٦/٧/١٩٨٩َبطُْمس
داخل مغارة رؤيا يوحنا، يف َنفْسِ املكان الَّذي كانَ يقُف فيه الكاتُب ِلَيكُْتَب، وضعُت  (

  .)دفتري وتلقَّيُت رسالة الرَّبِ
 يا رّب ؟ ♦
 .، أنا معكم اآلن وحتَّى نِهاَيِة اَألزِمَنِة وإِىل اَألبدال َتشكّي أبًدا. أَنا هو ♥
 يا رّب؟ ♦
مبادلَةُ بِقربِكم، فال َتخافوا؛ تعالوا؛ كلُّ ما أطلُبه منكم هو احلّب، " أحلبُّ. "أنا هو ♥

توقَّفوا عن  .سالمي هو سالمكم؛ ُخذوا سالمي ِلَتقدروا أَنْ تعطوه لآلخرين. احلُّب
إِتَّحدوا وكونوا واحًدا كما أََنا واآلب واحد ! إِتَّحدوا! إِتَّحدوا. فعل الشّر

 .ُيناديكم اآلن" احلُبُّ. "سالم، َتعالوا وَتصالَحوا َمعي... سالم. ١وُمَتَماِهَيان

  
  ١٩٨٩متّوز  ٢٨رودس 

 يا رّب؟ ♦
 .صغرييت، أدركي كيف أنا حاضٌر. أنا هو ♥
 هل سأَمسُعَك رّبي؟ ♦
َدِعي إصبعي َيستقرَّ عليِك، . يا صغرييت، أُريُدِك أنْ تسَمعيين وأَنْ  تشُعري حبضوري ♥

  .إمسحي لروحي أَنْ يتنفََّس فيِك
                                                           

 .، واِحد وُمتماثالن، من ذات اجلوهر"one and the same"يف اإلنكليزيَّة  ١
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 !م أنا ال أسَتحقُّ كلَّ هذاآه يا رّب، ك ♦
أَتَرْيَن؟ قليب األقدُس مفتوٌح وأَهالً ! كم أُِحبُِّك، أنا الرَّّب... كونِي واحًدا َمعي ♥

فإِن ِاخَتْرُتم قلبِي . َجميعكم أحراٌر يف أَنْ َتختاروا. وسهالً بَِمن يريُد أَنْ يدُخلَ إليه
األقدس أَغمركم بِنعمي، وأَدُعكم تعيشون يف نوري؛ فََتسَتقونَ منِّي؛ وأُغَذِّيكم، مث 

سنتشارك، وسأُجدُِّدكم  ٢وخطيبته كعريسٍ.أَسألُكم إنْ كنتم ترغبون يف أنْ تشاركونِي
 .َتماًما بُِحبِّي 

 .جدِّْد جيلَنا كما يف األّيامِ املاضية. يا رّب، إْجَعلْ كلَّ واحٍد يعوُد إليَك ♦
تعرَّفوا على ! أنا كلِّيُّ الرمحة وكثُري الشَّفَقَِة. ال أُْبعُدكم أَناتعالَوا إذاً، عودوا إيلَّ ف ♥

أنا َمْن ُيَخلِّص، أنا فاديكم، أنا الثالوث األقدس، .  َخطاياكم، توبوا وكونوا خاصَّيت

، فأنا مستعّد "بال أبٍ"أنا روح النعمِة، ولَو أنَّ جيلَكُم يسمِّي ذاته . ٣الكلُّ يف واحد
إنَّ روَح نعميت . مأَنْ أغفَر وأَنَسى وأَستقبلَ من جديٍد َجميع الّذيَن جحدوا دينه

ملاذا تْستِمّرون يف حتويلِ أَراِضيكُم إىل صحارّي؟ ألَْم . مستعدٌّ أَنْ يرفَعكم وُيَجدَِّدكم
ذيَن حبثوا عن آباري َتْتَعبوا ِمَن الَعْيشِ يف اخلراب؟ عودوا إِلَيَّ، كونوا واحًدا ِمَن الَّ

 .سوَف أَُجدُِّدكم بكمايل، بِجماِلي، بَِمجدي. فَوَجدوها
؛ أنا ٤أرغُب أنْ أتكلََّم إىل أَوالدي األحبَّة. أريُد أََنْ أَُنمِّيكم يف الكمال ِلَتحيا نفُسكُم

صراخي لقد َسمعوا . لقْد َدعوُتهم ُألريهم قليب وقْد َسِمعونِي. أحبُّهم وُحبِّي لَهم أََبدّي

                                                           
  ".like a spouse and a bride"يف اإلنكليزية  ٢
  ".all in one"يف  اإلنكليزية  ٣
  . مجاعة أَثينا ٤
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لقد َرِغْبُت يف .  لَطالَما رِغْبُت أنْ أَفَنت نفَسهم بِما أنَّهم أوالدي. ِمن على صلييب
 ومنذ األزل رِغْبُت أنْ ُيحبُّوين ويعبدوين، أنا. هذه املودَّة احلميمة معي منذ بدء األزمنة

تعالَي، أَْرغُب يف أن أُذَكَِّرهم كيف أستطيع أنْ أُظهَر ذاِتي بِطرائَق ُمختلفة، . إِلََههم
أمتّنى أنْ يتعلَّموا كيف ُيَميِّزون . كاشفًا أسراري، وكاشفًا حكميت ويف نفوسٍ متفانية

منذ البدء، لَْم أتوقَّف َعْن أنْ أوصيهم بأن . ما يأِتي ِمَن الرُّوح ِمّما يأِتي ِمن ذاِتيَِّتهم
فَفقدان التَّمييز ُيْعطي مثاًرا غري ناضجة، يعطي َحماقَةً واعتداًدا . ينظروا إىل شفيتَّ

ِتهم كي َيسَتطيعوا من ُسبا لقَِد اْنَتَزْعُتهم .بالنَّفس؛ إنَّه ال َيسعه إالّ أنْ يزيَد قلَبهم سوًءا
إفهموا كيف . معي َسَيَتعلَّمون. بفارغ الصرب وقد انتظرُت هذه الساعة أنْ َيْحَيوا،

ال أريُد أنْ . أُحبُّكم َجميًعا وال أريُد أَنْ أراكُم تغرقون يف احلماقة. يعمل روحي
أُِقْتكم بالطَّريقة  وَدعونِيكونوا متواضعني، إثبتوا صغاًرا . تِضلَّكم ذاتيَُّتكُم الَْخاصَّة

ُحّبي أنا، الربَّ، سأْمَنُحكم بركايت، و. لَْن أتوقََّف عنِ السَّهرِ علَْيكم. الَِّتي اْخَترُتها
  . وسالمي

  ٢٩/٧/١٩٨٩رودس 
  .)أْسَرعُت إىل الرَّبِّ لربهة واحدة (
أنا هو احلق، . بقربِِك، إلبثي صغريةً كي يستطيَع روحي أنْ َيكُْبَر فيِك" أَلُْحبُّ" ♥

  .ِك يلجمِّديين بِحبِّ. واحلياة، والطريق
  ٣٠/٧/١٩٨٩رودس 

وكان ذلك بعد ِلقائي . ١٥- ٢/١كول : قراءة اليومِ اْخِتَريْت من الرِّسالة إىل أهلِ كولّسي (
دا، لِكن من املؤكّد أنَّ قالَ إنَّ كلَّ الرسائلِ مجيلة ج. مع َرُجلٍ ينتمي إىل الكنيسة اخلمسينيَّة

قالَ إِنَّ الشَّيطان هو الذي سيوحِّد ! هذا هو الشَّيطانُ الَّذي تدّخل منتحالً اسَم أّمنا
  ...)من املدهش أن نرى إىل أيِّ حدٍّ ميكُن الشَّيطان أنْ ُيضلَّ النَّاس الطيِّبني! الكنائس
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 يا رّب؟  ♦
ة، ال َتَدِعي ذاتِك َتنَخِدع بالفَلسفِة يف احلقيق. ناِلي سالمي فَسالمي لِك. أنا هو  ♥

