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١٩٥

  الدفتر الثامن والثالثون
  

٣١/١٠/١٩٨٩ 
 ربِّي وُمخلِّصي؟ ♦
سالم، يا ُبَنيَِّتي، ال َتخاِفي، ال َتخاِفي أبًدا ِمن ُحضوري، ال َتخايف منِّي إالَّ إذا . أنا هو ♥

ْشُف الَّذي أُعطيكم ال أَلكَ. ُيفرِّق، فَكِّري يف ذلك َمن لَيَس َمعي .َتَمرَّدِت عليَّ
إبقَي . تقبَِّلي َسالمي، يا ُبَنيَِّتي. إنَّ كَْشفي ُيوحُِّدكم يف َجَسٍد واِحد. ُيفَرِّق، َبل َيْجَمع
 .أنا، الرَّبَّ، أُباركُِك. الشيء، إلَبثي يفّ

لَقَْد ِقيلَ ِلي هذا بَِسَببِ الّشكوك واملخاوف، التِّي ُتراوُدنِي من وقت آلَخر، ِمن أَنْ أكونَ  (
 ...)يف ضالل

الحقًا، إِْنَحَنيُت َنحو متثال سيِّدة فاطيما الَْموضوع على الطَّاولَة حيثُ أَكتب؛ فَدَنوُت ِمن  (
وهو . جًدا َألحتفظَ به ثَميًناتعلمني، فيسوع أَعطاين شيئًا أَنِت : "أُذُنِها اليمَنى وَهَمْسُت

ِلذا أَجيُء إليِك، أَيَّتها األّم الَعزيَزة، ! َيختصُّ بَِتمجيد َجَسده، وأَيًضا بِخالصِ النُّفوس
أجل، إنَّه كَْشُف . َألسألَِك إنْ كانَ بإمكانِِك أَنْ َتحتفظي به، وَتحِميه وُتداِفعي َعنه َألجِلي

ويف أثناِء ذلك، عليَّ أَنْ أُتابَع عملَ قلب َيسوَع األقدس، . أَضُعُه بِكامِله بني َيَديِكبَّ؛ فالرَّ
 ."فهو َمْن رّبانِي ِلهذه الُْمهمَّة، وهذَّبين

قريًبا ستقوُم . عمَّا قريب، على رنَِّة صوته، َسُيغادُر األمواُت قبوَرهم، وكلُّ ذلك ِلَمجِده
  .)على اْسِمه القُدُّوس، ألنَّ هذا قَْد أُنبِئَ به منذ َزَمنٍ َبِعيد ، أمَّةٌ كُرَِّسْت١أمَّةٌ
حتَّى َولَو كُنِت ُمضطَهدةً، قَِلقَةً . يا ُبَنيَِّتي، الشيء سَيْعَترُِض ُحبَّ اهللا للَبَشر 

حفَظُ َسأَ. ال َيحقُّ ألحٍد أنْ يتَّهَِم َمْن َيختارهم اهللا. وُمهاَجمةً، كونِي َحِذَرةً وأَِطيِعي اهللا
ِثقي بِقُدُّوسِ القدِّيِسني، فإنَّه . هذا الكَْشَف، كما أَحفَظُ كلَّ إْيَحاءات اهللا اُألخرى

                                                           
  .ُنبوءة َعْن روِسّيا ١
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تعالَي، كونِي يف َصالٍة . إكشفي دونَ خوٍف ُحبَّ اهللا، يا فاسوليت. َيسهر على أَعماِله
 .داِئمة لآلب

 .أَشكُُرِك وأُباركُِك يا أُمِّي القّديَسة ♦
٢/١١/١٩٨٩  

هذه املرَّة أَراها بِلوٍن ". القضبان احلِديِديَّة الثَّالثة"يف هذه األّيام ُيرينِي الرَّبُّ باسِتمرارٍ  (
 .)برتقايل ساِطع، كما لو كانت َمحميَّة بِقوَّة

سأُلّيُن هذه القُضبان احلِديِديَّة، بل بَِنفَِسي فاسوليت، بِناري وقوَِّة شعلَِتي، ليس فقط  ♥
فََتبلغونَ كلُّكم . سأَصهرها متاًما ألصنَع منها قَضيًبا واحًدا، متيًنا دائًما وأبَد الدُّهور

