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  الدفتر السابع والثالثون
  

٢٩/٩/١٩٨٩  
 الرَّبُّ َينحنِي ِلَيسمَعنِي! هلِّلويا ♦

 .كلّما أَْدعوه
  َنظَرِي شاخٌص إِلَيَك، يا ربِّي،
  وبال انقطاع أَتأّملُ فيَك؛

  أنَت ِغذائي، ُخبزِي وَخْمري،
  .وال ُيعوُزين شيٌء آَخُر يف هذا العاملِ العدائّي

  َنفِْسي ظمأى إلَيك،
  عطُش لَك؛وَشفتاي َت

  .أنَت إهلي الَّذي َبحثَ عنِّي فوجدنِي يف بؤِسي
  .آمني. َدعنِي أُِقْم يف قلبَِك اَألقَدس

لَقَْد . س طرًباكلَّ مرٍَّة تأتني ِلتتناوِليين، يهتزُّ قلبِي األقَد. لَْن ُتْرذَِلي أبًدا ِمن قلبِي ♥
بِتناوِلِك إِيَّاَي أَْنِت ! َجعلُت نفسي أَصغَر ما ُيمكن يف القربانِة الصَّغرية البيضاء

أَنا وأَْنِت نكونُ واِحًدا يف ذلك . َتقْبليَنين، وبِقُُبويل بِهذه الطَّريقَة أَْنِت َتعترفَني باحلقيقَة
أَنْ تكوين َسويَّةً َمعي، أنا إهلَِك؟ هل هناك أَرَوع ِمْن . احلني، تكونني يف شراكٍة َمعي

أنا، فاديِك وأَنِت  َهل ِمن ِلقاٍء أطهر وأَقَدس؟ أَنا، إلََهِك، أَلَتقي بِِك، أنِت خليقَِتي؛
كيَف ُيمكُن ِلبعِضكم أَنْ َيشكّوا يف . نونأنا، يسوع، أُِحبُِّك حتَّى الُْج. الَِّتي افتَديُتها

ُحبِّي، ُمَدنِّسَني َهذا الُْحبَّ النَّقي واملقدَّس؟ كيف ُيمكُن الكثرين منكم أَنْ َيشكّوا يف 
ُحضوري املقّدسِ يف القُربانة؟ قُرباين املقدَّس َيجب أَالّ ُيبدََّد أَو ُيعاَملَ كما لَو لَم َيكُْن 

كنتم َتفهمون َتَماًما ما أَهُبكم وَمن الَّذي َتَتناولونه، لَكُنتم ُتباركوَننِي لَو فَقَط . ُمقدًَّسا
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حتَّى مالِئكيت الَّذين ُيشاهدونكم ِمن فَوق َيرغبون يف هذا الطَّعام ! أُنظروا. بال انِقطاع
 مع ذلك، َيبدو أَنَّ كثرييَن. أَنتم أنْ َتتناولوه، بينما هم ال َيسَتطيعون ُيمكُنكمالَّذي 

أَنا َسجُني الُْحبِّ َوراء كلِّ بيِت قربان، أنَتِظُر وآَملُ ... ِمْن َبينِكم ال ُيدركونَ ِمَألُه
إقَتربوا مجيعاً أَنُتم الَّذيَن ال َتزالونَ بعُد تائهني يف هذه الصَّحراء، تعالَوا . رؤيَتكم آتني

يًضا حمبَِّني أكثر إىل قَلبِي ِلذا كونوا أَ. َدعوين أَبَتهْج بِكم. إِلَيَّ، طاِهرِين وُنظَفاء
ملاذا أعترِف؟ لَيَس لديَّ ما أقولُه : "ال َتقُولُوا. بَِتوبِتكم، واعتراِفكم بِخطاياكم

. أَْنُتم بعيدون عن أَنْ َتكُونوا كاِملني. ال َتكُونوا ِممَّْن فَقَدوا معىن اخلطيئَِة." ِلُمَعرِّيف
كُوُنوا . بِدوِن شاِئَبة وقَْد َبلَغوا الكَمالغري أنَّ بعَضكم َيَتصرَّفونَ بعد وكأنَّهم 

خطاياكم ُيمكُن أَنْ ُتميََّز بِسهولَة إِذا َصلّيُتم بِقَلبٍ . ُمَتواِضعني، كُوُنوا ُمَتواِضعني
إِنَّهم لَُمباركون الَّذين يِطيُعون َشريعيت، . صاِدقٍ وسأَلتموين أَنْ أُساعَدكم على َتْمييزها

كرِّمونَ أَسراري املقّدسة؛ تبارَك مجيع الَّذينِ يأتونَ إِيلَّ، وكلُّهم وَيتَبعونَ أَواِمري، وُي
أنا قّدوس، ِلذا عاِملوين بِقَداسة، َألسبغَ َعلَيكم، يف هذا  .إِميان، لَيأْكلوين وَيْشربوين

أنا ال أُْخِفي ثرواِتي، َبل أُعطيها . َسة، نَِعمَي الَّيت سُتْحيي َنفَْسكمالَوقِت األكثرِ قدا
َتعالَوا، أَرغُب بِحراَرٍة أَنْ أكونَ َمَعكم، ِلذا ال َتسَتعجِلوا وال . َمّجاًنا، حتَّى ألصغركم

َولَو . مريَتكُوُنوا غري َصبورين يف َصلَواِتكم؛ ال َتزدروا التَّقوى؛ فَكِّروا وَتأَمَّلُوا يف أَوا
أنَّكُم ال َتسَتِطيعونَ أَنْ َترونِي، أَقولُ لَكُم إِنَّ َيِدي َعلى كلٍّ ِمْنكم، ُتباركُكم، تاركةً 

 .كُوُنوا واِحًدا. َنفْحِتي َعليكم مجيًعا
     

 )الحقًا  (
 :َحَسٌن يل أَنِّي ذُِللُت ♦

  ).١١٩/٧١مز (حتَّى أََتعلََّم فَراِئَضَك 
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  أعلُم أنََّك بِدافعِ احلُبِّ َتجعلُنِي أتألَُّم ؛
  ُحّبَك علّي ُتغدُقأنَت 

  .ألنََّك َجعلتين َوِليَدك
  ذيَن ُتِحبُّهم،أَْعلَُم أَّنَك ُتؤدُِّب الَّ

 !أنَت، يا رّب، ناٌر آِكلَة
يوًما َبعَد َيوم أُعطيِك براهني على ُحّبي . فاسوليت، كلُّ يومٍ َيمِضي ُيقرُِّبِك منِّي أَكثَر ♥

إنَّ بالَء . لَِكْن جيلُِك ُيَعذُِّبِك. وأنَّ هذا حقًّا أنا َمن ُيظهُر نفَْسُه لَِك بَِهذه الطَّريقة
العقالنيةُ تتأتَّى ِمن أمريِ الظّلمِة وكلُّ  .هذا اجليلِ ُيْدعى َعقالنيَّة، والَعقالنيَّة قتَّالَة

أَمَّا كلُّ ما  .ِة ُمصابون بِهذا الَْمرضِ، ِمن بنيِ أمراضٍ أُخرىالَّذيَن َيعيشونَ يف الظّلم
وعندما أنزلُ إىل نفوسي املُخَتاَرِة ألنَري، بِواِسطِتها، هذا العاملَ . يأيت منِّي فَمْصَدره الّنور

نوري ُيزعجهم . كلَّ الَّذين أَعمالُهم شرِّيَرة نوري ُيزعُجِعيشون، الُْمظِلَم َحيثُ َت
. ِلدرجِة أنَّهم ُمستعّدونَ للقَتلِ، ألنَّ شرَّهم ُيْعَرض َوعرَيُهم ُيكَْشُف أَماَم عيون الَْجِميع
بئا َردَّةُ فعِلهم ال َتخَتِلُف كثًريا عّما فعله آدُم وحّواُء اللَذَان حاوال أَنْ َيْهربا وَيخَت