َتمِّمي مهمََّتِك ِلَمجدي وكرِّري كلَّ األشياء اليت علَّْمُتِك . العقالنّية والتعاليمِ اخلاطئة
راجِعي من بعدي هذه . أَنا احلكمةُ وُمعلُِّمِك؛ من شفيتَّ ذاِتها تتعلَّمني. إّياها

 :الكلمات
  يا رّب، ُخذْين بالنَّفس، 

  .ي بالذّهنُخذْنِ
  رّبي يسوع، خذ قليب،

  .ألكلُّ خيصَُّك
  .حبَُّك أفضلُ ِمن احلياِة نفسها

  .أنا أضُع رجائي فيَك
  .آمني

هو فاديِك؟  هل ستتذكّرين دائماً من. َسَيلبثُ بقربِِك دائًما" أحلبُّ"أيَّتها الصَّغرية، 
السَّماُء يف ِحداٍد َنهاًرا وليالً بسبب هذه اهلرطقات الَّيت تسرَّبت إىل جسدي، 

مخريهتم قْد . إنَّها، كَسرطان، تنتشُر داخلَ َجَسدي. هرطقات تنهُش جسدي
أقولُ لِك علًنا وَرْسميا، إنَّ أولئك األشخاص سيحملون ِثقْلَ ... َتَغلَغلَت يف خبزي

أخطائهم وأخطاء الَّذين يتبعوَنهم؛ َستكون بِفظاعِة أَخطاء أسالفهم الَّذين عبدوا 
. تعالَي. َعيَناَي ال تفارقانِك أبًدا. ي املقدَّسأَيَّتها الزَّهرة، تذكَّري حضور. الَبْعل
  حنن؟

 .إىل األبد ♦
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  ٤/٨/١٩٨٩عند عودتنا إىل سويسرا 
ليلةَ أَْمس، عندما اسَتْيقظُت يف منتصِف اللَّيل، أدركُت أنَّ الروح القدس كان يصلّي قانون  (

ها فيما بعُد أَثناَء تابعُت الصَّوَت الّذي كان آنذاك يف نصِف الصَّالة وأَهنيُت. اإلميان ألجلي
اللَّيل، إسَتيقظُت جمدًَّدا وأدركُت أنَّ صوَت الروح القدس كان يصلّي صالة القّديس 

وهذا . كنُت قد استيقظُت يف منتصِف الصَّالة، فأْنَهْيُتها بِرفقِة الّروح القدس. ميخائيل
  .)الرُّوح ُيصلّي يفَّ بال انقطاع، حىت فيما أنام

سيكون ذلك للَّذين (...). َب يسوع اَألقدس، هل هي إرادتَك أن ربِّي وإلَهي، يا قل ♦
  .أرجوك، إْمَنحين جواَبَك يف كلمِتَك. حيّبونك

 .)٤-٣/١قول : فيما َبعد، أَرانِي الرَّبُّ املقطَع التايل ِمنِ الرِّسالِة إىل أَهلِ قولِسي (
ي، َيجِب أنْ تسعوا إىل األمور فَبِما أنَّكم قَْد أُعدُتم إىل احلياة احلقيقيَّة مع: "سأَكتُبُه ♥

ال تتَّجه أفكاركم إالّ إىل األمور . الَّيت يف السَّماء حيث أنا جالس عن ميني اهللا
السَّماوية ال إىل األمور الَّيت على األرض، ألنَّكم قَْد متُّم واآلن حياتكم مستتَرة معي؛ 

َألنَّ كلّ " َمجِدكم َمعيأنتم أيًضا َسَتظهرون يف  -وأنا حياُتكم-ولَِكْن عندما سأظهر
 حنن؟. أنا ُحّب. خري َتصنعونه باْسِمي ُيَمجُِّدنِي

 .نعم، حنن ♦
 حنن؟ 
 .نعم، أُمَّنا القدِّيسة، حنن ♦

أَرجوَك، ساِعدنِي َألعلَم أَيَن أَنا، ألنَّه كَما هي احلال اآلن، أَشعُر وكأَنَّ األرَض ! يا َرّب
لَْن يكونَ ِلي أحٌد ُمرشًدا روِحيا، وأَنَّه لَْن أَتلقَّى لَقَْد تأَكَّْدُت أنَّه . ختتفي حتت قدمّي

غري أنَّ قلبِي، اآلن، أمام املشكلة الكربى الَِّتي أُواجُِهها، يتألَُّم من أنَّه ال . التعاليَم إالّ منك
. فَةَ بدقَّةلَقَْد قُلَت إِنََّك َسُتفسُِّر النِّظاَم بِالكمال وَسُتعِلُن الَْمعرِ. أعرف ما َيجب أنْ أعمل
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أنا بِحاجة إِىل . يف هذا الوقت أنا ُمهاَجمة بشدَّة، َألنَّنِي حاَولُْت أَنْ أُحذَِّر وأُؤنَِّب أََحَدهم
طَْمئنِّي ُمؤكًِّدا يل، . أَوَّالً، أَتوسَّلُ إليَك، يا أبِت، أَنْ ُتخربنِي إِنْ كنُت ُمخِطئةً. مشورِتَك

 .لِّْمنِي، يا ربِّيمثَّ ك. بِكلمِتَك، جواَبَك على سؤايل
، يف اإلميان واملََحبَِّة اللَذين إِتَِّخذي، كقاِعدٍة، اَألقوالَ الصَّحيحةَ الَِّتي َسِمعِتها ِمنِّي" ♥

ّروح القُُدوس الَّذي حفِظيه بِعوِن اللَقَْد كُلِّفِت بأنْ َتسهري على شيٍء مثني؛ فا. يفَّ
: فاسوال، َدعينِي أكُتْب هذا أَيًضا). ١٤-١/١٣طيم ٢"(َيحيا يف كلِّ واحٍد منكم

َيجِب . جِب أَنْ َتعيشي حياَتِك بِكاِمِلها بَِحَسبِ الطَّريقِة الَِّتي َتلقَّيِتها منِّي، أنا ربَِّكَي
أَنْ تكونِي ُمتأصِّلةً يفَّ ومبنيَّةً عليَّ وثابِتةً بِمتانٍة يف اإلميان الَّذي َتَعلَّمِته وفائضةً بالّشكر 

تأَكَّدي أَنَّه ال أَحَد يصطاُدِك بِفخٍّ وال َيحرُمِك حرِّيَتِك بِفَلَسفٍَة ما، غريِ جديرٍة، . هللا
 .فارِغَة، َعقالنيَّة، قاِئمة على مبادئِ هذا العالَم بدل أَنْ َتقوَم عليَّ أنا الَْمسيح

 .)أُريُد أَيًضا أنْ أَطلَب مشورةَ أُّمنا القدِّيسة (
إِْشفَعي . تعالَي ُمجدًَّدا وأعينيين كما يف أّيامِ اإلضطهاد، يا أُّم الَْمعوَنة الّداِئَمة القدِّيسة ♦

هل . لك الشَّخصيفَّ، فأَنا أَشعُر بأنِّي بائسة لعدمِ معرفيت إنْ كنُت على َخطأ يف تأديبِ ذ
كنُت ربَّما قاسيةً أكثر من الالزم؟ أَْم كنُت على خطأ؟ أَرجوِك، انَصحينِي بِحسبِ 

 .الكالم اإلهلي، ِعندما أَفَتُح الِكتاب الُْمقدَّس
، )٥-٤/٤فل (حينئٍذ فَتْحُت الكتاَب املُقدَّس، فََوقَعُت على الرِّسالِة إىل أَهلِ فيليبِّي  (

ِليكُن . ما أريُده هو فرحكم: نوا فَرحني دائًما يف الرَّّب؛ أُكرِّرأريُد أن تكو: "فقرأُت
 !")فإنَّ الرَّبَّ قَريب. ِحلمكم بيًِّنا لكلِّ أحد

 .شكًرا، أيَّتها األم القدِّيسة؛ إنصحيين دائًما؛ أنا َرْهُن مشوراتِك ♦
فهي . س كي ُتشّجعنِيأَعطَْتنِي أُّمنا القدِّيسة ألقرأ ثالثةَ َمقاِطع أخرى ِمن الكتابِ املقدَّ (

 :الّتالية
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  ).٢/١طي " (أَّما أَنَت فََتكلَّْم مبا ُيوافُق التَّعليَم السَّليم"
ال َيسَتِخفَّنَّ أَحٌد بِشبابَِك، بل كُْن قُدَوةً ِللمؤِمنني بِالكالمِ والسَّرية واحملبَّة واإلمياِن "

  ). ٤/١٢طيم ١(والعفاف 
  ).٩/٢قور  ٢."(ينإنَّ غريتكم كانت حافًزا للكثري"...

