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  الدفتر السادس والثالثون
  

٥/٩/١٩٨٩  
فَكُْنُت . ربِّي، لَقَْد أَمَضْيُت ساعاٍت أتأمَّلُ يف املُحادثِة العقيَمة الَِّتي قْمُت بِها مساَء أَمس ♦

هكذا ُمضطَرَِبةً حتَّى أنَّين لَْم أَسَتِطْع، فيما َبعد، أَنْ أَقَترَِب منَك وال أَنْ أَنظَر إِىل وجهَِك 
لَْم أُكرِّْمَك ومل ... لَقَْد َخذَلُتَك. ماذا تكلَّمُت باْسِمَك؟ ال شيء. يِمن شدَّة خجِل

يا أهللا، إحفظ قلبِي . إِنِّي َسقيمة مَن الُْحبِّ لَك. أُسبِّْحَك، رغم أنََّك وحَدَك َبهَجيت، ربِّي
 .نقيا وبعيًدا َعنِ التَّجارب

طُُرقي . ْد َتغلََّب َعلى غََضبِيرمحيت عظيمةٌ وحنانِي قَ. فاسوليت، أشعري بُِحبِّي لِك ♥
َعَسى ُمحادثاتِك أَنْ تكونَ . ُمقَّدَسة، يا ابَنيت، ِلذا كوين قدِّيسة ألنَّين أَنا قُدُّوس

َتَجّنبِي املُحادثات الفارغة؛ . أحلكمة، يا ُبنيَّيت، هي ُمعلّمِك وُمربِّيك! كَموسيقى آلذانِي
أنا مرشدِك، والنَّصائح تأيت منِّي . َوفَْق تعاليمي َتكلِّمي! أعطي ثَمًرا. والْكالَم الَباِطل

أُرفضي ما حيطُّ قواِك، مثل القالِ .  أُريُد َتالميذي كاملني، ِلذا كونِي كاملةً. َدوًما
أشعري بِحضوري وجمِّدينِي بِكونِِك . أُحبُِّك وأُريُدِك كاملةً. والقيل والكالم التَّاِفه

ميذُ املاثلُ أماِمي َيجب أَنْ َيلبثَ طاهًرا وُيصِغَي إىل فالتِّل. انعكاسي، تكلَِّمي ألجلي
إفَهمي أَنَّين . نعمِتي عليِك، أَْرغُب أَنْ َتْحفظي َتعاِليِمي وَتتَبعيها. صوِت معلِّمه

َتشجَّعي، . روحي عليِك، أَُبارِكُِك، يا حمبوَبيت. وضعُتِك يف قليب األقَدسِ منذ الَبدء
لَْن يكونَ كلُّ هذا عبثًا؛ كلُّ ما َعليِك فعلُه هو أنْ ُتحبِّينِي، أنْ تعبديين وأنْ َتسَمحي 

 .أَْرغُب أَنْ َتكُوين َصداَي. يل أَنْ أَستعِملَ َيَدِك
 ماذا َتقصُد بِهذا، يا رّب؟ ♦
تأّملي غالًبا . أَرغَُب أَنْ َتقْرأي َرسائلي يف اجتماعاِت الّصالِة فأَشعُر بِأَنِّي ُمَمجَّد ♥

. أَحتاُج أَنْ أَسَتريَح قليالً. زهريت، أَجيُء إليِك مَع صلييب. واقَبلي كلَّ ما أُعطيِك
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 أَُتريديَن أَنْ َتحملي َصلييب ألجلي؟
 .بِكلِّ سرور، ربِّي ♦
إمحِلي َصليبِي، فسأَعوُد ِفيما َبعُد ُألريَح منه . صلييب ثَمني. َتذكّري ما أُعطيِك ♥

. ال ُتنكريين أبًدا مهما َحَدث. يا ُبنيَّيت، ُتبهُِجين النُّفوُس الُْمتأهَِّبة ألجِلي. كَِتفَيِك
 .َكأَنا إِلََهكُونِي داِئًما ُمسَتعّدةً وُمَتأَهبةً ألجِلي، 

  
٦/٩/١٩٨٩  

 يا رّب؟ ♦
 .أنا واقٌف أَمامِك؛ أُدركي هذه النِّعمة، يا فاسوليت. أنا هو ♥
 .أنا أَعجُز أَنْ أَفَهَم لَكنَّنِي أُْؤِمن. أفَهم َتماًما بطريقٍة ما، ربِّي، ال ♦
َهلْ َتْرغبَني أَنْ َتكْتيب؟ . آمين، أجل، آمين بأميان طفلٍ، ألنَّ هذا ما َيسرُّين ويسرُّ اآلب ♥

 أجل؟
 ...أَدَركُت أنِّي قَْد َنسيُت أَنْ أَكْتَب ♦
 بِخصوصِ صليبِي؟ ♥
 .نعم، يا رّب ♦
 .إذًا، اكتبيه اآلن ♥
 .، يا إلَهيأَشكُرَك ♦
، حَدثَ، حتَّى ساعٍة ُمتأَخِّرٍة من "بطريقٍة صوفيَّة"الحقًا، بعَد أَنْ َتركَين يسوع مع صليبِه  (

كان ذلك وكأَنَّ العالََم بآثاِمه، بكلِّ نوعٍ من . ِمن الغمومالليل، كما لو كنُت أتلقَّى َوابِالً 
َتذكّرُت يسوع يف اِجلسَمانِيَّة، . املَُبرَِّحة وفجأةً، َوْسطَ هذه اآلالم. اآلثام، كَانَ ُيطبُِق عليَّ

فيما . ِمن جهَّة أخرى، كُْنُت سعيدةً أَنْ أريَح يسوَع، ولو ِلربهٍة وجيزة. فَبكيُت بكاًء ُمرا
 .)بعد، جاَء َيسوع واستعاَد صليَبه
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 .ِك إِيَّاه اآلن، يا حمبوبيتأشاركُ ♥
 .يا رّب، أنا أُصغي إلَيك ♦
هل َسِمعِت يوًما يتكلَّمون َعن أَحٍد حاولَ أنْ حييا يف َتقْواَي ولَم . أَصغي واْسَمعي ♥

 ُيَهاَجم أو ُيضطَهد؟
 .كال، يا َرّب، بل بعُضهم ماتوا شهداء ♦
 . ِقيلَ يف الُنبوءاِت أجل، هكذا، كما َترين، يا صغرييت، لََدينا اآلن إثباُت ما قْد ♥

يف هذه األيَّام،كلّ َمن َيتقدَّم آتًيا باْسمي وَيْرفُع صوَته ِليذيَع رساليت حتًما َسَيضطَهده 
إليهم، لكنَّهم ال َيأَبهون؛ إنِّي أَْدعوهم لَكنَّهم َيْرفضونَ أَنْ ُيصغوا؛ أشُري . بنو قايني

ألَْم أَقُلْ إِّني، يف أياِمكُم هذه، . يرفضون بازدراٍء كلَّ َتحذيرايت؛ َو َيْسخرونَ ِمن الَوعد
يف قلوبكم وأنقُشها يف  مباشرةً؟ وإِنِّي سأَضُع شرائعي ١سأفيُض روحي على كلِّ َبشر

كنها ذلك؟ فكلميت ُيعطيها َتصدر عن مبادرِة بشرٍ؛ كيف مي ما من ُنبوءٍة؟ ٢أذهانِكُم
أنا، الرَّبَّ، قَْد َوعدُتكم . روحي القدُّوس ملهًِما هكذا الناَس أَنْ يتكلَّموا َعنِّي

لَكْن، يف ! مهابَِسماٍء جديَدٍة وأرضٍ َجديَدة، وأنا، يا فاسولَِتي، منصرٌف إِىل إعداد
أّياِمكم، ألناُس ُمنكفئون على أَْنفُِسهم، كفَرةٌ، قُساةٌ، ُيفَضِّلونَ ملذَّاِتهم اخلاصَّةَ على 

. ناُر ُحبَّي اهللا؛ لَِكنَّ األياَم َتمضي، وقريًبا كلّ هذا الْشّر َسَينتهي، إذْ ستبيُدُه وُتطهِّرُه
قريًبا . ًما، لِكنَّ قوَِّتي َسَتنصُركِِ دائًماتشجَّعي إذاً، يا صغَرييت، فالِْمَحن سَتحصلُ داِئ