. نعم، يا ابنةَ نوري، أنِت َتخصِّيَننِي، وِلذلك فالظّلمةُ هي َخْصُمِك وُمْضطَهُِدك.مّني
ساعةُ النُّور على أَُمِمكُم . إنَّ نوري يزِعُجهم. َنسلُ الظَّالم سَيضطَهُد دائًما َنْسِلي

. ُترِعُب هؤالء الناس، بَِما أنَّهم َيقْضونَ ُعمًرا بِكامله حيبلونَ بالشَّرِّ وُيوِلدونَ العقالنيَّة
يف قُبور، لَكْن ساَعةُ النُّورِ هي ألٌَم ُمربِّح ال َينقِطُع ِلهذه األنفُس الُْمظِْلمة الّراقَدة 

سيخترُق ُنورِي هذه الظُّلمة، وبِأشعَِّتي احلارَّة، سُيْحيِي . سأََدُع نوري ُيشرُق َعلَيها
َسُيزهُر نوري براِعَمها . لَْن ُتلِقَي الظلمةُ َبعَد الَيومِ ِظلَّها على األَممِ. كلَّ ما كان راِقًدا

ال تتوقَّفي أبًدا . أغصانُ األرض اخضرارها الرَّخَصة، وُتفتُِّح أَشعَِّتي َزهَرها، وَستستعيُد
   .   ُيِحبُِّك إىل األبد" أَلُْحبُّ. "عن الصالة، يا بنيَّيت
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٣٠/١٠/١٩٨٩  
 سأبتهُج إىل األبد بُِحبَِّك ، يسوعي، ♦

 يف كلِّ ساعة ِمن النَّهار؛
  لَْن أكُفَّ َعن إعالِن ُحبَِّك وأَمانِتَك،
  ألنَّ احلبَّ ُوجَِد ِلَيدوَم اىل األبِد،

  .وهو ُمَتَجذٌِّر بِقوٍَّة يف الّسماواِت وعلى األرضِ
 !سيأِتي َيوٌم فيه لَْن َيقِدَر أحٌد  أَنْ ُينكَر هذا احلّب

يا ابَنِتي، كلُّ ما ! آه. تكنِّينه ِلي ُبنيَِّتي، اسَتندي إلَيَّ وَدعينِي أََتذَوَّق احلُبَّ الَّذي ♥
ِلَتكُْن َصلَواُتِك كالبخور، لَيَتَحوَّل  قلُبكِِ إىل . إعَترِفي بُِحبِّي. أطلُبه ِمنِك ُهَو احلبُّ

أُشعري بِاحلُبِّ . ايت الَّيت ُيسبُِّبها أََعزُّ أصدقائيَمبَخرة، فيُسرَّنِي، وُيهدَِّئ عْدِلي وجراح
ال ُتحاوِلي أَبًدا أَنْ ُتَعقِْلين، ألنَّه، بِفعلِك . آِمنِي بإمياِن طفلٍ. الَّذي أَكّنه لَكُم َجميًعا

أسراري َيجُِب أَنْ . هذا، ال َتقوِمني إالّ بِرفعِ حجاب الطفولة الَّذي ُيَغشِّي عينيِك
أَنْ رغبِتي هي يف . رِ، وحضوري كما أعطيُتِك إيَّاه هو أَيًضا ِسّرُتحترَم كأسرا

. َتملكينها يف قلبِِك، وأَنا بَِدوري سأُتابُِع َملَء قلبِِك ِمن قلبِي تعطينِي كلَّ قطرِة ُحبٍّ
أُريُد أنْ يعلََم أوالدي أَنَّه عندما . إْحمِلي َصليبِي ِلربهٍة اآلن واْسَمِحي يل أَنْ أَسَتريَح

فأَنا أَسَتعِملُ : ُتميتونَ حواَسكم وجسَدكم، كلُّ ذلك أَسَتعِملُه كأعمالٍ َسماويَّة
ًسا ِمن الَْمطَهر؛ أَبعثُ احلرارة يف قلوبٍ على األرضِ ِلَتتوب؛ تضحياِتكم ُألخلَِّص ُنفو

فهذا ُيهدِّئ عدالَيت مانًِعا . أُطَهِّر َنفَسكم، وكلُّ ما تقدِّموَنُه يل ُيسَتعمل كَتعويضات
 .رمحيت عظيمة... هذا ُيهدِّئُنِي، هذا ُيهدِّئين. إِيَّاها أَنْ َتسَتِعَر وتضرَبكُم

 .)تاظًا وُيهاُمجينشَعرُت بالشَّيطان مغ (
. ِمَن الطَبيِعي أَنْ َيغتاظَ الشَّيطان. ال أَتركِك وحَدِك لَحظةً. ال َتخايف، أَنا الرَّبَّ َمَعِك ♥



  ٣٧رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
  
١٧٩

إفَهِمي إذًا، يا ُبنيَّيت، ملاذا . لَو كنِت َتعلمَني كَم َيكْرُه الَّذيَن أُِحبُّهم بِطريقٍة خاصَّة
في؛ لَْن أََدَعه أَبًدا َيمسُِّك، وبِسببِ ذلك، لَكنَّين أَْحميِك َتحَت ِمعطَ. ُيهاجُِمِك

َيَتَغلَغلُ، بأَكثرِ ما ُيمكن من اإلساءة، يف الّنفوسِ الَّيت ُتصِغي إلَيه، واِضًعا هذه 
إنَّ . ١الَضحايا يف َدربِِك ِلَتَتعقََّبِك، وَتضطَهَِدِك وُتكرَهِك على السُّكوت التَّام

أَنْ ُيكرَهِك عل السُّكوِت التَّام،  ُمَصمٌِّمنَّاس كَِسالحٍ لَه، الشَّيطانَ، باْسِتْعماِله هؤالء ال
. ألنَِّك مثلُ بوقٍ، على َسطحِ كُلِّ البيوت، يذيُع احلقيقةَ الَّيت أُْعِطَيْت لِك بِكلِّ سلطَِتي

 ، ألنَّكُونِي صداي. يا ُبنيَّيت، إِسَتمرِّي يف الصُّراخ، إسَتمرِّي يف الصِّياح بِأَعلَى صوِتِك
احلقيقةَ إىل  أعلينأَنِت تأتَني ِمْن فَِمي، لذا اسَتمرِّي يف الصِّياح، . َصويتصوَتِك هو 

ُمْضطَهديَّ َسُيبدَّدون مجيًعا، َألنَّهم يف الواِقعِ هم . فال شيء ُيخيفِك! األَممِ
إِنَّ الباطلَ َيضطهُِد احلقيقَةَ، والظَّالَم الّنوَر، لَِكْن يف . ولَيسوا ُمضطَهِديِك ُمْضطَهِديَّ

ي؛ َدِعيين إِلَْبثي بِقُريب، أَيَّتها الصَّغرية، كَرِِّسي َنفَسِك ِل. أَنا الرَّبَّ، سأَغِْلبالّنهايِة، 
. َسالمي لَِك؛ زِيِدي إْيَماَنِك، فََهذا َيُسرُّنِي. أََتَنفَّْس فيِك دائًما،كوين َمسَنًدا لرأِْسي

 حنن؟. َتعالَي
 .نعم، يا يسوع، حنن ♦

٢/١٠/١٩٨٩  
 يسوع؟ ♦
أَنا احلكَمة، ُمعلُِّمِك، ِلذا ال . ُخذي َيِدي فََسَنْعَملُ َمًعا. يتتعالَي، يا ُبنيَّ. أنا هو ♥

َتخَضِعي إالَّ ِلي؛ َتَعلَّمي أنَّه لَيس بإمكاِن أََحد غَريي أَنا الرَّبَّ، أنْ َيمَنَحِك معرفةً 
أنِت الَِّتي َتقْرأيَننِي، أنِت الَّيت ! أَيَّتها النَّفس! أَيَّتها اخلليقة: ِعي واكتبِيإْسَم. أَفَضل