 يا رّب؟ ♦
ِلَينَشغلْ بالُِك على الَّذيَن ُيبادلونَ اخلري . إِنَّ َتعاِليِمي َصحيَحة، ِلذا ال َتقلَِقي. أَنا هو ♥

إِقلَِقي على . بالشَّر، ويوحونَ بأَنَّهم َيصَنعونَ اخلَري وُهم يف الْواقعِ َيصَنعونَ الشَّّر
لَِقي على الَّذيَن َيجهلونَ أَعمالَ الّروح، فَعليهم التَّفرقة واإلنِقسامات يف كنيَسِتي، إِق

 .سأَسكُب غََضبِي؛ إنَّهم َسَبُب سقوِط أَوالدي
 ربِّي، ♦

  ال َتسُتْر وجَهَك الُْمقدَّس َعن الَّذيَن ُيحّبوَنَك،
  .ِلَنجَدِتنا إْنَحنِ علَينا وَهلمَّ

  !إستعجلْ َمجيئَك. ُعْد إِلينا، إرجِْع إِلينا
  ِلَيرى أَوالُدَك ما َتسَتطيُع أَنْ َتفعلَ َألجِلهم،

  !ِلَيَروا َمجَدَك
إستغفري َعْن َخطايا وظُلمِ هذا الَعصر، فأنا بِحاجة إىل نفوسٍ . َصلِّي وعّوضي ♥

رغم أنَِّك ال شيء، بِإِمكانِِك أَنْ  .أحيي بالُْحّب هذا الَعصر امليِّت. ُتضحِّي بِذاِتها
َتذكَّري كيف قُْدُت َنفَسِك حنو . ُتهدِّئي عدالِتي بِحبِِّك ِلي، وُتَمجِّدينِي بِحبِِّك ِلي

ىل َمكاٍن آخر؟ كوين حذرةً، يا ابنِتي، ملاذا تنظريَن إ. يا حمبوَبِتي، تعالَي إِيلَّ. القداسة
 .بالكَِلمات، بالقال والقيل، باملُالحظات، اسَتْبدليها كلَّها بالصَّمت، َصمِتي أَنا
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 :)باْدَره بيُّو (
 Sono con te, Padre Pio, ricordatelo sempre ٥. 

  

٧/٨/١٩٨٩  
 يا رّب؟ ♦
. كِلَمِتي أُعِطَيْت لِك؛ فاعَريف عالمايت وال َتخايف. انظري حولَِك وافَهِمي. أنا هو ♥

 ٦؛ ال َتَدعي أَحًداأيَّتها املُباركة، ألَْبثُ فيِك بَِسببِ عدمِك؛ لَقَْد حرَّرُتِك ِمْن قيوِدِك
ال َتدعي . تذكَّري، لَقَْد َسكَْبُت عليِك املعرفة والتَّمييز، يا َمحبوَبِتي. َيصطَْدِك بِفخٍّ

سالِمي وُحبِّي؛ بارِكيه واغْفري لَه كَما أَنا،  ٧أنا أَمنُحه. أَحًدا َيخَدعِك، يا َصغريِتي
فاسولَِتي، لَقَْد قلُْت إِنَّ كلَّ ما َمَنحُتِك إّياه كانَ ِلخدمِة . الرَّبَّ، قَْد غَفَْرُت لَُه

أمكِثي يف نعَمِتي، أمكثي بني . فَأَكِْلكي ُمباشرةً منِّي كان ِلَتجميلِ َنفسِك. َمصاِلحي
بسببِ انضباطِك، سَيعَتبِروَنِك . خذُلَِك أَبًداأَنا الرَّّب، أَضَمُن لِك أَنَّنِي لَْن أَ. ذراعّي

، لَِكنَّ هؤالء اَألْشخاص فقط ٨قاِسَية، سُيناقضوَنِك َألنَّ طُُرِقي ليَسْت طُُرقَهم
 .أنا أُباركُِك كونِي بَِسالم، يا ابَنِتي،  .سُيقاومون تيَّار َنهر

  
  

                                                           
  .أنا باْدَره بّيو َمعِك، تذكَّري ذلَك دائًما ٥
ْد وبَّْخته، لَْم أَكُْن أَعرِف إِنْ كانَ َتمييزي قيلَ ذلَك، ِعنَدما سأَلُْت الرَّّب بِخصوصِ الشَّخصِ الَّذي كنُت قَ ٦

  . ، كما ادَّعاه ذلك الشَّخص، أَْم كانَ َتمييزي احلقيقّي"مشاعَر"ليَس إالّ 
  .َيقصد يسوع الشَّخَص عينه ٧
  .ذلك بَِسببِ قرارٍ قد أهلمه اهللا لِكنَّ بعَضهم تلقّوه بارتعابكان  ٨



  
  ٣٥رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 

  

١٣٨

  
  

٩/٨/١٩٨٩  
الكاثوليكيَّة، فَوَق ُمونترو، " Cauxكُوو "آب، يف كنيسة /١٨رسالة الجتماع الصَّالة يف  (

 :) سويسرا
 يا رّب؟ ♦
وإنَّنِي أُِعدُّكم كَي َتسريوا يف طريقِ . يا حمبوَبِتي، أنا قدُّوس. اْسَمعينِي. أَنا هو ♥

يا أَوالدي الصِّغار، تذكَّروا أَنْ ال تَتعلَّقوا باخلريات األرضيَّة، َتَعلَّقوا بِكلِّ ما . القَداسة
ومبا أنَّكم أَوالدي، أَرغُب يف أَن . أَنا قدُّوس. سَيأِتيكُم ِمْن فَوق، فإنَّه َسماوّي وُمقدَّ

 . قدِّسوا اْسِمي. اعتربوا اْسِمَي قُدُّوًسا. تعيشوا يف القداسة
إْنفَِتحوا َعليَّ َتماًما، ... أشعروا بِي. يا أخصَّاِئي، تعالَوا إلَيَّ وجِدونِي يف الصَّمت

وأَرفُع سأَسكُب َعليكم تعاليمي . َوعندما َتفعلون ذلك، أَْبدأُ بَِتثقيِفكم بِفَرحٍ َعِظيم
أنا . أَنا النِّظاُم واحلكَْمة. أَنا املَُذكِّر الْدَّائُم ِلكَِلمِتي الُْمقَدَّسة. َنفَْسكُم إلَيَّ، ُألَجمِّلَها

عيشوا يف نوري وجُِدوا . لَّيالواِحد والَوحيد الَّذي َيرفَُع كلَّ الَّذيَن َيسَتسلمونَ إِ
. ال ُتحاوِلوا أَنْ َتقطَعوا حبلَ ُسرَِّتكم قبلَ األوان. َتغذَّوا منَّي. ِحماكَُم حتت جناحيَّ