. َيكونُ ذلك ِهَبِتي لَكم، كَنِيَسةً َسماويَّةس. حيَنها أكمل معرفٍَة إلراَدِتي ومفهومي
َسَتكونُ متألِّقَةً بَِمْجِدي، وأَناشيُدكم َسُيرنَّم بِها َحولَ بيت قرباٍن واِحٍد وبالُدكم، 

َتعالَي، يا ابنيت، أَلِْحكَمةُ . ُمتجلِّيةً وقاِئمةً من املوتأرُض األشباحِ، َسَتْحيا من جديد، 
 .َسُتَعلُِّمِك
         Ι Χ Θ Υ Σ    أَِحبِّينِي. أُبارِكُِك . 

  

٣/١١/١٩٨٩  
 بَك،ِلَننضمَّ إىل موِكبِ مالئكتَك الُْمحَتفَِّة  ♦

 .بِثالوثك األقَدس فريٌديا إلَهي، ألنَّك 
 وكما ُيسبِّحوَنَك بال انِقطاع وُيرنِّمونَ لَك األناِشيد،

 ِلُنعلْن، حنن أيًضا، كلَّ عجائبَك
 .بيِت قرباٍن واِحدحولَ 

 .أُِحبُّ بيَتَك، ربِّي
 أَسرِع ووحِّدنا كلَّنا يف بيِتَك؛
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  .ِلَيكُْن مالئكُتَك وقدِّيسوَك قُدَوةً لَنا
  ِلَنَتَعلّْم ِمنهم كيف َنعبُدَك
  .َحولَ َبْيِت قرباٍن وِحيد

ِك ِلَتكُْن ُحال. أَثناَء ذلك، كونِي ُمحبَّبةً يف َنظَرِ أيب. زهَرِتي، كلُّ شيٍء َسَيتمُّ يف ِحينِه ♥
ِلذا أَْبهجينِي وكونِي مرضيةً . ، إلنِّي أَنظُر وأَسرب بِتدقيقٍ كلَّ قَلْبالّداخلوَجمالُك يف 

أغريف . أغريف مّني؛ كلُّ ما لََديَّ ثَمٌني وَحياةٌ َحبدِّ ذاته. يف َعيَنيَّ بِتزيني وَتجميلِ َنفْسِك
يت واغريف ِمن قَلبِي كي َتمإلي كُونِي َعطَشى إىل ثََروا. ِمن كَْنزِي؛ أَنا أُعِطي َمجَّاًنا

فاسوليت، إستمرِّي يف عملِ كلِّ ما تعلَّْمِته ِمن ِحكَمِتي، ولُقِّنِتِه بِسياديت  .قلَبِك
 .َتذَكَّرِي ُحُضورِي. كونِي يف َسالم .الَعذَبة وَسمعِتِه ِمْن َصوِت الَْحّق

 .أجل، ربِّي، أنا أُباركُُك ♦
 .أُباركُِك وأُبارُك كالًّ ِمْن خطواِتِك ♥

  
 يا رّب؟ ♦
نْ أَمَنَحِك ِملَء  َتذَكَّري أَنَّنِي أَسَتطيُع أَ. ، تضّرعي ألجل اإلميانفاسوال. أنا هو ♥

 .اإلْيَمان
 !حتَّى ال أعرف كيَف أَسألَُك بِلياقة أَكرب، يا َرّب ♦
... إنَّ رْحَمِتي َعِظيَمة، يا َزهَرِتي، كونِي واِثقَة. حتَّى لَو كُنِت ال َتعرفني، حاوِلي ♥

ألُْحّب . ِفِئي أيًضا بعَض نرياِن النُّفوسِ املوجودة يف املطهرأَْبهِجِينِي، يا زهرِتي، واطْ
إعلَِمي بأّني أَسَتعِملُ جوهَر ُحّبِك ِلي كَي . ُيطفئُ نرياَنها الُْمطهَِّرة، َتذكَّري دائًما هذا