سبِّحينِي وأَشيِدي . َتْسَمعيَننِي، سبِّحيين وَمجِّدينِي، َسبِّحينِي من الصَّباح حتَّى املساء
                                                           

  ).٣١دفتر ( ٢٩/١/١٩٨٩ذَكََّرنِي ذَلك بِرؤييت يف  ١
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بارِكينِي، . عوِِّضي َعنِ الَّذيَن ال ُيسبُِّحوَنين وال ُيمّجدونين البتَّة. بِي بال انِقطاع
؟ تعلَّمي إِذًا ٢أَلَْم يوجد أَحٌد ِلُيخَربِك َعْن نشيِد الثالثة الِفتَية. أُْعبدينِي واْرغَبِي يفَّ

أُذَكُِّركم بأنِّي . ي الصِّغارروُح احلقِّ مَعكم َجِميًعا، يا أَوالد: وأَعلنِي هذا ِلجميعِ األمم
بِما أنِّي إلٌَه َحّي، أَْشعُر إذا كنتم َتأتونَ إلَيَّ وال . اُهللا الَّذي تأتون ِللقائه وُتصلُّون لَه
إِْرغَبوا يفَّ، إِْرغَبوا يفَّ؛ ... أُريُدكم أَنْ َتْرغبوا يفَّ. ُتَصلُّونَ إالَّ ِمن طََرِف شفاهكم

َحراَرة، وال َترغَبوا إالَّ يفَّ؛ إِرغَبوا يف أَنْ َتكُونوا مرتبطني إلتمسوين بِ. إْعطشوا إِيلّ
داِئًما يب، إِرغَبوا يف أَنْ ُترضوين؛ إِرغَبوا يف أَنْ َتْشعروا يفَّ وأَنْ َتْسَمعوين؛ إِْرغَبوا يف 

إذا أَبغضكم العامل فاعلموا انَّه "، ال َتَدعوا شيئًا يف هذا العاملِ َيْخدعكم. ُحضورِي
، ال َتْجرُحوا قليب األقَدس فضِّلونِي على كلِّ شيء. "٣أبغضين قبل أنْ ُيبغَضكم

بِقريب، َسَتْشعُرونَ بُِحّبي وَسالمي، وهذا اِالنِسجام يف السَّماِء، بيين . بإْهماِلكم إِيَّاي
أُحبُّكم َجميًعا . ُيمكُن أَيًضا أَنْ َيكُون انِسجاَمكم، إنْ َتقرَّبتم منِّي أَكثر وبني مالئكيت،

 َتعالَوا، وإذا قَبلتم، سأريكم ما تعين. ُحبا أبدًيا، حبا تعجزون عن فَهِمِه على األرض
أَنا إِلََهكم، احلقَّ أقولُ لَكُم،كلُّ َمن َيحيا يف احلّب، َيحيا يفَّ، ". احلياة احلقيقيَّة يف اهللا"

إسَتيقظوا من سباِتكم، إِسَتيقظوا ِمن ُخموِلكم، وال َتخَدعوا أَنفَسكم . وأَنا أَحيا فيه
أَلَيوم ". لكنَّنِي أُِحبُّ الرَّبَّ وهو َيعلُم ذلك، لَطالَما أَْحَبْبُته وَضمريي ُمرتاح: " بقَوِلكْم

: أجيُبكم"كيف َيجِب أَنْ نعود؟  لَِكْن: "وإنْ سألتمونِي. أقولُ لكم أَنْ َتعودوا إلَيَّ
برغبِتكم : "، فأَقولُ لكم"لَكنَّنا تاِئبون، فَلماذا َعلَينا أنْ نتوب؟:"، وإنْ قُلُتم"بِتوبِتكم"

إِلَتِمسونِي، أََنا قُدُّوس القدِّيسني، تعالَوا واعبدوين، وَألكُْن نصيَبكم . يفَّ، بِعطِشكم إِلَيَّ
كُونوا ُمَتَيقِّظني،كُونوا ! عيوُنكم دموَع ُحبٍّ يف حضوري ِلَتُسحَّ! الوحيد، أَنا قّدوسكم

                                                           
  .٩٠-٣/٥٢دانيال  ٢
  .١٥/١٨يوحنا  ٣
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لَو كنتم َتعلَمونَ كَم منذٌر باخلطر أَنْ ال تعرفوا َسَبَب خطاياكم، أَنْ ال ! ُمَتَيقِّظني
قَاوموا ِحَيلَ الّشيطان، ! َتْشعروا خبطاياكم، وأَنْ تفقدوا معىن ما هو خٌري وما هو شّر

واِتكم، صلُّوا إيلَّ بِثبات، َصلواّ بال انقطاع، دعوين أَْشعر بأنَّكم كُونوا متيقِّظَني يف صل
. ، يا أَحّبائيرغبةُ اِهللافَصالةٌ ثابِتةٌ، صالةٌ نابعةٌ ِمن قلبِكم، هذه هَي : ترغبونَ يفَّ بثبات

أنْ . إِنْ شئُتم أَنْ َتنموا يف ُحّبي، َتَخلَّصوا ِمن ُسباِتكم وصلواتكم من طرِف شفاهكم
. َحاولوا أن َتفَهموا رساليت.نوا يف َصالٍة مستمرٍَّة يعين أَنْ َتْرغبوا يفَّ، أنا ربَّكمَتكُو

 !"أبَّا": إرغبوا يفَّ بفرحٍ، إرغبوا يفَّ من قلبِكم وليَس من شفاِهكم؛ أَْسِمعوين هتافكم
 .واْسألوين من قلبِكُم، إلتمسوين من قلبِكُمإلَيَّ إذًا كأوالٍد ِصغارٍ، عودوا إلَيَّ عودوا 

ال َتبَتعدوا َعن احلقيقَِة، ألنَّ . َسُتجمِّلُ الِعبادةُ َنفَْسكُم. تعالَوا إلَيَّ، وقدِّموا يل قلَبكُم
كُونوا يف احلّق، . ن قلبِياحلقيقةَ هي الُْحّب، تعالَوا إذًا إيلَّ ُممتلئني باحلبِّ، مسَتقَني ِم

إعَملواُ كلَّ هذه األشياِء ِلَتسَتطيعوا أَنْ ... عيشوا يف احلّق، برغبتكم يفَّ بال انقطاع
ألَْم . الَبشريَِّة يف هذه األيام األخرية، أُفيُض روحي، روَح الّنعمِة على كلِّ. َتحَيوا

ُتالحظوا  أنَّين أُعطي حتَّى األْدَنَني من َبينِكُم؟ إنَّ روحي، روح الّنعمِة ُيفاض على 
أجيء كتذكريٍ بِِكلميت؛ أجيُء ألضيَء هذه الظّلمات . جيلكم ِلُيعلَِّمكَم أَنْ ُتحبُّوين

بَغَضب، أَجيُء ُحببٍّ  ال أَجيُء. بنوري ، أَجيُء ُألحذَّركم وأوقظَكم ِمن َنوِمكم الَعميق
أَجيُء ُألذكَِّرِكم بأّني قُدّوس . وَسالمٍ وَرمحٍة َألِحلَّ كفَن املوِت الَّذي يغلُِّف أَُمَمكم

لقَْد . وبأنَُّه عليكم أنْ َتِعيشوا بقداسة؛ أَجيُء ُألذكَّركم وأُعلَّمكم كيَف ُتصلُّون
إِنَّين أَجيُء إلَيكم . ُتشاركوا يف َملكويتأَعطَيُتكُم كُلَّ شيٍء كي أَرفَع َنفَْسكم إِلَيَّ َو

كمتسوِّلٍِ يتسَتعطف؛ أجيُء إليكم كحكمٍة، ُألعلَّمكم مجيًعا ِمن جديد معرفةَ 
وبتواضعٍ أَكثر من أَيِّ . بِحرارٍة أَكثَر ِمن أيِّ وقٍت مضى، أُقدِّم لَكم قليب. القداسة