. كمال، ِلكي َتسَتطيعوا أَنْ َتحيوادعونِي أُهيِّئْكم َتماًما وأُِقْت َنفَْسكم حّتى الُنْضج وال
ِطوالَ النَّهار وطوال الليل، أدعو مراًرا وتكراًرا كلَّ . ال تَتحوَّلوا عنِّي، ِسريوا َمعي

  .الَّذيَن َيتيهون يف هذه الصَّحراء، َيبحثونَ عنِّي
الَتَمْسُت فاِديَّ، ولِكْن لَْم : "أَنَت َيا َمْن ال َتزال تاِئًها يف هذا القَفْرِ، وَتقُولُ! َتَعالَ
جِْدنِي، يا َمحبوبِي، يف َنقَاَوِة القَلْب، بُِحبَِّك إيَّاي بِال َمصلََحٍة َشْخِصيَّة؛ جِْدنِي ." أَجِدُه
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َك؛ جِْدنِي بَِحفِظ َوَصاياي؛ جِْدنِي بِاْسِتْبدالِ يف القََداَسة، يف االْسِتْسالمِ الَِّذي أَبَتِغيِه ِمْن
الشَّرِّ بِالُْحّب؛ جِْدنِي يف َبَساطِة القَلْب؛ ال َتْخطَأْ َبعَد الَيوم؛ كُفَّ َعْن فعلِ الشَّر؛ َتَعلَّْم 

ِلَيْضطَرِم  فْعلَ الَْخري؛ إِلَتِمسِ الَْعْدل؛ َساِعِد الَْمظْلُوم؛ ِلُيهلِّل هذا القَفْر َوَهذا الَْجفَاف؛
  فُُتوُرَك بُِشعلٍة ُمتَِّقَدة؛ أَقِلْع َعْن ُخموِلَك واسَتْبِدلُْه بِالَْحَراَرة؛ 

كانَ بِقُربِي كُلَّ الَوقِْت، . إِلَتَمْسُت فاِديَّ فََوَجْدُته: "قُْم بِكلَّ هذا ِلَتسَتطيَع أَنْ َتقولَ
كَيف أَْمكََننِي أَنْ ! َتباَرَك َرّبنا! لَْمجد هللاآه ا. لِكْن يف ظُلَمِتي لَْم أََتَمكَّْن ِمْن ُرْؤَيِته

  "أَكونَ أعًمى إىل هذا احلَّد؟

   .ِلكي َتْسَتِطْيَع أَنْ َتْحياسأُذكُِّرَك ِحيَنئٍذ بِأَنْ َتحفَظَ وَتَتمسََّك بِمبادئي، 
كيَف تستطيعونَ  .آه تعالَوا إِيلَّ، أنتم مجيعكم، أيُّها الرُّعاة الَّذين َضلَلُتم بعيًدا َعنِ احلَّق

كيف .األّدعاء بأَنَّكُم لَْم َتتركوا طريقًا لالّشرعيَّة وال أيَّ خرابٍ غَري ُمكتَشٍف
تستطيعونَ اإلفتخار بأنَّكم اجتزمت القفاَر بِدوِن أيِّ طريقٍ؟ بَِم أفاَدِت الكربياء 

هل  والغطرسة قَطيعي؟ أَجل، أَين هو اآلن القطيُع الَّذي كان َمْدعاةَ كربيائكم؟
تستطيعونَ، اآلن، أَنْ َتقولوا إنَّكم َحكَمتم باسِتقامة؟ هل تساءلُتم يوًما بِصدقٍ، إنْ 
كنُتم قْد َتصرَّفُتم كما أَردُت أَنا الّراعي أنْ َتَتصرَّفوا؟ أصغوا إيلَّ إذًا، وافَهموا، 

صولَجاِن واعَتربوا هذه الكَِلماِت َتحذيًرا، أَنُتم الَّذيَن اسَتبَدلُتم عصا الّراعي بِ
  .الكِذب، والَّذيَن كاَنت ألوف النُّفوس حتَت إمرتكم

أَلسُت أنا َمْن أزاَح الِْحملَ َعن أكتاِفكم؟ أَلسُت أنا َمْن كفََّر َعنكم؟ هل كانَ ُيمكُننِي 
أَنْ أستمرَّ يف رؤيِتكم تأكلونَ خبَز الدُّموع؟ ُجلُّ ما فعلُته، كانَ إلراحِتكم وإغاثِتكم، 

  . مٍ دعوُتكم رعايتوبِحناٍن عظي
. أُعطيكُم عجائَب وآياٍت وأَمُأل السَّماوات باملعجزات. إنَّ الوقَت قصٌري، اآلن
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أعطيكُم آياٍت عظيمةً َعْن ُحبِّي ورمحيت، لكنَّكم . أُعطيكم إنذاًرا تلو اآلخر
كلُّمِ هل قلُبكُم ُمسَتعدٌّ الَيوم الستقبايل؟ هل أَفواُهكم ُمستعدَّة للتَّ... َتَتجاهلوَنها

واإلعتراف بروحِ نعميت الَّذي أُفيُضه َعلَيكم يف هذه األّيام؟ هل عيوُنكم َترغُب أَنْ 
ترى؟ هل آذاُنكم ُمسَتعدَّة ِللتَّعرُِّف إىل نداءات حبِّي؟ هل قلوُبكم ترغُب أَنْ تنفتَح 

ساعِة "يف بكم ِلَتسجدوا  تأيتلتعترَف بنِعمي الَيوم؟ هل أَقدامكم ُمستعدَّة أَنْ َتسَري و
، كما أَتى الّرعاةُ األوَّلون وَعبدوين يف ميالدي، وَمجَّدوين؟ هل أَنتم "الّسجود

ُمستعدُّونَ أَنْ ُتمجِّدوين بقلبِكم، هذه املرَّة، وأَنْ ُتظهروا لقطيعي حبَّكم وأمانتكم 
ًتا؟ كيف حنوي؟ َتدَّعونَ أَنَّكم أَحياُء ال أمواٌت، إِذًا، كيف ُيمكن أالّ أَْسمَع لَكم صو

  ُيمِكن أَالّ أَْسمَع أَيَّةَ بركَة؟
الَيوَم امألوا قلبِي األقَدس  فرًحا . تعالَوا وُتوبوا. أنا الَّذي يَؤنُِّب وُيَؤدُِّب كلَّ أَحّبائي

. ، كَيال َتهيموا على غريِ ُهَدى يف هذِه الصَّحراءراعيكمواشَخُصوا بِنظرِكم إيلَّ، أنا 
إنَّين أتوسَّلُ إِلَيكم إذًا ... أنا هنا ألقوَد خطاكم على دربِ السَّالم والُْحّب والَوحدة

، أَلُْحّب يف كلِّ الُْحّبفَمفتاُح ملكويت هو . أنْ تأخذوا مفتاَح ملكويت وَتسَتعِملوه
ُخذوا . لوحدةسيكونان املفتاَح اآلخر، املفتاح ألجلِ ا لُْحبُّ والتَّواضُعأ .َمجده

كونوا شعًبا ُمقدًَّسا ، كونوا واحًداهذه املفاتيح واسَتعملوها، إسَتعملوها، يا أحبَّائي، و
  .أُبارُك كالًّ منكم، تاركًا  َزفْرة ُحبِّي على جباِهكم. واحًدا

  
كلُّ َمْن َيدَِّعي أنَُّه يف الّنور وُيبغض أَخاه، فال : أَرغُب أَنْ أضيَف إىل رسالَيت ما َيلي

. كونوا قّديسني كما انا قدُّوس. أغفروا، أغفروا كما أَغفر أنا الرَّّب. يزال يف الظّلمة
  .ُيحبُّكم  َجميًعا" أَلُْحبُّ. "إرَتِشفوا رساليت. اليت، تأمَّلوا فيهاتأمَّلوا يف رس
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  .)أمُّنا القدِّيسة ُتعطينا اآلن رسالَتها (