َسَترون َسمائي اجلديدة وَسَتِعيشونَ على أرضٍ جديدٍة، ألنَّ وعدي َسيِتّم قريًبا 
إنَّكُم اآلنَ تعيشونَ بدايةَ آالم والدهتا، ِلذا تشجَّعوا، يا . وَتجديَد كنيسيت يتحضَّر

.  َيِتي، ال َتيأَسوا، فَكَِلَمِتي آِخذَةٌ يف التَّمامأحبَّائي، يا َمْن َتحِملونَ اْسمي وأنتم ذُرِّ

                                                           
  ).٢/١٧أعمال الرسل ( ١
  ).٣١/٣٣ارميا ( ٢
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ستأكلونَ مباشرةً ِمنِّي، وسأقدُِّم لَكم . لَقَْد قلُت إِنِّي سأكونُ معكم وأعيُش فيما بينكم
اآلنَ ناري َتنزِلُ ِمن السَّماِء َعليكم . شاٍن منكمماَء بئرِ احلياة َمّجاًنا َأليِّ عط

َسأسكُب هذهِ  الّناَر اآلكلَةَ ِمن أُمٍَّة إِىل أُمٍَّة، ُمحوِّالً شرَّكم . فَتحرقُكم بُِحبِّي العظيم
ملتحجِّرةَ، تاركًا إِيَّاها ُملَتهِبةً، وُمحوِّالً ُسباَتكم إىل غَريٍة َعليَّ إىل ُحّب، فاِتًنا قلوَبكُُم ا

هذه السَّاعةُ املقدَّسة، ساعة ناري، َسَتنَتِشُر مثل أَّتوٍن ُمتَِّقٍد فََتمَتلئونَ ِمن . أَنا إلََهكم
ا ملكوَت َسأُجّددكُم موسًِّع. نارِ ُحبِّي، نارِ روحي القّدوس، كَما يف الَعنصرِة األوىل

َهلِّلوا ِمن كلِّ قلبكم، يا ! ِلذا ابَتهِجوا. حقيقِتي، َووحَدِتي، وَعدِلي، وَسالِمي وُحبِّي
َسأَجيُء وأُزيلُ مجيَع ُمفاخريكم املُعتدِّين بأَنفِسهم الَّذيَن كَانوا أَحد أسباب ! أَحّبائي

  .بنارِ حبِّيَسُتطهَّرون  .َتشتُّتكم وُسقوطكم؛ فالَّذين ُيطِفئون روحي َسُيقْهرون بَِنفَِسي
  .أُباركُِك، يا ُبنيَّيت. ُيحبُِّك" أَحلُّب. "يا ابنيت، أَِحّبينِي، أُعبديين، ُسرِّينِي 

 حنن، يا رّب؟ ♦
  .        َتعالَي. حنن، يا ُبنيَّيت ♥

١٣/٩/١٩٨٩  
 ُمضطَهِديَّ ُيحيطونَ بِي، ربِّي، ♦

  وقَْد َصّمموا على َسحِقي؛
  فأَِملْ أُذَنَك إىل طلَبِتي،

  ات الُْمتَغطرسِة واأللِسَنِة الكَاِذبة،واحفَظنِي ِمَن اإلدِّعاء
  يا حاميَّ،

  .َوَدعنِي أَعتصْم يف قلبَِك اَألقَدس
، والقاضونَ عليِك ُمتَّهميَُّمتَّهموِك ُهم يف احلقيقِة . يا ُبنيَّيت، َدعي كلَّ َشيٍء َبَني َيَديَّ ♥

فِة، غري أَنَّهم أَوالدي يهلكونَ ِلَعدمِ الْمعر. ُمضطَهِديَّقاضون عليَّ، وُمضطَهِدوِك 
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١٥٧

 .عندما ُتعطى املعرفة هلم َمجَّاًنا ِمن َعلو َيْرفضوهنا
لَِكْن، يا َرّب، َتسَتطيع دائًما أَنْ تنشَر رسالةَ َسالِمَك وُحبَِّك بِواِسطِة النُّفوس الُْمنفِتَحة  ♦

 .عليَك والُْمسَتِعدَّة
 .)فجأَةً شَعْرُت بآالمٍ يف راحَتي يديَّ (
. إْسَمعي، أَعمايل اإلهليَّةُ َسَتغمُر هذه األرَض. ال ُترى بالعنييا َزهرِتي، آالُمِك  ♥

وسأبذل ُوسِعي ِلتغمَر هذه األرض، ولَْن يقدَر بشٌر أَنْ َيتدخَّلَ يف ُمَخطَّطي، يا َزهرِتي، 
أُِحبُِّك، . إِْسَمِحي يل أَنْ أَستعملَِك كما أَْرغَب. فَكونِي ُمتأَكِّدةً، إِذْ هذه هي إِراديت

فَبِقدرِ ما يكون . بِ عظمة ُحبِّي لِك، أَْسمُح لَِك أَنْ َتْشربِي ِمن كأسي الُْمّرةوبِسَب
أنا، أَيًضا، كعريسٍ لِك، قَدَّْمُت لِك . ُحّبي لِك عظيًما سأَْسمُح لَِك أَنْ َتْشريب منها

أَما ائَتمنُتِك على صلييب، وَمسامريي وإكليلي الشَّوكي؟ أََترين كَم . أَمثن َجواهري
أنا أَُنقِّي َنفَْسِك، وأَقُوُدها حنو الكَمالِ، ويف طريقِ . ِحبُِّك؟ طُُرقي لَيَسْت طرقَِكأُ

الُزهُد . يا خطيبِتي، َدعيين أَُزيِّْنِك بِجواهري، اْسَمحي يل أَنْ أريِك آالِمي. القداسة
ِسِك وَتذَكَّري، ولو َسَيقُوُدِك إِىل الكمالِ، ِلذا دعيين حرا بأنْ أَعَملَ ما هو األفَضلُ ِلَنفْ

 Ι Χ Θ Υ Σ. أنَِّك ال تفهمني َتماًما كَِلمايت وطرقي،َتذَكَّري أَنَّ َيسوَع َيْعين ُمخلًِّصا
الَوْحَي احلقيقي الَوحيد هو  ربِّي، الَّذين َيْرفُضونَ كلَّ اإلحياءات الْخاصَّة َيَتحجَّجون بأَنَّ ♦

 الكتاب املقدَّس، وهذا ما َنْعرفُه َجميًعا، ولكْن أنَت، ربِّي، ماذا َتقُولُ؟
أُنظري، . الكتاب املُقدَّس هو فعالً احلقيقة، الوحي احلقيقي، لَِكنَّين َما زلُت َموجوًدا ♥

الَّذي كثريون ميَّالون إىل  حماميَّ معكم مجيًعا، روُح احلّق. أنا الكلمةُ وأنا فاعلٌ بالّروحِ
إنَّه ). ١٦/١٤يو . (نسيانِه أو جتاهله، َألنَّ كلّ ما ُيخُربكم به الّروح َيأْخذُه ِمّما يل

. ِلذا، يا ُبنيَّيت، أُذكُّركم داِئًما باحلقائق ذاهتا. املُذكِّر بِكلميت، املوِحي إىل ذهنِكم
إقَبلوا روحَي . "باملذكِّر"دَّوام إفهموا األسباَب الَّيت من أجلها أَحثُّكم على ال
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أَجيُء ُألذكَّركم بِكلَميت، أَجيُء َألْدعَوكم إىل التَّوَبة قَبلَ أنْ يأيت . القدُّوس، روَح احلّق
ألكنيسةُ َسَتحيا، . بِقربِك، ال َتَخاِفي أبًداأنا . ُبنيَّيت، َبشِّري بِحبٍّ ألجل احلُبِّ. َيومي

َسأُغذِّي هذا اجليلَ املُْحَتِضَر من . مبا أَنَّ الُْحبَّ هو جِذُْر شجرِة احلياِة وهَو فيما َبينكم
. إْسَمحي يل أَنْ أَستعملَِك كَلَوحِتي. ثَمرِ شجريت، واِضًعا إِيَّاه مباشرةً يف أفواِههم

. َصلِّي... Aghapa Me٣أُِحبُِّك. تعالَي، حنن؟ نعم، أمُِّك ُترافقنِي. كُِلي ِمّني
 .فاسوال، ُسرِّينِي بِمجيئِك إيلَّ غالًبا خاللَ عملِك اليومي