عطيكم  طعاًما لتأكلوا كفايتكم، أُ. وقٍت مضى، أُقدِّم ذايت كلَّ يوم كخبزكم الَيومي
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أُباركُكُم  .لتأكلوا قَْدَر ما تريدون، تعالوا إيلَّ إذًا، عودوا إيلَّ وسبِّحوين أنا إلََهكم
  .كُونوا واحًدا. م مجيًعاأَلُْحبُّ ُيِحبُّك. مجيًعا، تاركًا َزفري ُحيبِّ على جباِهكم

  
٥/١٠/١٩٨٩  

 يسوعي؟ ♦
 . ، ثُمَّ  اكْتبِيها٤يَتلَقَّي كِلَمِت. سالم، يا ُبَنيَّيت، َسَنْعملُ مًعا. أنا هَو ♥
 .)١٦-١٤/ ١٠َوقَْعُت على يو (
أَعرُف ِخرايف وِخرايف َتْعرِفُنِي كَما أَنَّ أَيب يعرفُنِي وأَنا . أَنا الرَّاعي الصَّاِلح: "أُكُتبِي ♥

وِلي ِخراٌف أُخرى لَْيَسْت ِمن هذه . أعرُف أَيب، وأبذلُ َنفْسي يف سبيلِ اخلراف
 ُبدَّ يل أَنْ أَقوَدها؛ وسُتْصغي إىل صوِتي، فيكون هناَك رعيَّةٌ الَْحظرية؛ فَتلَك أَيًضا ال

وَسأْنشُر النَّزاهةَ والسَّالم، . عندها َسُتصبُِح األرُض ُمشعَّة. "واحدة وراعٍ واحد
 .شياَء جديدةفَُتخرُج األرُض كما يف املاِضي أَ

َرأيُت، . َنَهْضُت وطََبعُت قُبلةً على اخلدِّ األَمين ِلتمثالِ قلب َيسوع األقَدس، الْموجود أمامي (
لى َخّدِه حيثُ القبلة، مثلَ طفل بِقَلْبِي، يسوع جاِلًسا بِقُربِي وما إِنْ قَبَّلُته، حتَّى وضَع يَدُه ع

 .)فَطَلََب منِّي يسوع أَنْ أَكْتَب هذا احلادث. سعيد
تعالَي، يا ُبَنيَّيت، لَنكْن .  يا حمبوبيت، كانَ ذلَك ألرِيِك أَنَّ كلَّ شيٍء لَه وقٌْع يف قَلبِي ♥

 . معاً، لَنكُْن متالزَمني
  ، عيد سيَِّدة الَورديَّة٧/١٠/١٩٨٩تورينو 

 :، راجعي هذا ِمن َبْعديالسَّالم معِك ♥
  وع، أُحبَُّك؛يس

                                                           
  .بفتحِ الكتاب املقدَّس بال حتديد: يقصد يسوع ٤
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  يسوع، أُغفْر َخطاياي؛
  يسوع، َحرِّْرين ِمن ُشكوكي؛

  .يسوع، ال َتسمْح للشَّيطاِن أنْ يقترَب منِّي
 :)أمُّنا القدِّيسة (

 . ُيحبُِّك" أَلُْحبُّ. "زهريت، بُِحبِِّك ِلَيسوع ُتسكَُّن جراحاُته 
  

  ٨/١٠/١٩٨٩تورينو 
بعد أن َصلَّيُت وَتكلَّْمُت مع يسوع، َخرجَنا وكنُت بفرحٍ . ُزرُت باسيليك الكفنِ املقّدسِ (

كبريٍ؛ سبَّحُت الرَّبَّ َألنَُّه أَظَهَر ِلي ُحبَُّه الَعِظيم، ُحبا مل أَعرفه َيوًما  طوال كلّ تلك 
هذه العالمةُ . عندها  غمَرنِي عطُر َبُخورٍ قَوّي. ا الوحيالسََّنواِت السَّابِقَة ِلقبوِلي هذ

ذهبنا َبعَدها إِىل كنيسِة القدِّيس دومينيك، حيثُ، قبلَ سنَتني، رأَت إبنةُ . ضاَعفَْت فََرحي
عمِّي، فوق باب الكنيسة اجلانيب، أّمنا القدِّيسِة َتظهر ِلُتفهَمنا أَنَّه علينا أن ندخلَ، بِما أنَّه 

مل َيكُْن َوقُت القدَّاس َبعد؛ وَبيَنما . سيِِّدة الورديَِّة املقدَّسة، وكنَّا َنجهلُ ذِلَك كان عيُد
كنُت جاِلَسةً، أَعبُد  يسوع، رْحُت أُكَلُِّمُه  باللغِة الفرنسيَّة؛ ولَما تنبَّهت لألمر سأُلتُه 

أُفضِّلُ : "فأجاَبنِي يسوع فوًرا". ملاذا كلّمُتَك بالفرنسيَّة؟ َسأكلّمَك باإلجنليزيَّة: "باإلجنليزيَِّة
  .)وغََمرنِي بعطرِ َبُخورِِه." لَْو ُتكلِّمينِي بِقلبِِك

٩/١٠/١٩٨٩  
صلِّي، يا . صلِّي ألجلِ الَّذين ُيحاولونَ بعُد إتالَف كرِمي ليالً.الّسالُم معِك ♥

لَديَّ جراحاٌت ُتضرُم عدالةَ أيب  .اسولَيت، كي يهدأَ غََضيب على هذه النُّفوسف
وكم َجسدي " تكفريي"عندما َيرى كيف ُيعاملونَ فَ .بسببِ كلّ جرائمِ هذا اجليلِ

ُمَرْضَرض، َمْجلوٌد وُمَمزَّق، َتزيُد رغبُتُه يف أَنْ ُيبدَِّد األَمم، وُيحوِّلَها إىل كومِة 
" أبَّاي"ما ُيلطُِّف . حتَّى مالِئكَيت َترتعُد ِممَّا ُيمِكُن أَنْ َيحدثَ على كلِّ اَألرض.غبار
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أيَُّتها النَّفُس . آالمي كبرية! يا فاسوال! آه.ُتَضحِّي بِذاهتا وُتِحبُّنِيهي تلَك النُّفوس الَّيت 
أنا أَُنقِّي وأُطهِّر نفوًسا كَرْيَمة، نفوًسا  َترضى أَنْ ُتعوَِّض . الصَّغرية، أُِحبُِّك حتَّى الَولَع

مي، أنا بِحاجة إىل نفوسٍ ضحايا ِلُتصبَح ضحايا ُحّب، ضحايا آال. وُتكفَِّر عْن آَخرين
أَحتاُج إىل نفوسٍ . ضحايا متوُت َعن ذاهتا، ضحايا َترغُب يف أَنْ َتتشارَك يف صلييب

وإِالّ فَكيَف أُمِسُك يَد أَيب عن أنْ . كرميٍة َترغُب يف أَنْ ُتصاغَ بَِيِدي ذاِتها مصلوًبا حيا
ْن أَمسَح أكثَر من ذلك لَ. َتضرَبكم؟  فالعامل َيجُِب أَنْ َيَتغيََّر، أَنْ َيتوب وَيعيَش بِقداسة

آالِمي تتجدَُّد يف َجَسدي الِسرِّّي واليوَم أَتألَُّم  ...أَنْ ُيجدََّف على اْسِمي القُدُّوس
يف . ، طَريَق اجللُجلِة َنفَْسهإِنَّين أَجتاُز، يا ابنيت، مرَّاٍت عديدةً. كما تأَلَّْمُت يف آالمي

 أنا الَّذي هو الُْحّب، أََو أَستحقُّ كل هذا؟... كلِّ ساعٍة أُصلَُب من جديد
 .أُنفْخ َعلينا ِلُنصبَِح ضحايا ُحبٍّ ونتمكََّن أَنْ ُنكفَِّر َعن اآلَخرين، أَيُّها الرَّّب يسوع ♦
أَحبِّيين وَعوِّضي، صومي وضحِّي بِذاتِك؛ . َتسَتِطعَني أَنْ ُترحييين بُِحبِِّك !يا خاصَّيت ♥