أُريُد منكم أنْ ُتَسبِّحوا اهللا على الّدوام، بِشكرِكم إِيَّاه على . أُبارُك كالًّ منكم 
ذًا كونوا إ. فيما بينكم، أَنُتم الَّذيَن تؤمنونَ بِها وتتبعوَنهارسالِتِه الَّيت هي قدرةٌ فاعلةٌ 

إتبعوا . واثقني باقترابكم ِمن عرشِ النِّعمة، ألنَّ لكم رمحَته وُحبَُّه، وَألنَّه  شفوٌق للغاية
ال َتقرأوها فقط ِلَتضعوها جانًبا فيما بعد بانتظارِ تقبُّل . تعليَماته وِعيشوا رسائلَُه

. ، يا أوالديإىل صوِتِه أصغوا. إعَملوا بِها، فَذلك ُيسّر قلَبُه األقَدس. الرِّسالة التالية
" ألُْحبُّ. "إحفظوا اْسَمُه قدُّوًسا. قدِّموا لَُه مشاكلَكم، وآالمكم، وهو ُيباركُكم

 .تعالَوا، أنا أُبارُك كالًّ منكم. َبيَنكم
١٢/٨/١٩٨٩      

 يسوع؟ ♦
. يا زهريت، أَلوحَدة، واإلرتباط يب، واألمانة، والَغرية، سترفعِك إِيلَّ. أنا هو  ♥

عزِّينِي، فأنا عروُسِك، ِلَيكُْن . ا رفيقُِك القدُّوسأُعبدينِي، فأنا إلَُهكم، أَرْيحيين، فأن
 .رجاؤِك يب ويب َوحدي، ألنَِّي أنا َمْن ُيخلِّص

 أنا يسوع
 

١٣/٨/١٩٨٩  
مصباُحِك " أمثاِلي. "يا ُبنيَّيت، روِحي َعليِك، َيِدي على يِدِك،كَلَميت على شفاِهك ♥

إِِن احَتفَظِت دائًما بُِحبِِّك يل وَتبِعِت أوامري وطعِت وصاياي، . الَّذي يقوُد ُخطاِك
سأغلُب كلَّ . سأَبقى رجاَءِك وأنِت ستبقَني وريثيت. فلَْن َيخذُلَِك احلُبُّ وال األمانة
وأَنِت، يا . لَْن أَلبث على احلياد يف أوقاِت شدَِّتِك. الشّر الَّذي حييطُ بِك، يا ُبنيَّيت
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١٤٢

ا الِقيامةُ وكلُّ أمٍَّة أن. ُبنيَّيت، سُتعلنني برِّي وقوَّيت اللذَينِ ُيخلِّصاِن حّتى اجلُثَثَ املدفونة
 حنن؟. سأَلبثُ معِك حىت النِّهاية. َسُتمجُِّدنِي وُتسبُِّحين

 . ُبنيَّيت؟ حنن؟ تذكَّري دائًما أَنَّين أَنا، أُمَِّك، بقربِِك على الدَّوام يا: ألعذراء القدِّيسة 
 . صلِّي بال انقطاع

 ١٤/٨/١٩٨٩عشيَّة عيد انتقال العذراء 
. فى حّتى وَجْدُتِك، أَْنِت َمْن ُيحبُّها قَليبما إنْ َعربُت هذا املن. أنا الرَّبُّ، يا ُبنيَّيت ♥

أُدِخلِك إىل بيت "ولَْن أُطلقِك، حتَّى . فأَمَسكُتِك َسريًعا وأَعْدُتِك إىل الطَّريقِ الْقومي
. ي يوَمِك غًدا وكوين َبخوري وَعطِّري ُمحيطَِككَرِّس ".٩أُّمي، وِخْدرِ َمن َحبِلَْت بِي
 .لَْن أهجَرِك، إنَّ بركايت عليِك، يا ُبنيَّيت! َتَشجَّعي. إنَّ روحي يستقرُّ عليِك

 

١٦/٨/١٩٨٩  
أَلَْم . أشعري يب، ميِّزيين والْمسيين عندما َتَرْيَنين. سالم، يا ُبنيَّيت، أَحبِّيين كما أُحبُِّك ♥

 أَسألِْك أَنْ تفعِلي ذلك، يا ُبنيَّيت؟
 .أَجل يا رّب ♦
ذي أَمنُحِك هل سَتفعلني ذلك؟ أآلن؟ نعم، امسكي بِيدي، َتعرَّيف عليَّ بِهذا السَّالم الَّ ♥

 تعرَّيف عليَّ بِالُْحبِّ الَّذي أُعطيِك إّياه... إّياه
 .ملاذا َعليَّ أَنْ أَهيَم َبعُد يف هذا الَْمنفى؟ إنَّه َيبدو ِلي بال نِهاية، ربِّي ♦
لَْن أَََتخلَّى عنِك . ِك هذه الرِّسالة الَّيت َسُتتمِّميَنها قريًباأَعلَم، لكنَّنِي أَوكَلُت إِلي ♥

 هل سَتفعلَني ذلك من أجلي؟. فاسوال، إلبثي بِقربِي. وسأحرُص على أَنْ ُتمجِّديين
                                                           

  .٣/٤نشيد األناشيد ٩
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١٤٣

 .أُريُد أَنْ أُطيَعَك، ربِّي، دائًما ♦
 حنن؟. لَْن أخذلِك أَبًدا؛ متسَّكي بِي، تذكَّري بأَنَّين ُمربِّيِك ♥
 .نعم، يا رّب، إىل اَألبد ♦

٢٢/٨/١٩٨٩  
 !ِلُيسبِّْحَك كلُّ حّي، ربِّي! َعسى أن يكونَ اْسُمَك ُمسبًَّحا ♦
ال . إِعتمدي عليَّ، فأنا ُمرشُدِك. عليِك ُحبِّي وَرْحميت املُتعاِلَيان. بُِّكُيح" أَلُْحبُّ" ♥

أَلَْم أُغِدق َعلَيِك فَيًضا، كَنهرٍ، ِمْن َسالِمي . تشكِّي، يا حمبوبيت، سأَمُألِك مواهَب دائًما
 .إقرإي كَِلمِتي. ؟ إِبتهجي إذًا َألنَّنِي أنا الرَّبُّ معِكوُحبِّي 

 .)٤٩/٦فَتحُت الكتاب املقدَّس كيفما اّتفق فوقعُت على إشعيا  (
 )فيما بعد  (
َسِمعتهم . َيدي ذاهتا َتعَتنِي اآلن بِكرِمي، َألنَّين َسِمعُت صراَخ ضيقِ املُعوزين واألبرار ♥

محة، سأُكثُِّر مثري كما كثَّرُت اخلبَز والَسمَك ُألغذِّي ِلذا أنا، ربُّ الرَّ. يطلبونَ ثَمًرا
سأبين حائطًا ُألسيَِّج كرِمي . هذا الثمر سيكونُ مجالَ وَمجَد هذه األرض .الْجموع

َتشجَّعوا، يا . يا حمبوبيت، أنا رّب الكَرمِ وموجوٌد َبينكم. كي ال َيدوَسه عدوِّي
أَحّبائي، فأنا أعلَُم كَم كنتم حمرومني من النُّور وأَعلُم كيَف كنتم حمبوسني يف الظّلمة، 

األرُض بكاملها ستتألَُّق بنورٍ . تَّقدةلَكنَّين أَنزلُ ألعارَِض َهذه الظُّلَمة مع نارِ ُحبِّي املُ
 .سأَحيا َبينكم" الُْحّب"ساِطعٍ وأَنا َمْن هو 

  
٢٣/٨/١٩٨٩  

أعلين كَِلَميت مشاالً . طُُرقي َمَعِك ِهَي يف الصَّمت! ، إِطَمِئنِّي، َتقبَّلينِي بَِسالمفاسوال ♥
. الَبَشريَّةلَقَْد َمَنْحُتِك، بِداِفعِ ُحبِّي الالمتناهي، هبةً ِلكُلِّ . ومييًنا وال َتَتَردَّدي أبًدا
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١٤٤