 وبعُضها َيتَمكَُّن حتَّى أنْ يبلغَ إيلَّ. أُطِفئَ هذه النِريان وأَجذَُب هذه النُّفوس َنحو الُعلَى
حتَّى يف ُضعِفِك . إِنَّها طعاُمِك الّروحي. أنا، الرَّبَّ، قَْد أَعطيُتِك كِلَمِتي. أَخًريا
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بالرُّغم ِمن َعَدِمِك وَعْجزِِك َعنِ الِقيامِ . الُْمطْلَق، سأََتَمكَُّن ِمن أَنْ أُعطيِك كُلَّ َرساِئِلي
. إلَبثي َصغرية، يا ُبَنيَِّتي، وابقَي ُمخِلَصةً ِلي. بأيِّ عَملٍ كان، أَنا الرَّبَّ سأَُتمُِّم َعَمِلي

إْسَمِحي . َتناَولينِي فَهذا ُيِسرُّنِي. َمجِّدينِي وكَرِّمينِي. أَنا، الرَّبَّ، أُِحبُِّك ِمن كُلِّ قَلبِي
 حنن؟. تعالَي. داِئًما من كلِّ قَلبِِكَصلِّي . ِلي أَنْ أَسَتعملَِك

 .نعم ربِّي وأُّمي ♦
 .)العذراء القديسة كانْت مع يسوع (

  
٦/١١/١٩٨٩  

أَلُْحبُّ . ، ُتعوِّض َعْن خطاياها املاضَيةُتِحبُّنِيكلُّ َنفْسٍ . إبنيت، أَلسَّالُم عليِك ♥
والنَّدامة اللذان أَتلَقّاُهما ِمن هذه النُّفوس ُيعزِّياِن قَلبِي اجلريح، وُيهدِّئاِن عدالَةَ أَبِي 

إلعِتبارِ كلَّ َنواياكم ويلطِّفاهنا، يلطِّفاهنا، ألنَُّه َيَرى َمجهوَدكُم ويأُْخذُ َحقًّا يف ا
، َصلِّي، آمين. لَسُتم َعديدين ولَِكْن حتَّى ألجل تلك اَألقليَّة، تتلطَُّف يُد أَبِي. الْصَّاِلَحة

. من املوت وَخالصكم يأِتي منِّيلَقَْد قُْمُت . َرجاٌء يفَّليكُْن لِك  .آِمنِي بِما َتطلبني
 .إِرغَبِي يفَّ داِئًما، أُباركُِك

٧/١١/١٩٨٩  
 يسوعي؟ ♦
، أِحبِّينِي، تناولينِي، ييا زهرِت. ة الَّيت علَّمُتِكبالطَّريقَ يينِتقبَّل. سالمي َمَعِك. هو أنا ♥

 .قَبَّلينِي َوكونِي انِعكاِسي، يا َحماَمِتيَت
 ربِّي، اجَعلْنِي أَفَهم ملاذا ُهناك أغالط إمالء؟ ♦
لَقَْد اخَترُتِك ألنَِّك غُري كاملة ومِليئة . فاسوال، إِنَّها أَغالطِك، ولَيَست أَغالطي ♥

 .أنا، اَهللا، أختاُر أَدواِتي َضعيفَةً ألنَّ قوَِّتي يف الضُّعف َتكونُ يف ذروِتها. النَّقائصب
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 .لكنَّك، من وقٍت آلخر، ُتعطينِي كَِلَماٍت َجديدةً أَجَهلَُها ♦
 . خطّيأُْملي عليِك ولَِكْن ِمن اخلَطأ االعِتقاُد بأنَّها . أَفَعلُ ذلك ِعنَدما َيلَزم اَألمر ♥
  ُق إذًا يف الِكتاَبِة، يا رّب؟ملاذا الفر ♦
فأَسَتْخِدُم أدواِتي كَما هي، بِكلِّ نقائصها َوضعفها، ُألمِلي . أُِحبُّ أنْ َيكونَ كَذِلَك ♥

أَْعلَُم أَنَّ كثرييَن منهم َيأْخذونَ كِلمايت، . عليها َمعرِفَيت وُألغذِّيها، َمَع آَخرين، بِكَِلَميت
يَِّتها، ولِكْن هذا أَيًضا َيعكُس ضعفَُهم، وطاعَتُهم، وإِْيماَنُهم الَِّتي هي غالًبا َرمزيَّة، بَِحرف

طوَبى للرَّجلِ الَّذي يصرب على الَبلَوى ِعنَدما . َنحوِي ورغبَتهم يف إِرضاِئي الطُّفوِلي
كلُّ . تعالَي، يا ُبنيَِّتي، َدعينِي أَستعملِْك كما يطيُب يل. )١/١٢يعقوب(تأِتي الْمحَنة 