يا ! آه. فاسوال، دعيين أَمْألِك، َدعيين أَسَتخِدْمكِِ. كلُّ هذه األشياء ُتمسُك غََضَب أَيب
. بِدموعي فَُتصبَح واحدة دموُعِك ُتعزِّيين؛ زهريت، َدِعي دموَعِك َتمتزْج... ابنيت

أُبارُك كلَّ . أَنا يسوع أُباركُِك .عندما َسَيرى أَيب دموَعِك يف دموِعي، سَيهدأ
 !٦راجعي ذلك. ٥اَألغراض املُقدَّسة يف بيِتِك

 !كَم أُحبُّ أَنْ أُعزَيَك! آه ♦
َخلَقُتِك . لَقَد َخلَقُتِك كَي ُتعزِّيين. فاسوال، إنَِّك ُتعزِّيَننِي بِرغبِتِك يف أَنْ ُتعزِّيين! آه ♥

 .َتذكَّري، قريًبا سأَكونُ معِك. كي ُترْيِحيين، ُتحبِّيين وُتشارِكيين يف آالمي

     
                                                           

  .آه كم أُِحبُّ أَنْ أُعزَِّيَك: قلُت ِلَيسوع ٥
  .وكأَنَّه كان مفاجأً؛ َشَعرُت بِقلبه األقدس َيغتبطُ فرًحا" راجعي ذلك: "صاَح يسوع ٦
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١٨٥

١٠/١٠/١٩٨٩  
 اليوَم َنفْسي َتتوُق إِلَيَك؛ ♦

  َوَهبُتَك قَلْبِي وَنفْسي ِلُتهذَِّبُهما؛
  ي كُلِّ َبهاِئِه وجالِلِه،جاَء ربِّي  إيلَّ ِف

  لْريفََع َنفْسي إليه ولُيظهَر ِلي ُحّبُه العظيم ورْحَمَته؛
  َرفََعنِي بِحناٍن

  ُألنادَي يف مجيع األَممِ
  بُِِحبِِّه الالُمَتَناهي ورْحَمِته؛

 .ُحّبُه لألبد
" أحلّب. "ّدسَمحبوَبِتي، إلَبثي صغريةً ِلكَي تتمكَّين بِسهولٍة من التسلُّلِ إىل قليب األق ♥

 :إمسعي واكُتبِي. َيْحّبِك
  .الّسالُم ِلجميعكُم

عِ رمحيت الالُّمَتناهية، َألبسطَ كَرِمي يف أنا سالٌم، أنا حبٌّ؛ أَجيُء إِىل أُمَِّتكم بداِف
تنتشُر . بالدكم أيًضا، ِلكَي ُتنِتَج ُحقولُها ما يكفي ِمَن الثِّمار ِلَتغِذَيِة أُمَّتكم املنازعة

أَعمايل اإلهليَّة يف َجميع أَحناء هذه األرضِ وهَي كلُّها جيِّدة، إذ إنَّها ُتعِطي يف الوقِت 
أصغوا إىل صوِتي، يا أوالدي الَورِعني، وأَزهروا كما ُتزهُر . ااملوافق ِلكلّ من يريُده

إِنِّي أَْمُأل . الّزهوُر عند قدوم الرَّبيع؛ تفتَّحوا حتَت أشعِة نوري النقيِّ املسكوبِ َعلَيكُم
ِت؛ أُريُد أَنْ أَشفَي َنفَسكم املسكينة؛ أُريُد أَنْ أريَح َنفَسكم ظُلماِت أُمَّتكم بالَربكا

... تعودوا إيلَّإِرَتموا بني ذراَعيَّ املفتوَحتنيِ، أنا ُمخلُِّصكم الَّذي َيْدعوكم كَي . الَتِعَبة
، أَترون، يا أوالدي، لَقَْد أَظلََم روُح السُّباِت أَمًما كثريةً تاركًا معظَمها يف نومٍ َعميق

 . وأنا أُراقُب كلَّ ذِلَك ِمن َعلُ بِقلقٍ وبألَم
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١٨٦

... أليوم، أنا الرَّبَّ، أَلتمُس قلوَبكم، مبا أنَّ ما أحتاُج إليِه هو الُْحب، مبادلةَ الُْحب
، كما يقترُِب الولُد من أبيِه بثقة؛ تعالوا أيًضا إيلَّ، َتعالَوا، َتعالَوا إيلَّ بِبساطِة قَلب

  ...َدعوا أباكم السَّماوي َيسَمْعكم. ُمظهرين ِلي ضعفَكم وموِدعني إِيَّاي مشاكلَكُم
  . أنا ُحبٌّ، الَينبوُع األمسى للُحّب العطشان إىل ُمبادلة ُحّب
ا ُبنيَّيت، أُرفضي أَنْ ُتمكِّنِي ال ترفضي َتوسُّلي، أُرفضي التَّجارب الَِّتي حتيط بِِك، ي

  .الشَّيطانَ ِمْنِك
لو فقط كنتم َتعلَمون كم أنا بِقربِكم، وكم أتوُق ألرفَع َنفَْسكُم إلَيَّ وأفطَمكم ألجلِ 

  !غذاٍء حقيقي
وِلوا أَنْ ُتدركوا مشيئَِتي، ال تأتوا إىل هنا ِلُتشبِعوا فقط حاوِلوا أَنْ َتفَهمونِي، َحا

وسِّعوا قلوَبكُم يل وحدي، فأَجَعل فيكم . فضولَكم، بل تعالَوا إىل هنا كي تتعلَّموا
ال . ال تطفئوا روحي فيكم بالفَساد، العقالنيَِّة، واألنانيَّة وخطايا أُخرى. َمسكنِي

ارفعوا ُعيوَنكُم حنو السَّماء وَصلُّوا بصمٍت كَما م وَتخنقونِي، دعوا روحي يتنفَّس فيك
وُهَو لْن ... صلُّوا بُِحّب. وُهَو َسَيسَمُعكُم...صلُّوا بِقَلْبِكُم... كُْنُت أصلِّي ألبِي

كلُّ ما تفعلوَنه، افعلوُه بُِحبٍّ، . وُهَو لْن َيصدَّ توّسلَكُم... صلُوا بإمياٍن. َيرفَضكُم
وأنا لْن ألبثَ صامًتا، ال مبالٍ أو عدَمي التأثري ُتجاَه صالِتكم، ألنَّين  "الُْحّب"ألجلِ 

  .كلِّيُّ الرَّمحة وكلِّيُّ احلنان
أَجيُء ألْبَحثَ . الّراعي الصاِلح الَّذي َيْبَحثُ َبَني األْنقاض عن خرايف ونعاجي أَنا

أَجيُء ألحبثَ َعنكُم يف فقرِكُم وأُذكَِّركُم من . َعْنكُم، وقَلبِي على َيدي، ألقدَِّمُه لكم
ِت أَبِي أَجيُء ألذكِّرِك، أنَّ يف بي. جديد بأنَّكم لستم بال أَبٍ وأنَّكم َجميًعا ختصُّوَننِي

تكونُ َنفْسي يف ... إنَّ َنفْسي تتوُق إلَيِك... َتخّصِكغرفةً ... ٧، يا ابنيتلِكغرفةً 
                                                           

  .كان يسوع متأثًِّرا جًدا وهو يقول هذا  ٧
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أنا الرَّّب أَمحلُ لِك السَّماَء يف ... ضيقٍ ال يوَصف كلَّ مرٍَّة تبقى غرفةٌ فارغةً لألبد
مرَّاٍت عديدةً، . ِمها، هديَّةً، ألقدِّمها لَِك، لكنَّ عدوِّي ُيريُد أنْ َيمنَعِك عن استال٨يديَّ

َيستعملُ نفوًسا مسكينةً لُيسِكَت صوِتي، معنِّفًا نَِعَم روحي القدُّوس، وُمجرًِّحا بِذِلَك 
هذه النُّفوس، ُمتخفَِّية وراء غَماَمِة ظالم، ُتصبح سيِّدةَ . جسدي حتَّى تصعَب معرفُته