شّدة غالًبا ما أترُك ما أَقوُم به ِمن أَعَمالٍ َمْنزِليَّة آليت قُْرَب رّبنا، ولو ِلدقيقَتني فقط، من  (
 ...)اشتياِقي إىل اهللا

تعالَي إذًا إلَيَّ يف . تذكّري الِفديةَ الَّيت َدفعُتها ألجلِك. أَْبهِجيين وأَريين أنَِّك أَسَريِتي ♥
، بدافع الُْحّب، سأَْدعو إيلَّ كُلَّ إفهمي كيَف أنَّين. إِلَبثي صغريةً. أيِّ َوقٍت وكلِّميين

إِنَُّهْم ميَّالونَ، يف . أُريُدكم أنْ َتفْهموا أنَّ قلَب ُحكماِئكُم يف بيِت املَناَحة. َنفْس
إنَّ فساَدهم ُيْعميهم فاِتًحا فيهم جماالً . عظمتهم املَزعوَمة، أَنْ َيتناَسوا قدرِتي وألوِهيَِّتي

إنَّ ِفكَرُهم وقَلوَبهم أقرُب إِىل . قفلوا قلَبهم عنِ احلُّبلوساوِس الّشيطاِن، َألنَّهم أ
كثٌري ِمن . َتسرََّب هذا الَوباء إىل كنيسيت. العاملِ العقالين منها إىل عاملي الّروحانِي

إنَُّهم َسَبُب الكثري ِمن . ُرعايت يشبهون تلك الِغربانَ يف املَثَلِ الَّذي أعطَيُتِك إيَّاه
ِخطَُبهم ومواعظُهم َتْنقصهِا الّروحانّية، واألمانة ِلكلميت . اخلالفاِت يف كنيسيت

هل َتذكُريَن . إنَّهم يرفضون أسراري يف َحضرِتي وَيهزأونَ بالتَّقَوى. َوألوامري
ْد َتَبنَّوا لغته، خادمني الرَّذيلةَ بدلَ الفضيلة، األعمالَ الّيت اقترفَها جدُّهم قايني؟ لقَ

هؤالء . والفجوَر عوًضا عن الطَّهارة؛ لقَْد َخَضعوا دونَ َتَحفٍّظ ِلعبوديَِّة اخلطيئة
عندما سيأيت يوِمي، . القايينيُّون أحياء للخطيئة، لكْن أمواٌت لروحي، روحِ احلّق

                                                           
  ".أَحّبيين: "يف اليونانّية، تعين ٣
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. لْحساَب عمَّا لَْم َيحفظوا من تقاليِد راِعيهمَعلَيهِم أنْ ُيجيِبوين وأَنْ ُيَؤدُّوا يل ا
 .هذِه ثَْمرةُ جحودهمف. ألَيوَم، فَُمُهم يديُنهم، وِشفاُهُهم َنفُْسها َتشَهُد ضدَّهم

إِنَّ َبيَتَك ! لَِكْن، يا َرّب، إِستمْع إىل صراخِ هابيل، وال َتْتركنا ُمنطرحني بِدوِن َمن ُينهضنا ♦
أآلالُف َسَيُموُتون ِمن العوز . خراٌب، لِكنَّ بيَتَك ملجؤنا، وليس لنا َمكانٌ آخر نأوي إلَيه

 !إْسَمْع هابيلََكْع صوَتنا وعويلَ أوالِدَك، للخبزِ، حنن َنِعيُش بني اَألْنقاضِ، فاْسَم
يا ابَنِتي، أَعُدِك أنَّين َسأَْدخلُ هيكلي بغتةً . َصلّي، ال َتتوقّفي أَبًدا عنِ الصَّالة! يا ُبنيَّيت ♥

ِلُتوَضْع "ِ، ٥وللهيكل!"ِلُيجدَّْد بِناؤِك: "٤وبصوٍت عظيمٍ َسأَقُولُ ألورشليم
، حيَّةً بِروحي، وَسَيسكُن الُْحبُّ فيما ٦وهي َسَتكُونُ مدينيت اجلديدةَ".أساساُتَك

ي، أشجارِ احلياِة، وأنُتم، يا وَسأَْمُألها من أشجار. بينكم مجيًعا، يا بقّييت احملبوبةَ
كُوُنوا متيقِّظني وال . أنا نوُر العاملِ والَّذي َيسطَع عليكم. أحّبائي، َسَتأْكلُونَ وتشبعون

. أنا يسوع أُِحبُِّك. بنيَّيتسالمي عليِك، يا ،َتَناُموا ألنَّ األّياَم أَصَبَحْت معدودةً
إسَترحيي اآلن يف قَليب األقَدس؛ لَْن أخذُلَِك . َدعينِي أُغذِِّك وأُغذِّ هذا اجليل اجلائع

 .بقربِِك" أَلُْحّب. "أَبًدا

  
  
  ١٤/٩/١٩٨٩عيد َرفْعِ الصَّليب 

َدِعي مكاًنا ألّمي، . إحترمي شريعِتي دائًما. ال َتشكِّي أَبًدا بِحّبي. فاسوال، َصلِّي أَكثَر ♥

                                                           
  .أي حنن ٤
  .أي نفسنا ٥
  .أي حنن ٦
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إعَمِلي ألجِلي ". ٧بيِت أُمِّي وِخْدرِ َمن َحبِلَت بِي"َسأَنتظُرِك يف . ضّميها بني ذراعيِك
يين، أَنا أُعبد". احلُّب"إعَملي بُِحبٍّ ألجل . بِجهٍد ال َيكلُّ وبِحرارة روحٍ َشديدة

ِمن . أُقدُِّم لِك آالِمي. ٨إلََهِك، وَدعينِي أُثقِّفِْك، حتَّى ولَو كان ذلك ِمن خالل األملِ
اآلن فَصاِعًدا َيجِب أَالّ تتلفَّظ َشفتاك إِالّ بالقداسة واإلستقامة؛ وُحبا بِي، زيِّنيين، يا 

الُْحّب، زيِّين صلييب بكلِّ قطرِة  حمبوبيت، بِكلماٍت تنبُع ِمْن قلبِِك؛ زيِّين صلييب بأَكاليلِ
قدِّمينِي على ! إجَتهدي اآلن يف أَنْ ُترضيين؛ فَما أكثَر ما أَعطيُتِك. ُحبٍّ من ِقبلِك

. أَنا ُمعلِّمِك ومّني َسَتتعلّمني! أَشعرينِي اآلنَ بَِغريٍة وحرارٍة َتسّراننِي! كلِّ شيء
ال َتسأَِمي . فاسوال، صلّي واطليب قّويت، وال َتدِعي الشَّيطانَ َيستغلُّ ضعفَِك ِلُيجرِّبِك

. تعالَي، سأُنُريِك على األشياِء الَّيت ُتبلبلُ َنفَْسِك. ِمن الكتابة؛ تذكَّري تعاليمي واْتَبعيها
َتَمكَُّن ِمن إِْتمامِ أَلْسُت ُمرِشَدِك الّروحي؟ إذًا، آمنِي بِي، حّتى يف ضعِفِك املُذِهل سأَ

إفَهمي، يا ُبنيَّيت، أَنَّه، باْختيارِِك يف فقرِِك وضعِفِك، سَيتمجَُّد باألْحَرى . هذا الوحي
  .تعالَي، أَْحّبيين. أُباركُِك. اْسمي القُّدوس

أَجتاُز حمنةً أُخرى، . هاَجَمين الّشيطانُ باسِتمرار. أليوم، كانَ كما لو أَنَّ جهنََّم كانت ثائرةً (
 .)وَنفْسي ُمعذََّبة

 .)يف املساِء فيما بعد، (
 يسوع؟ ♦
 .              أَنا، يسوَع، أُحبُِّك. يا مالكي، ال َتخايف؛ انتظري فقط فََتَري كَيَف أَعَمل. أنا هو ♥

  
 .أعبُدَك، يا قدُّوَس القدِّيسني ♦

                                                           
  .نشيد األناشيد ٧
  )املترجم. (يعين العبور يف األمل ٨
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كم . يسوع َألطمِئنَّ وأَتعزَّى؛ شَعرُت بأَنَّين ُمهاَجَمةٌ وباِئَسةالحقًا أَيًضا، َرجعُت إىل  (
 !)أَخاُف أَنْ أَكونَ يف ضالل