إَمسعيين، عندما َيحني . َسبِّحيين، أِحبِّيين، إحفظي اْسمي قُدُّوًسا، إنَّ نِْعَميت َعلَيكِِ
أَتخلَّى َعْنِك  أنا، ألَعليَّ، لَن. موسُم الِقطاف، َستأِتَني إلَيَّ، فأالشيِك كُليا يف جسدي

أبًدا ِلِعلمي بَِعَدِمِك، َهلْ َتفَهمَني كَْيَف أرغَُب يف أَن َتكوين؟ إلَبثي الشيء فَتقيمَني 
ِفيَّ؛كُوين لَِطيفةً معي وُمطيَعةً يل، أنا إهلَِك املُحاطَ بألوٍف ِمَن الرِّْبواِت املالِئِكيَِّة ِمْن كُلِّ 

. كُوين زهريت. حدِّقي يفَّ، ويف قَليب األقَدس. ِهيَّيتأشُعري بقداسِتي، أشُعري بأُلو. ُرتبٍة
َهلْ َتفعلَني ذلك اآلن؟ إقَبلي هذا الطَّريَق  .إقتريب، أخِفضي َعيَنْيِك ِعندما أبارِكَِك
إسأليين اِحلكمةَ، . قَلبِ، ألنَّ هذا ما ُيرِضيينالَّذي اخترُتُه لَكِِ؛ كُوين َبسيطةَ ال

. إسأليين هذِه األشياَء أثناَء ِعباَدِتِك يل. أطليب التَّمييَز، فأسكَُبُه فيكِِ. فأُكثَِّرها ِفيِك
كمِة، أنا َسيُِّدِك، ُمربِّيكِِ، إنَِّك َتَتَعلَِّمَني من ِشفاِه اِحل. َتعالَي، قَيِّمي كُلَّ ما َتَعلَّْمِتِه منِّي

، ثََمري، ثََمري من أَتَرين؟ إنِّي أُغَذِّيِك، يا فاسولَيت، أََو َتدريَن مباذا؟ بالّروحيَّات
 َشَجَرِة احلياة، أَتَرين؟

  إلَهي صاحلٌ ِلي ♦
  فَُحبُُّه إىل األبد

  .جِيلٍ إىل جيل وأماَنُتُه َتدوُم ِمن
  .لقد إنَتَشلَين ِمَن احلُفْرِة وَشفانِي

  .أقاَم قدميَّ على َصخرٍة، وثّبََّت ُخطاَي
  ! كم ِمَن الَعظاِئمِ فََعلَْت َألْجِلنا، َربِّي

  

٢٤/٨/١٩٨٩  
  يسوع؟ ♦
 !َصغرييت، نظرةٌ ُمحبَّة، إبتسامةٌ صغريةٌ ِمْنِك َوَيقفُز قَليب ِمَن الفَرح. أنا ُهَو ♥
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١٤٥

  )الحقًا  (
زهَريت، َهلْ أَنِت َسعيدةٌ ِلكَونِِك َمعي؟ إعلَمي أنّ امسي . فاسوال، بارِِكيين َوَسبِّحيين ♥

 .َسُيَمجَُّد ِمْن َجديد
  .َنَعم، َربِّي، أنا َسعيدةٌ ِممَّا فََعلَت وأَْعمالَُك الَعظيمةُ َبركَةٌ لَنا َجميًعا ♦

 .ُحّبَيعلََم اجلَميُع أنَّ امسي ُهَو  إذًا، يا ُبَنيَِّتي، أعِلين اْسمي يف أرجاِء العامل، كَي ♥
  .يا َرّب، َدعنِي أَقرأ لَك َمْزموًرا لداود ♦
 .)١٤٥وَوقَْعُت على املزمور فََتْحُت الكتاَب املقدََّس كيفما اّتفق  (
أنا . إقرأي وأَنِت َتنظُريَن إيلَّ، يا فاسوليت. ه ِليإخترُت َهذا املزموَر كَي َتقْرأي ♥

 .أسَتِمع
 .)قرأُت املزموَر للرَّّب (
صلِّي، صومي، إقرأي كَِلَميت، تناوليين يف املناولِة الـُمقدَّسة، َصلِّي الورديَّةَ، . َتعالَي ♥

 حنُن؟. عُبديينأُ
  .إىل األبد ♦
 .)الحقًا يف الليل (
  هل َسَنذهب ِلَنستريَح، ربِّي؟ ♦
 .أَن أسَتريَح يف قلبِِك وأنِت يف قَلَيب أَألقَدس: أجل، ِلَنْسَترِْح، لَِكْن بَِشْرٍط واِحد ♥
 .)أبَتِسُم و أَهتزُّ فََرًحاَجَعلَين ذَِلَك  (
  . أبارِكَُك، يسوع! َنَعْم َربِّي ♦
 .، تعالَيأبارِكُكِِ، يا زهريت ♥

  ٢٨/٨/١٩٨٩باريس 
َتبغي أَنْ ُتنقلَ  على أيِّ شكلٍ. ربِّي، ِمن فضلَك، أَجِْب على سؤاِلي ِمَن الكتابِ الُْمقدَّس ♦
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١٤٦

رسائلَُك، بِما أَنََّك قد اخَترَت خادمَتَك ِلهذه املُهمَّة؟ هل َتَودُّ يف أَنْ ُتْنَتقى منها ُنخبةٌ أْم 
 ُتْنشَر بِكاملها، كما أَملَيَتها علّي؟

فقرأُت هذا املقطَع  وعندئٍذ قالَ . ٢٥-٤/٢١أَفَهَمنِي يسوُع أَنَّ اجلواَب موجوٌد يف مرقس  (
 :)سوعِلي ي

. فاسوليت، إِنَّ كلميت مثلُ ِمصباحٍ  ُيضيُء وَيسطُع كي َتستطيَع كلُّ َنفْسٍ أَنْ ترانِي ♥
. أُشُعري يب وُعودي إِيلَّ، أَترين؟ أَودُّ يف أَنْ أُبدَِّد هذه الظّلمةَ الَّيت َتثْقُلُ يف هذا العامل

 . أُعطيكم مصباحي، كي َتَضعوه على منارٍة وليس حتت أَِسرَِّتكم
 .أَشكرك ربِّي يسوع ♦
لَْن أُحبُّهم بال حدود، . أُبارُك البيَت الَّذي قَبِلَِك وأُبارُك أَوالدي. تعالَي، يا زهرِتي ♥

هل . ِلذا امحلوا صليبِي على أَكتاِفكم، ِلذا شاركوا يف صلييب. أَختلَّى عنهم أَبًدا
  .    ُيحبُِّك" أَلُْحبُّ"َستفعلونَ ذلك ألجلي؟ 

    ٢٩/٨/١٩٨٩  
 هيِّئْ قلبِي، يا َرّب، ♦

  .ِلمَتَكِلَيسمَع ك
  أَرجوَك، يا ربَّ احلُّب،

  يا ربَّ الرَّمحة،
  .بُِحبَِّك العظيم، أَجِبين
  أَنِرنِي، يا أهللا،
  .آمني! وأَحيِنِي بِنورَِك

وبِما أنَِّك طلَبِت عّماالً ِليحصدوا هذه الغالل الوافرة، سأرسلُ لِك . أنا ربُّ احلصاد ♥
 .اآلن، تقرَّبِي مّني أكثر، اقتريب .أولئَك املساعدين
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١٤٧

يف كنيسِة دير الكّبوشيِّني، يف سان  ١٩٨٩أيلول  ١٥رسالة إىل اجتماعِ الّصالة يف  (
 :)موريس، فاليه، سويسرا