. ُيثَقِّلُون جدا على قليب هؤالء األشخاص. الشَّرِّ والباطل، رافضةً أَنْ َتفهَم ُسُبلي
وِمن َجديٍد . َيسخرونَ من الَوعد. وبِجسارٍة يأتون إيلَّ، معدمني وفارغي األيدي

َيَضعونَ قصبةً يف َيدي اليمَنى، ُمستهزئَني بِي، مثَّ َينَتزعوَنها ِمن َيِدي لَيضربوا بِها 
 الَّذيَن ُهم خارَج كي يذكَرهم باخلريِوَيركعونَ بعدها ِليؤدُّوا يل اإلكرام، . رأسي

إنَّهم جيّروَننِي . إنَّ هؤالء املدنِّسني القدسيَّات يصلبوَننِي ِمن َجديد كُلَّ يومٍ. الكنيسة
لَقَد َحوَّل هؤالء  ...يا أوالدي! آه. إىل اجللجلَة مراًرا عديدة، ويكرهوَننِي بِال سَبب
إْسَمعوا ندائي من على صلييب، ألنَّ . الّناس عيَنيَّ وَعيَنْي أمِّي إىل َينبوعِ ال ينضب

إِْسمعوا ِللرُّوح الَّذي ُيعطي . ُجموًعا ال ُتحصى َتْسقُطُ باستمرارٍ يف النريان األبديَّة
أَديروا عيوَنكم . وعِ املعرفةإنَّ أَُمَمكُم قْد قَسَّت قلوَبَها وَتخلَّْت َعن َينب. احلياة
إْسَمحوا يل أَنْ أَرفَع الكَفَن . تعالَوا وارتشفوا نوري! إرفعوا رؤوَسكُم َنحوي! َنحوي

سَّلُكُم مبادلةَ ُحّب، ُحبٍّ أنا حارُس َنفِْسكُم وقَلْبِكُم، الَّذي َيتو. الَّذي يلفُّ أمََّتكُم
موتوا َعن ذواِتكُم، ودعوا الرُّوَح َيقُْد قَلَبكُم، فَيقودكُُم . خالٍ ِمن املصلحة اخلاصَّة

ضاِعفوا صلواتكم . أصغوا إىل صوِتي، صوِت روحي. الّروُح إىل احلقِّ ِلتتعرَّفوا عليَّ
إِنْ كان بييت َخرًِبا الَيوَم واإلحلاُد . كونوا قدِّيسني ألنَّنِي قّدوس. وعيشوا بِقداَسة

                                                           
يف رؤيا داخليٍة، رأيُت يسوع حيمل بني يديِه كرةً أرضيَّةً مشعةً، فَذكَّرتين بضياء القديس ميخائيل رئيس  ٨

  .املالئكة
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أَعوُد . ، فذلك ألنَّ جيلَِك َيرفُض أَنْ ُيعطينِي مكاًنا يف قلبِه٩يسوُد يف قلوبٍ عديَدٍة
لَته العقالنيَّةُ والعصيان بييت خراب، حوَّ. كي ال أَجد ال حبا، وال إِْيماًنا وال رجاًء

مراعيَّ اخلصَبة يف املاضي هي الَيوَم قاِحلَةٌ بَِسببِ اجلحود الكبري . والباطل إىل أنقاض
  . إِنَّ الطَّاعة َمفقوَدة. الَّّذي دخلَ َمقِدِسي

هم، لَقَْد أَعطَيُت عصا الرِّعاَية كلًِّيا إِىل بطرس ِلَيقوَد خرايف حتَّى َعوَدِتي، لَِكْن يف شرِّ
... وِلَمصاِلِحهم اخلاصَّة ال ِلمصاِلحي، كَسروا َعصاةَ راعيَّ إِىل إِثنني، مثَّ إىل َشظايا

وقطيعي ُمكدَّس، ماِئت، قرَب ينابيع الُْحّب . اُألُخوَّة قَْد َتحطََّمت، اَألماَنة قَْد تالَشت
ن هؤالء الّرعاة كلُّ ما أَطلُبه ِم. والسَّالم والوحدة، الينابيع الّيت كانت يف املاضي

أُريُدهم أَنْ . الَّذين يديرونَ ظَْهَرهم ِلبطرس، هو أَنْ حينوا ُعُنقَهم وَيعَترفوا بِضالِلهم
ال أُريُدهم أَنْ َيسقطوا كنجومٍ الواحُد تلَو . يبلغوا إىل مكاِن الّراحِة الَّذي أَعَددُته لَهم

لَيوم، لََما ذَكَّرُتهم بِكفرِهم وال لَو كانوا فقط ُيصغون ملا يقولُه الّروُح لَهم ا. اآلخر
ُحبِّي لَهم َعظيم وكذلَك . َصلّوا ألجلِ هؤالء الكهنة. باجلراحِ الَِّتي أتلَقّاها منهم

وا أَنْ ينحنوا وَيغسلوا أَرجلَ بعضهم َصلُّوا كي َيسَتطيع. احلزنُ الَّذي ُيَسبِّبوَنه ِلَي الَيوم
أنا، َربَّكم يسوع املسيح، أُصعُِّد زفرات ُحبِّي على . الَبعض بتواضعٍ وُحّب

ا كما الثالوث جبهِتكم، وبُِحبٍّ كبري، أُبارُك كالًّ منكم ُألوحَِّدكم فَتصبحونَ واحًد
فكونوا أَنتم أَيًضا واحًدا حتت اْسِمي . ١٠األقدس هو واحٌد ومتساوٍ يف اجلوهر

  .القدُّوس

  
١٢/١٠/١٩٨٩  

                                                           
  .يسوع، وهو يقول ذلك، كان حزيًنا للغاية ٩

  ).اجلوهر"(الذّات"، واحد وَمثيل، من نفس ”One and the Same“يف اإلنكليزّية،  ١٠
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 يا رّب، أشكُرَك ألنََّك َخلَّصَتنِي، ♦
  .، آه يا إهليوحَدَكأُحبَُّك وأَعبُدَك، أنَت 

تأمَِّلي يف َمن هو الطَّريق، . تعالَي تأمَِّلي يفّ. ليخاطْبنِي قلُبِك. أَْسمعينِي ذلك غالًبا! آه ♥
أنا وأنِت، أنِت وأنا، وجًها . تعالَي بِعبادٍة تأَمليٍَّة ألنَّ هذاما ُيعجُبنِي. واحلق واحلياة

تعلَّمي أَنَّ قليب يتوُق . ُتَسبِّحيَنين أنا أكشُف لِك َجماِلي وأنِت،. ِلَوْجٍه يف َصمٍت كلِّي
! أآلن لَقَْد أََعدُتِك إيلَّ ولِكْن كم ِمن النفوس األخرى عليَّ أَنْ أُعيَدها. إىل كلِّ نفسٍ

 .ُيحبُِّك" أَحلُبُّ. "تعالَي واسَترحيي يف قليب وَدعينِي أَسترِح يف قلبِِك
 !   كم أَحتاُج إليَك! يَككم أَعطش إِلَ! كم أَرغُب فيَك! كم أُحبَُّك! يا رّب ♦
 !١١وأَخًريا أَصَبحِت حرَّة ♥
 !)هنا، إبَتَسْمُت ِمن الفَرح (

  ١٧/١٠/١٩٨٩جزيرة رودوس 
 ربِّي؟ ♦
. إسأيل دائًما من قَلبِِك، فَُيعطى لِك. َتوافقي معي. تذكَّري َمن يقودِك. أَنا هو ♥

  .    فالصَّلوات النابَِعةُ ِمْن قلبِِك هي ُألذَُنيَّ َنَغٌم عذٌب
  ٢٢/١٠/١٩٨٩رودوس 