 ربِّي، احفَظين ِمَن الّشرّير وِمن َهَجماِته، ♦
  .ال َتَدعين أَسقُط يف فخاخِ الّشيطان

  !قَبل أَنْ َتخوَر روحي، َتعال
  كُْن ُمخلِّصي ثانيةً، َجدِّْد فََرِحي،"

  روِحي ثابًِتا ومتأهبا جيًِّدا،إِحفَظْ 
  . فأُعلِّم األمثَةَ الطَّريَق املؤدِّي إليك، واخلطأةُ إليك َيرجعون

 )١٥-٥١/١٤مز (
نائمةً؛ صلِّي بال  َصلِّي، يا فاسوليت، كي ال َيجَدِك الشِّرِّيُر. يا زهريت، َسالمي معِك ♥

 .أُريُد كلَّ ما متلكني. أَنْ حتبِّيين، َيعين أَنْ ُتعطيين كلَّ شيء! ٩ِكم أُْشِفُق َعليك. انِقطاع
 .يسوع، ُخذْ كلَّ ما ُتريد ♦
 َهلْ َترغَبني يف أَنْْ ُتضّحي بِذاِتِك أكثَر  ألجلي؟ ♥
َسألُتَك، ربِّي، أَنْ َتُجرَّنِي إذا  كنُت. إِنِّي أَرغَب يف ذلك، حتَّى ولَو كانَ الَْجَسُد َضعيفًا ♦

 .إفَعله، إذا كان ُيرضيَك. لَزَِم األمر
 .أُِحبُِّك. فاسوال، أُريُدِك أنْ َتعَملي من ِتلقاء ذاتك! آه ♥
 .إنِّي راِغَبة يا َرّب ♦
الشرِّيُر . سالم، يا ُبنيَّيت. إسَتسِلمي يل وال َتخايف. َتوقَّفي َعْن ُمقاوَميت... َدعينِي إذًا ♥

 .ال ُترِخي قَبَضَتِك عنِّي، َتَمسَّكي بِي. ُيبِغُضِك وُيواِصلُ َهَجماِته ضّدِك

                                                           
كنُت أَشعُر بَِعجزِي َعن ذلك ألنَّنِي مرهقة، . ظَنْنُت أنَّ يسوع كانَ يريُدنِي أَنْ أقِضي الليل كلّه بالصَّالة ٩

  .احلنان ىبُِمنتهوكان صوُتُه !". كم أُشِفق َعليِك" ِعندما قالَ يسوع
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َصلّيُت بال انِقطاع . كاَنِت السَّاعةُ قَْد َتجاوَزِت احلادية عشرة ليالً عندما ذهبُت إىل النَّوم (
كْرييا ألْيسون، كريستا "َبينما ُوفِّقُت يف تالوِة الكثري من ال. ١٠غَلََبنِي النُّعاس إىل أنْ
عدَّة مّرات، أَثناء !". َسأُساعُدِك: "، َجَعلَنِي أَقفُز فجأةً صوٌت قويٌّ داخليٌّ َيقول ِلي"أليسون

كنُت أكَّرُر بعض  أَحياًنـا. اللَّيلِ، الَحظُت أَنَّ الّصوَت الّداِخلي كانَ ُيصلِّي َألجِلي
 .)كلماِت َصلواِت الّصوت، َولَو لَم أَفْهم كلَّ شيء

 

 صباًحا١٥/٩/١٩٨٩
 َهلْ َترغبني يف إعطائي أكثر؟. املزيد فاسوال، أُريُد منِك ♥
 .يسوع، ُخذُ مّني كلّ ما تريد ♦
 ِك؟حىت حياَت ♥
 .حياِتي َتخصَُّك ♦
دعينِي أقرأ لِك اآلن . تذكّري، القداسةُ مترُّ باألمل. َزهريت، َسأَْجعلُِك تتأَلَّمَني ُحبا ♥

، أنا الكُليُّ تذكّري. إبقَي أَميَنةً يل). ٦-٣/١عربانيني( مقطًعا من الكتابِ املقّدس
. أَنا أَْعرُف ما اَألفَضل ِلنفِْسِك. ال ُتقاوميين، إسَتْسلمي ِلي كلًِّيا. األمانة، فَِثقي يب إذاً

 ."احلُبُّ"أَنا 

  
٢٠/٩/١٩٨٩  

 ربِّي وُمَخلِّصي؟ ♦
. أنا سعيٌد ِلوجوِدِك بِقُربِي. فاسولَِتي، اْسَمعي ِلي واَكْتيب. َسالمي أُعطيِك .أنا هو ♥

 َتِعدَّة؟َهلْ أنِت ُمس. أنا الرَّبَّ، أُبارِكُِك

                                                           
  .أصبحْت عندي ال ُتطاق" ُنعاس " كلمة  ١٠
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يف كنيسة مركز القديس فرنسيس، يف  ٢٧/١٠/١٩٨٩رسالة إىل اجتماعِ الصَّالة يف  (
  ).سويسرا، Delémonديليمون 

يا أِحبَّائي، اعتربوين، أنا إِلََهكَم، الرَّفيَق القدِّيَس األكثَر شفقةً واملالَك بَِمجٍد يف  ♥
أَْنَحنِي َعليكم يف األرضِ  ومع ذلك، يف الوقِت نفِسِه، يف ألوِهيَِّتي،. الّسماواِت

وهكذا تَتوصَّلونَ إىل معرِفَِتي، . َألْسمَح لكُم مجيًعا أَنْ َتْشعروا يب، َتْسمعوين، َتفْهموين
. نعم، ِمن عرشي أَْنحنِي َعليكم َألْرفَع نفَسكُم حنوي وأُحيَيكم يف ُنوري. أَنا ربَّكُم

سأَنَزُع . يا أحبَّائي، اعَتربوين عريَسكم املؤمَِّن لَكم بَِوفْرٍة َعظيمٍة كلَّ ما َيْنقصكم
حجاَب ِحدادكُم والكفَن الَّذي َيلفُّ أَُمَمكم؛ َسأَْمسُح الدموَع َعن خدوِدكم، 

أنا، عريَسكُم، . لعظيمة َسأَشفيكمأُِحبُّكم َجميًعا ُحبا أَبدًيا، وبدافع َرمحيت ا. وأُعّزيكم
: معي هنا، ألزّينكم، إنْ رغبُتم، أثْمُن جواهري. سأُشاركُكم معي يف كلِّ ما لدّي

َهلْ أنتم راغبون . إنِّي مستعٌد َألَتقاَسَمها َمَعكُم. صلييب، مسامريي وإكليلي الشَّوكي
اعتربوين فادَيكم لِة؟ومستعّدون ِلُتقاِسموين صلييب، صليَب احلبِّ والسَّالم والعدا

بِشفقَة،  أَنظُر إليكم مجيًعا. وأُجيُب كلَّ َمن َيستغيث بِي. إِنِّي أُخلِّص كلَّ َمن َيتعلّق يب
لَقَْد افتديُتكم . ألنِّي أَعرُف كم أنتم سريُعو الَعطَب، وبأَيَّة سهولٍة ُيجرِّبكم اجملرِّب

وكُلّ َمن " ُحبٌّ"أَنا ... هذا احلُبُّ غُري ُمقدَّرٍ حقَّ قْدره . مجيًعا بَِسببِ ُحبِّي الالّمتناهي
عندي مثرةُ شجرِة احلياِة . بوع حياٍةأنا جِذْر شجرة احلياة وَين. َيحيا يفَّ َيحيا يف احلقيقَة

تعالَوا إذًا إيلَّ؛ تعالَوا واشَبعوا؛ تعالَوا وكلوا؛ تعالَوا . واملاُء احليُّ ِمن آباري األبديَّة
أنا، اَهللا، سأفِْطُمكُم . ، لَْن أنكَركم أبًداواْشربوا من َنْبِعي احلّي، أّيها العطاش َجميُعكم

ألجلِ غذاٍء حقيقيٍّ غذاٍء َسَيُدوُم فيكُم، ِلكي تستطيَع نفوُسكم الغارقةُ اآلن يف العَوز 
لَقَْد َتَحوَّلَْت أَراضيكُم بوًرا وَجفَّفَِت الرِّياُح الُْمحرِقَةُ . أَنْ َتكون قادرةً على احلياة