 .ُيحبُِّك" أَلُْحبُّ. "كونِي واحًدا مِعي. تضحياِتِك لَْن تذهَب سًدى
 

٨/١١/١٩٨٩  
 . فاسولِتي، إِستندي إِلَّي، ُسرِّينِي، بَِتجديدِك َنذَْر أمانتِك ♥

 أُجدُِّد َنذري األمانة حنوَك، ♦
  .يا ُمخلِّصي وربِّي

 .ساِعْدنِي ألحفظَه، ساِعْدنِي َألبقَى أَميَنةً لَك
 يا رّب، لَقَْد صَنعَت أشياَء عظيمةً َألجلي،

 َنفِْسي إلَيَك، لقد رفَْعَت
  .وَسَمْحَت يل أنْ أَحيا يف نورَِك
  .َسَتْرَت ُعريِي بِمواهبَك الْجليلَة

  لقد أَقَمتنِي من املوت،. لقد َجدَّدَتنِي
  .كما أَقَمَت ِلعازر

  .لَقَْد َحرَّرَتنِي، وأَنا أُِحبَُّك وأَعبُدَك
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ًعا، َسنَتشاَرُك يف َصليبِي، َصليبِ أَنا وأَنِت، أَنِت وأَنا م. يا حمبوبة قلبِي، إِسَتندي إِيلَّ ♥
 :أْصِغي واكتبِي. يا فاسوال، أَنِت ِلَي اآلن، ُمَحرََّرة وَحيَّة! آه. السَّالم والُْحّب

كُرومي، سأَنشُرها أَكثََر اآلن، ما داَم هذا الْجِيلُ َتنقُصُه الرُّوحانيَّة إىل هذا احلّد، 
ما داُموا عمياًنا وَيعيشونَ يف الظُّلَمة، أَجيُء . الُيسَرى وَيعَجُز أَنْ ُيميَِّز َيَدُه الُيمَنى ِمَن

سأَعوُد قَريًبا َولَْن َيسَتِطيَع أََحٌد أَنْ ُيوقفَنِي، حتَّى . بِهذه الطَّريقِ كَي أَزوَركُم َجميًعا
َولَو أُرسلَ أُولَِئَك الَّذين يقيمون َتحت سلطان الَوحش، كضحيَّة، كي َيدوسوا 

هذه َمعَركة ُمقّدسة بني . سأَستمرُّ يف َنشرِ هذه الكُروم أَكثَر فأكثر بِقدرِتي. كُرومي
. على كلِّ حال فاألرض َتشعُر بِثقلِ هذه املعركَة. القدِّيسني ومالئكة اهلاوية السَّاِقطني
. لَسُت ُمَجرَّد كَلمات، فأنا الرَّبُّ، أنا القدرةُ. لَْن َيمَنَعنِي أحٌد ِمْن أَنْ أُغَذِّي ِخرايف

. ال أَجيُء إىل جيِلكم بتهديدات؛ أَجيُء ألطلب اهِتداءكم؛ أَجيُء ُألشرَق َعلَيكم
 أنا الرَّبَّ، إلَُه ُحبٍّ. أَنزلُ إلَيكم كلِّيَّ الرَّمحِة، وبُِحبٍّ َعِظيم، أَجِيُء ُألعيَدكم إلَيَّ

ال َتكوُنوا َبطيئني يف فَهمِ أنِّي أنا الرَّّب َمن َسُيَحوِّلُ أَراِضَيكم القاِحلَة إىل . وَرْحَمة
لَْن أُبِطئ؛ إنَّ ساعِتي . َوقت قليل َبعد، وقت قليل جدا، وَسيأِتي َمن َتنَتظروَنه. كُروم
قَّ أقولُ لَكم ليس من وقٍت طويل، أَعطَيُتكم الَوعد بَِعودِتي، واحلقَّ احل. َوِشيكَة

". كَُحّب"َسيعوُد إلَيكم " أَلُْحّب"َيعوُد، " الُْحبُّ. "إنِّي يف طَريقِ َعودِتي إلَيكمَجميًعا، 
حاوِلُوا أَنْ َتفَهموا، حاوِلُوا أَنْ ُتْدرِكوا . ، وسأُقيُم َبيَنكم"احلُّب"أَنا، الرَّبَّ، هو 