ماَعْي خالل األسبوع الَّذي أَمَضيُته يف رودوس، نظََّم الَّذيَن ُيتابِعونَ هذه الّرسائل، إِجت (
ُيمِكُن القَول، إِنَّ القّديس فرنسيس . صالٍة مع الكهنِة الكاثوليك واألرثوذكس هناك

وبادرْي بِيُّو والقّديس باسيليوس، بقيادة سيِّدة املَعوَنة الداِئَمة، ُهم الَّذين رّتبوا تلك 
كيَّة واآلخر َجرى أَحُدُهما يف كنيسِة القّديس فرنسيس الكاثولي. اإلجِتماعات غَري املتوقّعة

  .)للروم األرثوذكس" الصعود" "Annalypsis"يف كنيسة 
                                                           

  .قال يسوع ذلك بِفرحٍ كبري ١١
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لَقَْد أَعلَنُت احلقيقة . أيلول املاضي ٣٠َباَبا؟ لَقَْد صرَّخُت كما طلبَت منِّي يف رسالة  ♦
 .بِصوٍت عال

أَجيُء ُألحيي . أُنظري، يا ُبنيَّيت، ال َتَتعجَّبِي، فأَنا العلّي، وِمن علُ تنزل كلميت عليِك ♥
. ال قوَّة و ال علّو وال ُعمق ُيمكنه َيوًما أَنْ ُيدمَِّر كنيسيت: تذكّري داِئًما هذا. نيسيتكَ

فاسوليت، أنِت الشيء، الشيء إِطالقًا، ومع ذلك  .أَنا سأُصِلح كنيسيت من جديد
روحي َيستطيُع أنْ يتكلَّم ويعمل ".... أنِت"سَتعِملَِك بِحجبِ ما هو ُيمكُنين أَنْ أ

ال َتخاِفي، حتَّى َولَو َوَجَد روحي . روحي فيِك َيجِب أالَّ َيجَد أيَّ مناِفس. فيِك
إسَتْسِلمي ِلي َيوِميا، ارغَيب يف أنْ  .ُمناِفًسا، فَسأبذلُ ُجهدي َألستأصلَ هذا املنافس

 .وَدعيين أَقُْم بالباقي، أنا إلََهِك َتعَملي َمشيئيت
٢٣/١٠/١٩٨٩  

 يا رّب؟ ♦
هذا اإلميان القليل الَّذي ُتعطيين إّياه هو كباقة ! كم أُحبُِّك. ال تشكِّي أَبًدا. أَنا هو ♥

يل شيئًا،  يا صغرييت، ال ترفضي. ١٢فهكذا أنا أتقبَّله زهور تقدِّمينها يل كلّ يوم،
. كوين بطيئة الغضبِ مثلي، أنا إهلَِك؛ ال تكوين سريعةً إالّ بِفعلِ اخلري، كوين أَميَنةً ِلي

يا َمحبوبة َنفِْسي، أَنِت الَِّتي قَبِلِْت أنْ َتهبينِي إِرادَتِك وَنفَْسِك وقلَبك، ال َتخايف، 
رفِضي يل شيئًا، إمَِّحي هل أروع ِمن أنْ نكونَ متَّحَدين؟ ال ت. فأَنِت بني َيَدي أبيك

الَْبِثي صغريةً ِلُتْشِغل قدرِتي كلَّ جزء من . أنِت َتماًما َألمتكََّن ِمْن أنْ  أُرى كلًِّيا
. كيانِك، ُموِتي َعن ذاتِك كلَّ َيوم وكوين الشيء َألَتَمكَّن ِمْن أنْ أكونَ كلَّ َشيء

كلُّ ما  .وأَسَتعِملَِك كما أشاء آمنِي يب بإمياِن طفلٍ لكي، بِهذه الطَّريقة، أََتمجََّد
كلُّ ما َتفعليَنه بِاْسِمي وبُِحبٍّ، ُيَمجُِّدنِي . أطْلُبه ِمنِك هو الُْحّب، الُْحّب، الُْحّب

                                                           
  .عندما أالقيه كلّ يوم وأدُعه يستعملُ يِدي: يقصد يسوع بذلك ١٢



  ٣٧رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
  
١٩١

يف قَلْبِي اَألقَْدس كُلَّ َيوم وَدِعينِي  ، أُدُخِلي"الُْحّب"َبشِّري بُِحبٍّ ألجلِ . وُيطَهُِّرك
أَعُدِك بأنْ أُقدَِّم لِك ُخبزي كلّ . أَسَترِْح يف قَلبِِك؛ كونِي يف َسالم ألنِّي أنا السَّالم

أنا، . ١٣أنا، يسوَع، أُحبُِّك وأَِعدُّ اآلن كلَّ دقيقَة قَبلَ أنْ أَجيَء بِنفِْسِك إلَيَّ. يوم
 .الرَّبَّ، أُباركُِك

 .أنا أيًضا أُباركَُك، ربِّي وفاديَّ ♦
٢٥/١٠/١٩٨٩  

 :)٢٥/١١/١٩٨٩رسالة ِمن أّمنا القّديسة ألجتماعِ الّصالة يف  (
تعالَوا، كُونوا ُمحبَّبني للرَّب وقدِّموا لَه ذاتكم كلّ . الكنيسة َسَتْحيا. سالمي معكم 

غَيَّروا حياَتكم بَِتخلِّيكم َعنِ . دعوه ُيحوِّلْكم إىل أوالٍد حارِّين، أوالِد ُنور. يوم
. نيوَية، َألنَّكم، يا صغاري، لَسُتم سوى عابري سبيل  يف هذا العالَماألشياِء الّد

. أُذَكُِّركم على الدَّوام أنَّ َنفَْسكم َتحيا لألَبد وأُحرِّضكم داِئًما على أَنْ ُتغّيروا َحياَتكم
ماذا ُيريُد اهللا ِمنكم؟ وما هو الشَّيء الكامل الَّذي َيجِب أَنْ تعملوه؟ اهللا يريُد 

ألشَّيء . َمكم َيوميا، إسِتسالًما كامالً، كي ُيصوَِّركم أشخاًصا كاِمِلنيإسِتسال
إلتمسوه، . الكامل الواجب فعله هو أنْ ُتطيعوا مشيئةَ اهللا،  بِتقدمِة إرادتكم لَه

وكم، ال ُتصغوا إىل َوشوشاِت الّشيطان، إرفَعوا أرج". هو"إلتمسوا كلَّ ما هو 
. أنا أُحبُّكم، يا أوالدي، وَعيناَي ال َتْترككم لَحظةً َوْحَدكم. بِصالٍة داِئَمةَنفَْسكم 

. ِلُتغذِّ رسائلُنا َنفَْسكم الفَقريةَ وترجِّْعها إىل الَْمعرِفَة. بِرساِئِلنا تعلَّموا أَن َتفعلوا الَْخري
. أُريُد أنْ أنقذَكم ِمن شباِك الّشيطان. اإلجنيل، وإىل احلقيقة وإىل احلياة ِلَتقُْدكم إىل

 .أُريُد أنْ أرفَع نفَسكم إىل مستوى أعلى من الّصالة

                                                           
  .إىل السَّماء: يقصد يسوع ١٣



  ٣٧رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
  
١٩٢

َيجِب أَنْ . ب، بِطريقٍة خاصَّةهذا املساء، يا أَوالدي، َسأَتشفَُّع لكم َجميًعا لدى اآل
َتْعلموا أّنكم، بِصالِحه، ُيمكُنكم أَنْ َتنالوا نَِعًما كثرية؛ َيجِب أَنْ َتْعلموا كم غناه يف 

ختلَّصوا ِمن َجميعِ . إرغَبوا يف الرَّّب؛ جوُعوا إىل الرَّبِ دائًما. النَِّعم ال ُمتناهي
إشَتروا الشَّرَّ . َوسِّعوا ملكوَته بُِحبِّكم لَه وإلخوِتكم .ثقوا به. أَعبائكم، بِتقدْيِمها لَه

توعَّوا َألفكارِكم؛ ال . بالُْحبِّ؛ ِلَيكُنِ الْحبُّ َمبَدأَ حياِتكم، ِلَيكُنِ الُْحبُّ جذَْركم