الرَّبُّ :"خلَِّصكُم، أُشاِهُد ِمن َعلُو كلَّ هذه املظامل، فَال َتقولوا إذًاَحلقَكُم، لَِكْن أَنا ُم
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لَم أُحوِّلْ َيوًما . وما أكنُّ لكم من ُحبٍّ شديد ُيخلُِّصكم" اَألمني"أنا ". قَْد َنِسَينا
  One agio omga elneah rima, rima, purdripgara). ١١َوجهِي اَألقَدَس َعنكُم

      nedro ha unu Amen rima ) 
أَنوي أَنْ أنشَر َسالمي وُحبِّي يف . سأنشُر السَّالَم والُْحبَّ يف أراِضي َموتاكم: أكتيب 

وهذا العصر . أَنوي أَنْ أَصرَع كلَّ ظلمٍ. كلِّ مكان ويف مجيعِ األمم العدَمية الُْحّب
الَْمْيت سُيبعثُ وَيتَبُعنِي يف األرضِ اجلديَدة الَّيت أُعدُّها لُه، وحتت َسماواٍت َجِديَدة، 

نعمِتي ُيعدُّ  أَلَْم َتفهموا َبعُد كيف أنَّ روَح. سُيمجُِّدين وُيسبُِّحين طوالَ النَّهار والليل
لكم كَرًما بعَد كرمٍ ناِشًرا إِيَّاها بِلطٍف وبِكثريٍ ِمَن احلُبِّ إلَى كُلِّ أّمة؟ أَلَْم َتفَهُموا َبعُد 
كَيف أَنا وأمُّكم القدِّيسةُ َنبسطُ أَْيِدَينا عليكم لنغمَركم بربكاِتنا وِلُنِعدَّ لكم كُروًما، 

روُح . نتُج كثًريا ِمَن الثِّمارِ إلطعامِ مجهوركروًما سنستمرُّ يف إكثارِها، كروًما ست
نعمِتي مثلَ كرمٍة ُتعطي عناقيَد ظريفة؛ أَزهاري َتحملُ ثَمَر ُحبٍّ وَسالم، َتعالَوا إِيلَّ 

فإِنَّ ِذكري أَحلى ِمن الَعَسل، ومرياثي أَلذُّ ِمن . أَيُّها الرَّاِغبون يفَّ واشَبعوا ِمن مثاري
كلونين ال يزالونَ َيجوعون والَّذيَن يشربونين ال يزالون الَّذيَن يأ. َشهد العسل

أَلَْم أَقُلْ لَكُم إنَّه ١٢َمن َسِمَع يل فال ُيخزى َوَمن َعِملَ بإرشادي فال َيخطأ. يعطشون
يف األّيام اآلِتَية، سأُنتُج َبراعَم َتْنبُت وُتزهُر ومتُأل العالََم كلَّه بالثَّمر؟ هذا الثّمر سَيزداُد 

إنَّين أَْمنُح كلَّ . بِنوري، والسَّماُء َسَتسكُب َعلَيكم َنداها كي ُترطَِّب ُحلوقَكم اجلافّة
ُيِحبُّكم وُيبارُك كالًّ " أَحلُبُّ. "أشعروا بُِحبِّي لَكُم، يا ِصغاري.هذه الربكاِت ِلَشعبِي

  .كونوا واِحًدا   .   اِهكممنكم تاركًا َزفَْرةَ ُحبِّي على جب
 .)منحين يسوع رؤيا داخليَّةً عن شجرِة احلياة: الحقًا (

  
                                                           

  .هنا تلقَّيُت مجلةً وجيزةً بِلغٍة أَجهلُها١١

  ).٢٢-٢٤/١٧ابن سرياخ"(َيشوع َبن سرياخ"هذا النص ُمسَتوًحى ِمن   ١٢
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♦  
 ربِّــي،

 جذُر شجرِة احلياِة، أنَت يا َمن هو
  الُْحبُّ بِالذّات،

  وَمْن، بِثَمرَِك، ُتْعِطينا احلياةَ األَبديَّة،
  .كُْن مباركًا

  

  أوراقَُك الَِّتي ال َتذْبل وال َتجّف أبًدا،
  هي ذَهٌب أَبيُض َصاٍف
  .وِمنها َينَبِعثُ نوٌر ساِطع

  

  أعُبدَك، أَرجوَك، أُْؤِمن بَِك وأُِحبَُّك؛
  َمن ال يعبدونَك،أرجوك، اغفْر ِل

  .ال َيرجونَك، ال يؤمنون بَك وال ُيحبُّونَك
  .إعنتِ بنا، عّمانوئيلُ

 

  أُباركَُك، أُباركَُك،
  أنَت يا مرشدي، حتَّى أَثناء الليل،

  املاِلئين بَصلواٍت ال َتنقِطع، واملُصلّي عليَّ،
  

  أَْعرُف أّنَك لَْن َتَتخلَّى َعن َنفسي،
  ريقك يف احلياة،بِما أنََّك َتكْشُف لنا ط

  .ويُدنا يف يِدَك
  

  .خلِّصنا بُِحبَِّك
  أنَت َينبوع رجائنا
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  يف أَنْ َنرى األرَض اجلديدةَ والّسماواِت اجلديدةَ،
  .يا رّب

 .زهريت، إقرإي الكتاب املُقدَّس. أنا جذْر شجرِة احلياة ومنِّي تنبعثُ احلياةُ األبديَّة ♥
 .)٤٠/٩فوقعُت على أَشعيا. كانَ َيبِغي يسوع أَنْ أَفَتَح الكتاَب املُقدَّس بدون حتديد (
 :إِقرإي واكتيب ♥

. إِرفعي َصوَتِك بِقُوَّة، يا ُمبشِّرة أُوَرشليم. إِصَعدي إِىل جَبلٍ عالٍ، يا ُمبشِّرةَ ِصْهيون
 ".هَوذا إِهلُكم: "ِلُمُدِن َيهوذا َتخاِفي، قوِلي والإِرفعيه 

 ...إِنَّ أورشليَمكم اجلديدةَ هي يف ُمتناولِ َيِدكم
أَنزلُ فال . كلُّ ما كُْنُت أَخشاه قَْد َتحقَّق. أنا، اَهللا، أنزلُ يف هذا الَعصرِ، فأَتعثُّر باجلثِث

ى يف َمراعيَّ اخلضراء، وخرايف الَّيت َتركُتها َترَع. أَجِد أيَّ إِميان، أيَّ أَمل، وأَيَّ ُحّب
أَجُدها جائعةً ومنظرها ُيرثى له، عاِئشةً بني األنقاضِ َتْبَحثُ َعن َمأوًى ما وَعن طعامٍ 

بِرجاٍء، َرفَعْت َحجًرا َبعَد َحجرٍ َبحثًا َعن فتات، أَو ربَّما َعن . ما، لَِكنَّها ال َتجُِد َشيئًا
ِمن فتاٍت أو بذرٍة َتجُد عقارَب ُمسَتعدَّةً ِللَْسِعها بذرٍة َتَتمكَُّن ِمن َزْرعها، لَِكْن َبدالً 

خرايف َتطوُف ِمن مدينٍة إِىل أُخرى، لكنَّها ال َتجد غري َبقايا ما كَان َيوًما . من َسمِّها
أَْدعو . أجل، أَتكلُّم عن أورشليم، لَِكنَّ البعَض فقط ُمستعدُّون ِلسماعي. َمدينةً َعظيمة

َيضيُق َنفَِسي، أَْختنُِق ... غري أَنَّ القَليلني جدا َيْسمُعون َصوِتي كالًّ ِمن رعايت باْسمه،
لَقَْد َدَعوتِك، يا ابنيت، ِلَتْخدمي قضيَّة اخلري؛ : إِْسَمعينِي. ِلرؤيِتهم ُممتلئني كَالًما َميًتا

ِلَتري َمن  أَريُتِك احلقيقةَ ورفَْعُت الغشاء َعن عيَنيِك. أَخذُتِك بِيِدِك وأَهَّلُتِك ِلَتْشهدي
أنَت َصخٌر وعلى هذه "اخَتْرُت للجلوس على كرسي بطرس، وِلَمْن قُلُت َيوًما، 