سريجُع أَمواُتكم إىل . أَصبَح اآلن وشيكًا ١٠وأَِعُدكم أَنَّ يوَم الدِّين. أنا الِقياَمةُ واحلياةُ ♥
احلياِة وكلُّ الَّذين يرقدون بعُد حتت التُّراب، َمْدفونني حتت خطاياهم، سأُعيُدهم إىل 

. سأُكبُِّر ملكويت وأُصِلُح أَراضَيكم املوجودة اآلن قاِحلَةً ومرآها ُيرثى له. احلياة
ضيَعها فال َترحُم ابَن َبطنِها؟ أََتْنسى املَرأَةُ َر: "سأُكرُِّر هذه املقاطع ِمَن الكتابِ املقدَّس

 ).٤٩/١٥أش " ( ال أَنساِك أَناحتَّى َولَو َنِسَيِت النِّساء ف
سَيرجُع إلَيكم وَيعيُش بني " الُْحبُّ"إِنِّي أُعدُّ لَكم َسماًء جديدةً وأَرًضا جديدةً و

. ، سأُحييهاوكلُّ هذه اجلثِث الَّيت ُتصادفوَنها يف كلِّ زاويِة شارعٍ .َبقيَّاتكم كَُحّب
ومثلَ الرِّيح، سأَمحلُ رعاَتكم، ُمعيًدا إِيَّاهم إىل مراعٍ َجديدة، على أَنْ َيقودوا، بعصا 
رِعايتهم، قطيعَي ِلريعى كما يف األيَّام السَّالفة، ألنَّه حتَّى ولَو دخلَ شرُّهم بييت اخلاّص 

األرضِ كلِّها، فأنا وخدَع كثريين، حتَّى ولَو َعِملَت خطاياهم على َنْشرِ الكفر يف 
وسَيكفُّ غَضيب ويكون كما لَو لَْم يكُن أبًدا، حتَّى ولَو لَم . ُمسَتعدٌّ ألغفَر وأَنسى

قَليب األقَدُس ِلقلَّة لَِكْن، حتَّى الَيوم، ُيسَحُق . يكونوا قد اعَتَرفوا إالّ الَيوَم بِخطيئِتهم
احلُّب وِلَهولِ خطايا َعصركم، َخطايا قْد ثَقََبْت قَليب وأَخَجلَِت السَّماء، َخطايا قْد 

لَو كنتم تعرفون فَقَط كَم أنا ُمسَتعدٌّ مع . َنجََّسْت َمقِْدسي ودنََّسْت اْسمَي القُدُّوس
... جملرَِّد لَحظَِة َنَدم... وجَّهٍة إِيلّذلك ألغفَر جرائَم عصركم، ِلمجرَِّد َنظَرٍة ُمِحبٍَّة ُم

تكفي ابِتساَمةٌ ِلَوْجهي األقَدس . ِلُمجرَِّد إعاَدة نظَرٍ طفيفة... ِلُمجرَِّد َحْسرِة َترّدد

                                                           
  .الكربى َعوَدة املسيح ١٠
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سأصرُف نظري عن كلَّ مظاِملكم . حتَّى لَْن أنظَُر إىل جِراِحي. فأغفُر وأَنَسى
فكلُّ السَّماء َتحتِفلُ بِباِدَرتكم،  َندم، حتَّى ولَو ما حصلتم إالّ على حلظِة. وخطاياكم

ألنَّ ابتسامَتكُم وَنظرَتكُم املُِحبَّة سأتقبَّلها كبخورٍ، ولَحظةَ النَّدمِ تلك سأَْسمُعها 
  .كَنشيٍد َجديد

روحي ). ٤٤/٢٧مز(بالرَّمحِة ُألخلَِّصكم بِداِفعِ ُحبِّي أَلَيوَم، أَنزلُ إلَيكم مليئًا 
أحلّق أَقولُ لَكُم إنِّي . القدُّوس، روُح الّنعمة سيكونُ كالضَّباب وسُيَغطِّي هذه األرض

. َسيكتشفُها وَيسمُعها عدٌد كبري، وسأُكثُِّر ُرؤاكم ١١كلميت. سأُكثَِّرنَّ نِعِمي عليكم
ي، روَح الّنعمة، وُيحاولون أَنْ ُيطفئوه، َسَيكونونَ هكذا، كلّ الَّذين َيجهلون روح

كلُُ جهودهم ستكون باطلة، ألنِّي أنا الرَّبَّ بَِعزمي أَنْ أُقيَمكم . كَمن يرفُس مهماًزا
  .وأَنْ أُصِلَح هذه الصَّحراء حيثُ َتعيشون، وأنْ أجعلَ ِمن سرابِكم اخلدَّاع واحات

: الَّذين ما زالوا يطِفئونَ روحي القدُّوس ما يليأنا إهلَكم أقُف أمامكم وأَسألُ كلَّ 
كيف كان أنَّكم ال َتستطيعونَ أَن ُتميِّزوا األزمنة؟ كيف كان أنَّكم عزمتم أَنْ َتَدعوا "

آيايت وعجائبِي غَري معَتَرٍف بِها؟ ملاذا ختنقون َدوًما صويت وَتضطَهِدونَ أَنبيائي 
جدا إلطفاِء الّشعلة الصَّغرية الّيت تَرون باستمرار؟ ملاذا أنتم خائفون ومستعجِلون 

؟ ملاذا ُتسارعون ِلَتدوسوا وَتْسَحقوا كُلَّ زهرٍة تنبُت، بِنعميت، يف ظلمَتكُموالَّيت تنُري 
؟ كيَف كان ُيعقَل أنَّكم ُتريدوَننِي، أنا إلََهكُْم، صامًتا صحرائكُم وأرضكم القاحلة

  :ُركُم َمْن أَكوندعوين إذًا أَقولُ لكم وأُذكِّ" وَميًتا؟
 أنا الكَِلمةُ واحليُّ،

                                                           
  .إحياءاِتي ١١
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  .وسأعمل
ِعنَدما كنُت على األرضِ كَثَّْرُت ُخبزي وَسمكاِتي وأَطَعمُت ُجموًعا، وعندما َعَبَر 
موسى الصَّحراَء معِ آالِف النَّاس دونَ طعام، فُِتَحت إهراءاُت السَّماء وأُطِعَمِت 

َهكذا َسَيكونُ الَيوم، بِما أَنَّ األرَض ُمصابة بالقحلِ وتعجُز َعن أنْ . اجلموُع َمنا
تنتَج ما َيكفي ِمن اخلبز إلطعاِمكم، فأنا، بروحي القّدوس، روح الّنعمة، سأُكِثُر ُخبزي 

  :يف أيَّاِمكم، هذا معروٌف بِـ. َملونُألطِعَمكُم، يا أحبَّائي، أنتم اجلاِئعونَ والُْمْه
  ".فَْيض روحي القُدُّوس"

سأُطِعُمكُم بَِنفْسي مباشرةً، ألنَّه بِعزمي أَنْ أستمرَّ يف تكثري ُخبزي وأن ال أدَع أحًدا 
ِلذا  !منَع أوالدي من اجمليء إلَيَّ يف أوقاِت النِّْعَمِة َهِذه ألَويلُ للَّذين حياولون .َيجوع

فال . َتعاليمي صحيحةٌ َونافعة. أنتم املشكّكون بعُد، افتحوا قَلَبكم وليس َعقلَكم
. وا وال تشِتموا َمالِئكَِتي الَِّتي أَرَسلُتها مع روحيَتخافوا، آِمنوا بِبساطِة قَلب؛ ال تدين

فَحتَّى ميخائيلُ رئيُس املالئكة، لَمَّا خاصم إبليَس وجادلُه يف مسألِة جثَّة موسى، لَم 
 ١٢"جزاَك الرَّّب: "، فكلُّ ما قالَ كانَيجرؤ على أَنْ حيكَم عليه حكًما فيه شتيمةٌ