إسَعوا أن تكونوا ُمحبَّبني . طُُرَق الرَّّب لَيَستقَكم َتدينوا َبعُضكم الَبعض، فإنَّ طُُر
إنَّ ُحبَّ اِهللا ُيكَْشُف حتَّى . للرَّّب، بِكونكم ُمَتواِضعني وبال أيِّ حكمٍ على اآلخرين

إذَهبوا بَِسالم، يا أَِحّبائي؛ ُعودوا إىل بيوِتكم دون أنْ تْتركونا . لألصغرين من بينِكم
موا أَنْ َتْشعروا بِحضورنا املقّدس؛ تعلَُّموا أَنْ َتقُولوا، تعلَّ. وراءكم؛ خذُونا معكم

كُوُنوا واِحًدا، كما . أُباركُكم َجميًعا". يل"بدالً ِمن " لنا"، و"أنا"بدالً ِمن " حنن"
كُوُنوا يف َسالمٍ َوِعيُشوا  .واِحدال َتكُوُنوا ُمنقَِسمني فَأَنُتم يف السَّماِء . َيْرغُب الرَّبُّ

  .يف َسالم
٢٦/١٠/١٩٨٩  

 ...يا رّب؟ أَشعُر بِأَنِّي َمْركٌب بِال َمجاذيف ♦
يا ُبَنيَّيت، ال ختتلِقي . ٌق، وقليلونَ َيجِدوَنهزهريت، طَريقي ُمسَتِقيٌم، لَكنَّه َضيِّ. أَنا هو ♥

أُريُد أَنْ أُكثَر . أُشذُِّبِك ِلتَتقَوَّي وُتعِطي ِثماًرا أكثَر بِكثري. مشكلةً كلَّ مرَّة أَُشذُِّبِك
؛ أعرُِف ما هو األفَضل "١٤إِنِّي أُشذُّبِك غاِلًبا"أَعرُف ما ُتحاولَني أَنْ تقويل يل. ثَمَرِك

 نيَّيت، وفوق ذلك، أَلَْم َتهبينِي بَِنفِْسِك ُحرَِّيَتِك؟لِك، يا ُب
 .أَجل، لَقَْد َوَهبُتَك ُحرِّيِتي إىل اَألبد ♦
أنا ال أَسَتخدُم إِرادَتِك ما لَْم َتهبينِي إِيَّاها . إِنِّي أَستخدُم ما قَْد َوَهْبِتنِي، أَيَّتها النَّفْس ♥

                                                           
  .جعلنِي أَبَتِسم ١٤



  ٣٧رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
  
١٩٣

ثابِري، يا ُبنيَّيت، وكونِي غيورة على . ُر ُعذُوَبةًِثقي يب، آِمنِي بِي داِئًما فأنا األكث. أنِت
إبقَي َصغريةً واسَتشريينِي . ِخدمِة قضيَِّة اخلري، كونِي ُمَتَحمِّسةً ِلهِداَيِة ُنفوسٍ أُخرى

 .الُْمساَعَدةُ َسوف ُتعطى لِك داِئًما ِمن َعلُ. داِئًما قَْبلَ أنْ تأْخِذي أَيَّ قَرار كان
 )الحقًا  (
 .فاسوليت، أُرِمسي ثالثةَ قضباٍن ِمن حديد، وَيعلوها رأس ♥

                                                   
أُريُدُهم أَنْ َينحُنوا . ثِّلُ الكاثوليك الّرومان، واألرثوذكس والربوتستانتإِنَّها ُتَم

غري أنَّ هذه القضبانَ احلِديديَّةَ ما زالَت ُصلبةً جًدا وال ُيمكنها أَنْ َتنحنِي . وَيتَّوحَّدوا
هَر يف ، ِلذا َعليَّ أنْ أَجيَء إلَيها بناري وبِقوَِّة شعلِتي َعليها، ِلتنحَين وتنصمن ذاِتها

  ...                      قضيبٍ َحديٍد واِحٍد متنيٍ، فَيمُأل َمجدي األرَض كلّها

                                  
  :صلِّي غالًبا للرُّوح القدس هذه الّصالة

  تعالَ، أَيُّها الرُّوح القدس،
  تعالَ بِقدرة قلب مرمي الطاهر،

  .آمني. َعروسِتك احلبيبة
َصلُّوا كي َيحلَّ فيُض . بِهذه الصَّالة، َسُيسرُع روحي القُدُّوس يف النُّزولِ َعلَيكم

  .        روحي القُدُّوس َعليكم
٣٠/١٠/١٩٨٩  

. ، عانِيها وأَرِضي اآلَب، كما أَنا أَرَضيتهآالمي. آالمي: زهرِتي، ُحبِّي ُيقدُِّم لَِك هبَته ♥
دعيين أَكُْن ُمرشَدِك، فأَقودِك . أُحبُِّك بَِشَغٍف وهذه طريقِتي يف إظهارِ ُحبِّي للنُّفوس

أُعلُِّم النفوَس أنْ تَتحمَّلَها بدوِن تذّمرٍ وأُعِطي كالًّ منها بَِحَسبِ . يف طريق آالمي



  ٣٧رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
  
١٩٤

طريُق اآلالم، وهذا : ِلبلوغِ الكَمال، هناك طَريٌق واِحٌد: َتَعلّمي يا فاسوال. قَتهاطا
َتَحّمليه بُِحّب، َتَحّمليه بَِصرب، عانِِقي َصليبِي، يا ُبَنيَّيت، فََسَينتهي قريًبا كلُّ . َصلييب

 .أُعبِدينِي، أُعبِدينِي، أنا أُباركُِك. شيء وتكونَني بِقُربِي
 )الِحقًا  (

 يا َرّب، خلِّصنا، يف ُحبَِّك ♦
  َدْع وجَهَك اَألقَدس َيبتِسم ِلَمن ُيحبَُّك؛

  ،"لَُكهابي"إىل َمن ُهم  تعالَيا حاِمينا، 
 .فنحن َنحتاُج إِلَيك

لقد وهبُتِك : أَنِت يا عروسيت، إفهمي ما قد وهبُتِك. تعالَي، َيا ُبنيَّيت، والَبثي بقريب ♥
وقت آلخر،  أهُبِك كأسي من: يا عروسِتي، إنِّي أَهُبِك كلَّ ما عندي. قليب وحّبي

يا ابنيت، . أهبِك خبزي ألحفظَك يف احلياة، وأهبِك عطري ألذكّرِك بُِحضوري الدَّاِئم
 .تعالَي. أنا وأنِت سَنلبثُ مرَتبِطَني مًعا إىل األَبد

  

٣١/١٠/١٩٨٩  
أنا أُعلّم بُِحبٍّ، لَقْد علّمُتِك بِِحكمة، لَقْد ربَّيُتِك : إْسَمعينِي .حمبوبيت، السَّالم معِك ♥

. إثبِتي يف َتعاِليِمي. كلُّ شيٍء سيأِتي ِمّني. فالَبثي حتت محاييت ويف نِظامي. وهذَّبُتِك
َضَب أيب، بأن تكوين ُمحبَّبةً لديه، بِشراِئِك الَشرَّ بالُْحّب؛ َهدِّئي فاسوليت، َهدِّئي غَ

. غََضَبه على هذا اجليلِ السَّيئ بُِحبِّك؛ أَظهِرينِي فيِِك كي ُتَبشِّري بُِحبٍّ ألجلِ الُْحّب
ي والفقَر أنا أختاُر الّضعَف ُألظهَر قوَِّت .إنَّ اهللا معِك، يا ُبنيَّيت، لقَْد اخَترُتِك ِلُتبشِّري

ال  ُتطالبِي أبًدا بَِشيٍء لَِك، إبقَْي الشيء، تصاغري أَكثَر . ُألظهَر غناَي وِحكميت
  .فأكثر كي أَسَتِطيَع أَنْ أُِتمَّ َعَملي

  