وسأُعطيَك َمفاتيَح َملَكوِت . الّصخرة َسأَْبين كنيسيت، وأبواب اجلحيم لَْن َتقوى عليها
فكلّ ما تربطُه على األرضِ يكون مربوطًا يف السََّموات، وما َتحلّه على . السَّموات
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كنُت قَْد أَْعطَيُت هذه ). ١٩-١٦/١٨مىت "( ضِ يكون حملوالً يف السََّمواتاألر
والَيوَم، ُتحاوِلونَ أَنْ ختلعوه وأَنْ َتْسرقوا منه عصا رعايته، كَي . السُّلطَةَ ِلهذا الرَُّجل

 ُبطُرس؟ ُبطُرَس خرايف، يا راعيَّ الَْحبِيُب، أَْعرُف. َتْحكموا بَِصوجلاِن الكذب والرَّذيلِة
كم َيتمزَُّق قلُبَك وَيْنزُف أْنهاًرا بَِسَببِ هذا اجليلِ الكَنود واخلائنِ، أَْعرُف كيَف 

إنَّهم، يا . َحوَّلوا ُعيوَنَك َينبوع ُدموع، أَعرُف كم ِمْن أخوِتَك قَْد أداروا لََك ظهَرُهم
َيَتصرَّفونَ إالّ  ال. حمبويب، أولئك الّرعاةُ الَّذين ال َيْعرفونَ شيئًا، وال َيشعرونَ بِشيء

على هواهم، كلٌّ بَِحَسبِ َمصلحِته الَْخاصَّة، َيْخدُمونَ الَْحماقَةَ بدالً ِمن احلكمة، 
أَتأمَّلُ ِمن على صليبِي كلَّ الَّذيَن . الِفسَق بدالً ِمن الفقْر، العْصيانَ بدالً ِمن الطَّاعة

ونَ أَُمًما عديَدة، إنَّه قريًبا َتكونُ ، أَنتم الَّذيَن ُتعمِّرلَكمَيْسكُنونَ العالَم وأَقولُ 
ساعُتكم؛ إنَّ الَوقَت َعلى َوشِك أَنْ َيتمَّ وال مترُّ أّياٌم كثربة قبل أَنْ َتقضوا لياليكم يف 
الُبكاء، أَنتم، أيُّها الّرعاة الَْخَونة، أيُّها الّرعاة الَّذين ختطئون ضدِّي باخليانة، أنتم الَّذين 

عودوا إىل بطرس، أَنُتم َجميَع الَّذين ِتهُتم يف . ما لَيَس أيُّ َسالمبين! َتْصرُخون َسالم
ملاذا . ، ال للُمَتَمرِّديل، ملاذا َتْخدُمون الكفر؟ كُوُنوا أناإخدموين . اتِّجاهاٍت ُمخَتِلفَة

قَْد َسمعوا َصوِتي  هؤالء،أنتم هكذا تّواقون إىل خدمِة املتمّرد؟ حتَّى الُغَرباء، حتَّى 
إنَّها َسَتبقى ُمقَدَّسةً دائًما إنَّ مبادئي ُمقَدَّسةٌ واحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم . وا كَِلمايتوفَهِم

  . يا ابَنيت، اقرإي كَِلَميت. وإىل األبد
 .)١٩- ٥/١٨حدََّد يلَ الرَّبُّ ُمَجدًَّدا مىت  (
 :إقرإي واكتبِي ♥

لَْن َيزولَ َحْرٌف أَو ُنقطةٌ ِمَن الشَّريعة َحتَّى َيِتمَّ كُلُّ َشيء، أَو تزولَ : أحلّق أَقولُ لكم"
فََمن خالَف َوصيَّةً ِمن أَصغرِ تلَك الَوصايا َوَعلََّم النَّاَس أَن َيفَعلوا . السَّماُء واألرض
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وأَمَّا الَّذي َيعَملُ بِها وُيعلُِّمها فذاك ُيَعدُّ كبًريا . ِمثلَه، ُعدَّ الصَّغَري يف ملكوت السََّموات
 ."يف َملكوِت السََّموات

تعالَي، إسَترحيي يفَّ، أنا الرَّّب، . يا ُبنيَّيت، إسَترحيي اآلن؛ ُسّري َنفْسي بإميانِك الطُّفويل
  .أَِحبِّيين. أُباركُِك

  .ِلَيكُن رّبنا ُمَسبًَّحا ♦
٢٢/٩/١٩٨٩  

 :)أّمنا القدِّيسة (
 .ُيِحبُّكم مجيًعا" أبَّا"يا ابنيت احلبيبة،  
 !ِلَيكُن الرَّّب مسبًَّحا ♦

 :قوِلي هذا َألوالدي 
بِكنيسة مركز القدِّيس  ٢٧/١٠/١٩٨٩نا القدِّيسة الجتماع الصالة يف رسالة ِمن أّم (

 :)، سويسراDelémontفرنسيس، يف ديليمون 
يا أَبنائي وبنايت، َدعوا ذواِتكم َتنفَتح فَيْدخل يسوع إىل قلبِكم . ألسَّالم معكم 

احلبِّ السَّامي،  إِنَّ َيسوَع ينبوُع. رسالَيت الَيوم َسُتذكُِّركم بَِمن هو َيسوع. وَيشفيكم
إِنَّه َوديٌع . ِلُيخلَِّصكُم، احتملَ الصَّليَب، غري مبالٍ بِما فيه من عار. نوُر العالَم

أْشعروا . الفَِضيلَةُ الكاِملَة هو وُمَتواِضٌع، فََتعالَوا واعَترفوا بِه كإِلٍَه لَكم، فاِالعِتراُف بِِه
ال ". ١٣حنن"ّدوه بينكم؛ تعلُّموا أَنْ َتقُولوا تعلّموا أَنْ َتع. به؛ اْشعروا بِحضورِه القّدوس

ال َتحسُبوا . ، خبِّئوه يف قلبِكمِلَيكُْن باستمرار يف قلبِكم. َتْنَسوه فيما بني صلواتكم
أَْبهجوا . مٍ َتنبُع من رمحِة اهللا الالمتناهيةرسائلُنا هي رسائلُ ُحبٍّ وسال. رساِئلَنا َتهديًدا

ال َتَدعوا شفاَهكم . اهللا بَِتفكريِكم قَبل أنْ َتفتحوا شفاهكم ِلَتَتفَّوهوا بأَيِّ شيء كان

                                                           
  ".أنا"وليس ١٣
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. ولُيَبرِهْن كلُّ ما َتْنطقُون به أّنكم أَوالُد اِهللا بروحِ قَداسٍة، وخضوعٍ وَنقاوٍة. َتديُنكم
 .قضيَّة الَْخريكُوُنوا غيارى على خدمِة 

هل َتْحبُّونَ قريَبكم كََنفِْسكم؟ :"أَلَيوم، إليكم يا َمْن َتْسمعونين، َسأطرُح هذا الّسؤالِ
أُريُد أَنْ أُذَكَِّركم أَنَّه حتَّى يف ضعِفكم َتسَتِطيعونَ أَنْ تبلغوا الكَمالَ، إنْ تركتم الرَّبَّ "

فهو َيْعلُم قدرَتكم ولَْن . إِرادَتكم بِال َخوف قَدِّموا لَه. إِسَتْسِلموا له كلّ َيوم. يقوُدكم
إِرفعوا نفوَسكم وأنتم ُتصلّون؛ أْنموا يف القَداسة، . َيْسألَكم شيئًا ُيمكُن أَنْ يؤذَيكم

ال َتْتركوا يف . ال تصغوا أبًدا إىل املُتمّرِد. بِوفرة إِكربوا يف احلُبِّ الَّذي َيهُبكم إّياه اُهللا
ولَتكُْن . إثبتوا يف اإلمياِن، والرَّجاء والُْحّب. قَلبِكم فَراغًا ُيمكُِّن الشَّيطان من جتربِتكم
. اهللا بيَنكم ِليوفَِّر ِلَنفْسكم كلَّ ما َيْنقُصها. هذه الفََضائلُ الثمرةَ الَّيت َتْمُأل قلَبكم

إنَّ اخلالَق ُيهيِّئُكم ِلَتْدخلوا . كروُم الرَّّب َتتكاثُر وسُتنتُج كثًريا ِمن الثَّمرِ ِلتغذيِة اآلالف
أنظروا إىل خالِقكم كرفيِقكم القدِّيسِ، كأَبيكم، وعروِسكم، . يف عصرِ الُْحبِّ اجلديد