ُتوبوا . ُصوموا وعوِّضوا. ِعيشوا بِقَداسٍة ألنَّين قدُّوس. ترجَّوا بِي، آِمنوا وأَِحبُّوين
. إسَتْسِلموا بني َيَديَّ فأَجعلَ منكم أعمدةَ نورٍ حيَّةً: وقدِّموا يل إستسالمكم يوميا

تعالَوا إىل . بِنقاوٍة فَتفيَض َعليكُم نَِعمي ١٣لونِيتقبَّ. صلُّوا بال انقطاع، صلوا بِقلبِكم
سرُّونِي أَنا إلََهكم، وسريوا . إعَترفوا بِخطاياكم الكَثرية. واعبدوين" ساعِة السُّجود"

                                                           
  .٩يهودا  ١٢
  .يف اإلفخارستّيا املُقدَّسة ١٣
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آه ! كونوا َسمائي !إِتَبعوا أَوامري وال َتنظروا ال َيْسرةً وال َيْمَنةً، كونوا كاملني. مِعي
م َتعلَمونَ فَقَط كَم أَنا، إلََهكُم، أُحبُّكم، لَما كُنتم تَتردَّدون باتِّباع أَيَُّتها اخلليقة، لَو كنت

قليب . ملاذا َتلتمسون َتعزيةً يف مكاٍن آخر؟ فقلبِي األقَدس هو بلسم جراحاتكم! آثاري
  .إِنَّ عيينَّ عليكم مجيًعا. مسكنكماألقَدس هو 

الَّذين َيقرأونَ هذه الّرسالة تاركًا َزفَري أُبارُك كالًّ منكم، أبارُك عيالَكم، أُبارُك كلَّ 
  .كونوا واحًدا. ُيحبُّكم مجيًعا" ألُْحبُّ. "ُحبِّي على جبينكم

  
 .شكًرا، إهلي؛ أُباركَُك ♦

٤/٩/١٩٨٩   
  يف َمْعَمَعِة االضطهاد

 فيَك َتجُِد َنفْسي َمالذًا دافئًا، ♦
 إىل أنْ َتنتهي العاِصفةُ اهلوجاء؛

 أَميلُ أُذُين حنو السَّماء
 َألَمسَع صوَتَك احلنون،
 .الفائَق التَّعزية داِئًما
 ال شيء خييفُين؛

 .ّزيينفحضورَك الُْمقَدَُّس بِجانبِي ُيع
 ال أحد ُيمكنه أنْ َيِحلَّ حملَّ أمانتك؛

  فَمنذ اآلن أنَت سيِّدي،
 ألعليُّ، ربُّ األرباب،

 فادي،َّ



  
  ٣٥رِسالَة َسالم وُحّب دفتر رقم 

  

١٥١

 وهكذا أَستسلُم كلًِّيا لَك؛
  .أَسَتوِدُع روحي وقليب بني يَديَك اإللَهيََّتني

  .آمني
كي تتعّزي، " آبَّاِك"تعالَي، ارَتِمي بني ذراَعي  .أحلكمة، يا ُبنيَّيت، ُمعلِّمِك وُمرّبيِك ♥

تعالَي . َضِعي ثقَتِك يب؛ قدِّمي يل أَحزاَنِك، فأُحِسَن استعماهلا. فَلَْن َتجدي أَفَضل منه
ْيلِ ُمضطهديِك، قُلُت إِنِّي سأَسهُر َعليِك، ولَْن أْسمَح ِلَس. وَدعيين أَكُْن لِك َمْخبأً

كلَّما اضطََهدوِك، . الَّذين هم يف احلقيقة ُمضطهديَّ، أَنْ َيجرفوِك يف تيَّاراِتهم الصاِخبة
ثقي بِي، ِلَتكُن . يا ُبنيَّيت، كُلَّما، أَنا الرَّبَّ، أرفُعِك وأُباركُِك، فال تنَسي هذا أَبًدا

؛ كلُّ هذه التَّضحيات لَْن تذهَب َدعينِي أستعملِْك كطُعمٍ للكَفَرة. صلواُتِك كالَبخور
 حنن؟. تذكَّري، فقليب األقَدس هو مسكنِك .سًدى

 .حنن، ربِّي ♦
 .كوين صاِلحة ♥
 )الِحقًا  (

أيلول، بِكنيسة دير الكّبوشيني، يف سان  ١٥رسالة من أّمنا القديسة الجتماع الصَّالة يف 
 :)موريس

فاْسَمعوا صوَت احلكمِة ُيناديكُم يف هذه . وحَدُه اهللا حكمةٌ. ُم عليكم َجميًعاألسَّال 
يسوع يدعوكُم مجيًعا، واحًدا تلَو . افَتحوا آذاَنكم وتعرَّفوا على َصوِته. الصَّحراء

إنَّ ابين ُيدرُك . اآلخر، كي تعودوا إِليه، كي تعودوا إىل الُْحّب وتتبعوا أَثر خطاه
م لَِكْن ليس َعلَيكم أَنْ َتقلَقوا إِن اسَتسلَمُتم كلًِّيا بني يَديه اإلهليََّتني ضعفَكم وخطاياكُ

تعالَوا إليه كما أنُتم وقَدِّموا لَه إرادَتكم، قدِّموا لَه ُحبَّكم، قدِّموا لَه . وإن وِثقُتم به
ا لَه آالَمكم، أحزاَنكم، عذاَباتكم، مشاكلَكم، قدِّموا لَه كلَّ شيء؛ ثقوا به؛ اْسَمحو
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أَنْ يقوَدكم إىل أعماقِ قلبِه اَألقَدس حيثُ سَتجدونَ سالَمه، هذا السَّالم الَّذي 
أُريُدكم أنْ تكونوا دائًما على حذَرٍ ِمَن الشَّيطاِن الَّذي  .َتحتاُجه َنفُْسكم كثًريا

على اِالضطرابات، واِالنقسامات، والبلبالت، والَّذي، أَكثر ِمن أيِّ وقٍت  ُيشجُِّع
إنَّه َيخدُع حّتى املختارين، وُيربكُهم؛ لِكْن  مضى، ُيحارُب ُمخطَّطَ اهللا الْخالصي؛

لَِكنَّ الَّذين َسَيستمُعون إىل . ّب، َسُيْسَمُع وُينّجى ِمن السُّقُوِطكلُّ َمْن َيدعو اسَم الرَّ
َصوِت الّشريرِ لَْن َيَتمكَّنوا ِمن معرفِة اإلستقامة الَّيت تأيت ِمَن اهللا ولَْن يتوصَّلوا إىل 

تذكَّروا دائًما  بأنّ َوقَْع خطواِت الَّذيَن َيحملون أخباًرا "... الُْحب"معرفِة صوت 
 .هو وقٌع ُمرحٌَّب بِه سارَّةً

صلّوا، يا أوالدي األحبَّة، بِقلبِكم، وتقبَّلوا الّروح الَّذي أُفيض اآلن على أَُممٍ َعديدة
َتقَترُب وكَم الّنعمةُ قَْد أُفيَضت بِوفرٍة على كثريينٍ ِمن " الُْحبِّ"أشعروا كَم أّياُم َعوَدِة 

 .بينِكم
، كَي ُتحّبوا "ّبالُْح"سأُهني رساليت بَِتذكريِكُم أنَّكم ُخِلقتم بِدافع الُْحّب َألجلِ 

ِلذا، سبِّحوه وأَدُّوا جمًدا ِللَّذي . خالقَكم، وأنَّ كلّ ما أُبِدَع ِليُوَجَد أُبدَع بِه وله
أُباركُكُم َجميًعا، . هافَرِّحوين، أنا أمَّكم، بِتأَّملكم يف رساِئِلنا وبَِعيِشكم إّيا .َخلقكم

  .أنا، أمَّكُم القّديسة، أُِحبُّكم َجميًعا .أُبارُك عيالَكم
  