َسأَزِيُد نداءايت : "سبِّحوا الرَّبَّ لنداءاِته الرَّحيمِة، ألنَّه َيقُولُ. فاديكم، وُمْرِشدكمو
َسأَضُع َشريعِتي . َسأَجَتِذُب أَوالدي قريًبا جدا منِّي ألغذَِّيهم بَِيِدي ذاهتا. ولَْن أُنقَصها

َسأفطمهم . إِيلَّ، إِىل احلقيقةسأُقوِّيهم بإعادِتهم . يف قَلبِهم فَُيقيمونَ وُيْحَمون يف ُحبِّي
َسأَنزُع الكفَن الَّذي . َستصبُح األّياُم َميتةً َيوَم ال ُتقَْبل أيَّة بركة. ألجلِ الغذاء احلَقيِقّي

وَيِعيُش فيما " كَُحبٍّ"َسَيْرجُع إلَيكم " ألُْحبُّ. "يكتنُف املوتى وبِنوري سأحييهم
. أشعروا بأَمان، ألنَّنا َمَعكم َجميًعا. تأّملوا يف رساِئِلنا وِعيشوا رسائلَنا. بينكم

  .َصلُّوا وأَنا َسأَُصلِّي َمَعكم. أُباركُكم وأُبارُك عيالَكم
  :)ن الوردة السرِّيةم (

 .َتعالَي، يا ابنيت  
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٢٤/٩/١٩٨٩  
♦  

 َنفِْسي َتَتمجَُّد يف الرَّّب،
 ِعَك، والشُّعورِ بَك،َتعالَ وساِعْدين على مسا

 .فَتَتمكَّن َنفْسي أَنْ َتبَتهَج يف نورَِك
َتَشجَّعي، يا . قَيِّمي كلَّ ما َتعلَّمِته ِمْن فَمي. يا حمبوبيت، أُشعرِي بأَنِّي أحبُِّك، ال ختِطئي ♥

َتْنتشُر مثلَ ابنيت، وَتذكَّري أنِّي بِقُربِِك واحلقَّ أَقولُ لِك إِنَّ كَِلَميت الَِّتي أُعِطَيْت لَِك َس
أُريُد أَنْ . َدعينِي أَبثّ ِفيِك رغباِتي املُضطرَمة. َدعينِي أَستعملِْك يوميا. ضبابِ الصَّباحِ

أنِت ُمرتبطة يب، ومع ذلك فأنِت . َيكون مذحبي على الدَّوام مشتِعالً ألجِلي، أَنا إِلََهِك
منذُ البِداَية، لَْم أَفرِض َعلَيِك أَيَّ شيٍء، احترْمُت . حرَّة أكثَر ِمْن أَيِّ َوقٍت َمضى

هل َتذكرِيَن كَيَف قُْدتِك خطوةً خطَوةً، أكثَر فأكثَر قرًبا منِّي كلّ يوم؟ . حرِّيَتِك دائًما
ي ثابِتةً، ألنَّ كِتفيَّ ُمرهقان ِمن محلِ َصلّي، فاسوليت، فأُعطيِك قوَِّتي واإلراَدة ِلَتستمرِّ

صلييب، وأَنا بِحاجٍة إىل نفوسٍ ُمستعدٍَّة أَنْ تكونَ َضحّيةً ِلُحبِّي فترَحينِي وُتشاركَين يف 
أَنا بِحاجٍة . أُِحبُّكم َجميًعا حتَّى اجلنون وال أُريُد أَنْ أَرى أيا منكم ُيهلُك َنفَْسه. صلييب

أََتفْهمينين اآلن، فاسوليت؟ أَلطّريق املؤدِّي إيلّ ضيِّق . ُنفوٌس َسخيَّةأَنْ تقاَمسين آالمي 
َسَيتطلُّب منِك َتضحياٍت أكثََر بِكثريٍ ِممَّا تعطينِي اآلن، لَِكْن َسأُساعُدِك كي . وصْعب
أنا أماَمِك كلّ . كما يف بعض املرَّات؛ فإِنِّي أعملُ على َتقديِسِك ال َتَخايف. تتابعي

توِقي إيلَّ . إِسَتْسلمي يل، وَتذَكَّري كَيَف ُحّبي ُيَخلِّص. الَوقِت، ِلذا ال ُتقاوِميين
ال تتركي للشَّيطاِن جماالً ِلكي . وال َتتوقّفي َعنِ الصَّالة أبًداوفضِّلينِي على كلِّ شيء، 

حتَّى مَتى َتستمرِّين يف شكِِّك؟ يا َزهريت، أَْعرُف أنَِّك . َتَوقَِّفي َعنِ الشَّك. ُيَجرَِّبِك
َسأَْحملُِك . سريعة الَعطَب وَضِعيفَة، لَِكْن َصدِّقيين، إنِّي أَْحملُ ضعفَِك على كتفَيَّ

أنا، إلََهِك، قَْد َتبنَّْيُتِك، أَلَْيَس كَذلك؟ أََو أََتَخلَّى اآلن َعن . لطَّريق حتَّى منزيلطول ا
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ْد َتبّنيُتِك ِلَتكُوين لَقَ. َولَدي بالتبنِّي ِلُمجرَِّد أَنَّ القوَّة َتنقُصه وأنَّه ال يزال باِئًسا؟ أََبًدا
لَقَْد أهنضُتِك بِحناٍن وقَبِلُتِك كَما أنِت، ! أُْشُعري بِفََرحي. خاصَّيت، واآلن أَنِت حقًّا يل

بِكلِّ خطاياِك، وُضعفِك وآثامِك، ُألظهر، لكلِّ العالَم، ِمن خالِلِك، كيف َرْحَميت 
طاياكم ونقائِصكم، أَغْفُر لَكُم َتمَتدُّ ِمن جِيلٍ إِىل جِيل، وكيف، على الّرغمِ ِمن خ

َتماًما، وإنِّي مستعدٌّ أَنْ أَتبّناكم َجميًعا كأَوالدي كَي َتَتَمكَّنوا َجميًعا ِمن ُمشاركيت يف 
امسكوا َيِدي . إنَّ ُحّبي َيمتدُّ ِمن جيلٍ إِىل جيلٍ وسَيبقى هكذا دائًما. ملكويت بالّسماء

 .وَدعوين أَقُْدكم مجيًعا إىل بييت
َتعالَوا إيلَّ كَما أَْنُتم فَأْحملَكم َجميًعا على . أُِحبُِّك، يا ُبنيَّيت. ي إيلَّ اآلن كَما أَنِتتعالَ

  .كتفيَّ بُِحبٍّ إىل بييت

  
٢٦/٩/١٩٨٩  

 ربِّي؟ ♦
سأفتحها . َتذكَّري أنِّي أنا َمن بَِيده مفاتيُح أَبوابٍ كثَرية. ال تشكِّي أبًدا. أنا هو ♥

ني ذلك، يا ابنيت؟ ال هل تفهم. الواحَد تلو اآلخر، كلّ واحد يف الوقت املناسب
أنا، الرَّبَّ، سأُقيُم كلَّ شيٍء يف الَوقِت . حاجةَ أَن تقلقي، فَلسِت بِحاجة أَن ُتسرِعي

                   .     املُناسب
٢٨/٩/١٩٨٩  

أَحياًنا، . أَرغَُب يف أنْ أكونَ مرضيَّة يف َعيَنيك. ربِّي، لَيَس ِمَن السَّهلِ أَنْ ُنْدرَِك أفكاَرَك ♦
 أَبَِسَببِ خطاياي َتَتحجَّب؟. أَْشعُر بأنََّك َتَتحجَُّب عنِّي

عيين أُذكِّرِك أَنْ ُتصلّي ِمن َوقٍْت آلخر صلِّي أَكثَر؛ َد. فاسوال، ُحّبي لَِك لَْن َينفَد أَبًدا ♥
َدعينِي ). ٨٦مز ( َصلِّي الَْمْزموَر الَّذي اخَترُته لَك. الصَّلواِت الَّيت أَعطَيُتِك إِيَّاَها
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ال َتخايف . َدعينِي ُحرا بأَنْ أَسوَد َعلَيِك. أَْرغُبأَستعِملِك ِمن َوقٍت آلخر وِعندما 
َسأَستأِْصلُ . لَقَْد نشَّأُتِك ِلَتكُوين َمِعي ولَيَس َمع ِسواي. إذًا، إخَضِعي يلَ اآلن كُلًِّيا
قترُبونَ ِمنِك، لَْن أَدَعهم أَبًدا ُيلْْهوَنِك، وُيحوِّلون ذهَنِك داِئًما كُلَّ ُمنافسيَّ الَّذيَن َي

. َتعالَي إِلَيَّ واعبدينِي بَِصْمت. ِمَن اآلن فَصاِعًدا أنِت يل وإىل اَألَبد. َبعيًدا َعنِّي
تأّملي . ن، فََهذا يْبهُِجين؛ إخَضِعي يل متاًما كَما قَْد َعلّمُتِكإخَضِعي يل كلًِّيا اآل

. توِقي إيلَّ، واعطَِشي على الدَّوام إِيلّ، أَنا إلََهِك! ، اْعطَِشي إِلَّي، فَهذا ُيعجُِبينبَِصْمت
أَنا . كُفِّي َعنِ التَّعجُّبِ كلَّ الَوقِت، أَلَسُت ربَّ األرباب؟ ال َتشكّي أبًدا يف أَعَمايل
ظلِّي . أعرُف قدرَتِك، ِلذا أَحّبينِي بال ُحدود، ُمضّحيةً بَِنفِسِك طَْوًعا ألجل اآلخرين

كلّمينِي، ِلماذا ُتهمليَننِي؟ َهلْ متاِعبِك أَهمُّ . روحي َعليِك وَسيقوُدك دائًما. أَمينةً يل
 َتستندي إِلَيه،ِمن ُحضوري؟ إستندي إيلّ، إنِّي أُقدُِّم لِك كَِتِفي ماليني املّراِت ِل

كُوين ! ما قَْد أعطيُتِكأنظري . َتعالَي، أَرغَُب أَنْ أََرى َوجَهِك َمرفوًعا ومشًِّعا بالفرح
هي َعنِك، ال أُخفي َوْج أنا. مثل َدّوار الشَّمس، أَديرِي وجَهِك َنحوي واتَبِعي نوري

لَو كنِت تَتوقَّفني فَقَط َعن أنْ حتنِي الرأس، ِلَترفعيه وتنظري إيلَّ يف وجهي، ! زهريت! أنا
هذه تعالَي، كلُّ . ثقي يب، قدِّمي يل كُلَّ شيء، وأنا سأُساعُدِك .لَزالَت مجيع متاعبك

 أَليَس لَديِك ما تقوليَنُه يلَ اآلن؟. ١٤َيسوُعِك ُيحبُِّك. الّتضحياِت لَْن تذهَب سًدى
أجل، ربِّي، أُريُد أَنْ أَقولَ لَك أنََّك دائًما حاِضٌر يف فكري، طوال النَّهار واللَّيل؛ أتأمَّلُ  ♦

إنَّ َنفْسي تتعلَُّق . فيَك كلَّ اللَّيل؛ أُْنهي َنهاري وأنَت يف ِفكري وأبدأُه وأنَت يف فكري
 .بَك

ملكُِك . لَقَْد جاَء َملكُِك إلَيِك يف عريِِك وفقرِِك! ِلَيبتهْج قلُبِك وَنفُْسِك! إبَتهجي إذًا ♥
أَلَْم أُزّيْن رأَسِك . َسَتَر عرَيِك بِحبِّه وَسالِمه، وبِحنانِه َزّيَنِك بِجاللٍ بِأَثَْمنِ جواهره

                                                           
  .َحَصلَْت برهة صمت ١٤
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ِك على َمساِمريي؟ أَال تشاركينين يف َصلييب وكأنَّه َسريُرنا بإكليلي الشَّوكي؟ أَلَْم أأَْتمْن
 ! تكلَّمي، يا ابنيت. الزَّواجِّي؟ أَلَْم أكشْف لَِك َجماِلي؟ لقَْد جعلُتِك َعروًسا ِلي

سأكون سعيدة . أنا أَثُق بُِحبَِّك. بؤِسيأشِفْق على ! ربِّي، مهما قلُت لَْن يكونَ كافًيا أَبًدا ♦
 .ِتي أكثربأن أضحِّي بِذا

ِمن ترابٍ : أَْعرُف ِممَّا أنِت مكوََّنة. إذًا افَتِحي آذاَنِك واْسَمِعي نشيدي الُعْرِسي ♥
أنا َمْن أَقاَمِك وَمن َيْحفظُ ... ورماد؛ أُخرجي من كآبِتِك رافعةً رأسِك، وانظري إِيلَّ

لَقَْد . فَْسِكوأنِت مغمورة بِذراعيَّ، أَحفظُ َن. نفَسِك داِئًما يف اهلدوء والسَّكيَنة
أَظَهْرُت لِك َرمحيت الالُمَتناهية وأَنعمُت . أَعطيُتِك كلَّ ما كان يلزم ألرفََع َنفَسِك إلَيَّ

عليِك بِجعلِك تشربني من كأِسي، أَلَْيَس كذلك؟ إجتهدي يف أَن ُترضينِي، يا ابنيت؛ 
لقد كُنُت . الشيء، ِلذا اْحترزي من أن تتذمَّري ِلإنَّ طُُرقي ُمقّدسةإلتمِسي طُُرقي، 

دائًما بقربِِك ألقوَدِك، فَتعالَي دائًما إيلَّ بِبساطِة قَلب، يا فاسوليت، ألنَّ أّيامِك على 
الشيء على . األرضِ لَيَسْت سوى ظلٍّ عابِر، سوى عبورٍ َسطْحّي َسوف يَتالشى

إليِك بَِحفِظ  َعهِدُت. إِحفظي إذًا أَوامرِي واتَبِعي َوَصاَياي. األرضِ َيدوُم إىل األَبد
صلييب، صليب الّسالمِ : جوهرِتي اَألمثَن، فاحفظيها، ضمِّيها وشّدي عليها بقوَّة

َحماُسِك للمشاركِة يف َصليبِي َيجُِب أَنْ يكُونَ . واحلبِّ َسَيكُون عذاَب َنفْسِك الَعذب
يف . عطشيشعلةً ُمْضطَرمةً فيِك كما هي يفّ؛ عطُشِك إىل َصليبِي َيجُِب أَنْ يكَرب مثل 

. الوقِت احلاضر، عليِك أنْ ُتدرِكي كَيف أُظهُِر ُحّبي، أََجل، بَِسماحي لِك أَنْ َتتأَلَّمي
لَقَْد َحوَّلُت َجفافَِك إىل َينبوعٍ متدفِّق، وَعداوَتِك َنحوي إىل حنان، ! أيَّتها النَّفس

إبَتهِجي أَيَّتها . وإىل أَبِيِكوُخمولَِك إىل َحميٍَّة ِلَصليبِي، وُسباَتك إىل َحننيٍ إىل َبْيِتِك 
فَملكُِك قَْد رفََع الكفَن الَّذي كانَ ُيغطِّي جسَدِك وأَقاَمِك كَما أقاَم ِلعازر، ! النَّفْس

 . لَيمَتِلكَِك



  ٣٦رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
 

١٧٤

 !صعًبا يف اختياراتَك لَسَت! آه يا يسوع ♦
كلُّ . أُريُد أَنْ أجعلِك وارثةً وُمشاركةً ِلي يف َملَكوِتي السَّماوي. اختياري هو يل ♥

أنا سيُِّدَك وإِلَيَّ . أنِت حرَّة اآلن، يا َحمامَتي! أنظري. عملٍ أَعملُه هو ِلَمْجِدي
إِنَّ قَلبِي األقَدس هو َملجُؤِك . ا، ويف قَليب اَألقَدس دوًما َسَترتاحنيَستأتني داِئًم

إِنَّ ما يطلبه  .أََتَرين؟ لَقَْد َدّربُتِك، ِلتْعريف َمن يكون سيُِّدِك وما َيطلُبه منِك. ومأواِك
لَقَْد َخلقُتِك . َتعالَي، إستجيبِي ُحّبي، كمرآة. سيُِّدِك وَمِلكُِك هو احلُبُّمنِك اآلن 

 .بِدافعِ احلُبِّ ِلكي ُتِحّبينِي؛ ال َتْنَسي هذا أَبًدا

    
 