م َتندموا، وَتصوموا وُتصلّوا بال انِقطاع، لْن ما لَ: أَلَْحقَّ الَْحقَّ أَقولُ لَكم . األزِمَنة
كلُوا ِثمارِي، ما داَم لكم الَوقُت؛ إهَتدوا َوِعيُشوا بِقَداَسة، وال . َتسَتِطيعوا رؤيةَ ُنوري
إِقرأوا عالماِت . َسُيتابُِع روحي القُدُّوس فَيَضُه على الَبشرِيَّة. ُتوِقفوا الصَّالةَ أَبًدا

  ُيِحبُِّك بِال" أَلُْحبُّ"َتعالَي، يا ابَنِتي، . ي َجميعِ األوقَاتاألزِمَنة، أَنا حاضر ِف
  .                                 نِهاَية
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٩/١١/١٩٨٩  
َيبدو . وف أنْ أكون ِمن َجديد يف الضَّاللالرَّبِّ بالطّريقَِة الَِّتي علََّمنِي، َمع اخل أَقترُب مَن (

 .)ها أَنا ِمن َجديد خاِضعة للمحنة. يل أَنِّي ال أتوصَّل أَنْ أدرَك وأَفهَم كلَّ هذا
 يسوع؟ . مع أنِّي، أَجيُء إلَيَك بالطَّريقة الَِّتي َعلَّمَتنِي ♦
 .فاسوليت، ال َتَدعي أَحًدا خيطْف منِك الْهبةَ الَِّتي أَعطَيُتِك. كونِي يف َسالم. أنا هو ♥
 !بِأَنْ َيحدثَ هذا، ربِّي ◌ْ ال َتسَمح ♦
 .َتذَكَّرِي كَيف، أَنا الرَّبَّ، جِئُت إلَيِك. لَْن أَْسَمَح بذلك، لَِكْن َتذَكَّرِي َتعاِليمي ♥
 .يسوع أنَت َتعرُف َمخاويف ♦
 .نِّي أعرفُهاإِ ♥
 .أنت َتعرُف قلقي ♦
 .إِنِّي أعرفُه ♥
 .أحياًنا أَخشى أَنْ أكونَ يف الضَّالل ♦
ال َتخاِفي وكونِي . إِنِّي أَتعاطَُف َمَعِك وأَشتاُق أَيًضا أنْ أَضمَِّك أَكثََر إلَى قَلبِي. أعرف ♥

َتَعلَّمي أَنْ تكونِي . أَلَيوَم، أقولُ لَِك إنِّي سأُريِك أَنَّ ما لَديِك يأِتي ِمنِّي. يف َسالم
إْسَمعينِي، إِسَتندي إِيلَّ، كرِّسي يل وقَتِك، ال َتَتَوقَّفي َعنِ الصَّالة . َصبوَرةً، َتَعلَّمي ِمنِّي

 ...أَبًدا
 فاسوال، منذ مَتى وأنِت ُتِحّبيَننِي؟

َبعد َمالكي الطَّريقَة، فوًرا  بِهذه، عندما َتقرَّْبَت ِمنِّي "الكتابات"أُحبَُّك ُمنذ بِداية  ♦
 .احلارس دانيال

، لَقَْد ربَّيُتِك "الكتابات"وأَقَمُتِك ِمن املوت من ِخاللِ " بالكتابات"لَقَْد جِئُت إلَيِك  ♥
، َحوَّلُتِك ِمن ِخاللِ "الكتابات"، َعلَّمُتِك َمعرفِتي ِمن ِخاللِ "الكتابات"ِمن ِخاللِ 
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، أََريُتِك حالَ "الكتابات" ، ردَّيُت الكثريين من امللحدين ِمن خاللِ"الكتابات"
". الكتابات"، أََريُتِك قَلبِي اَألقَدس ِمن ِخاللِ "الكتابات"كَنيَسِتي، أَيًضا ِمن ِخاللِ 

؟ !هي لَِك أَم تأِتي منِككيف اسَتطَعِت يوًما أَنْ َتعَتقدي أنَّ هذه احلرارة الَِّتي أَعطيُتِك 
َبعيدةً جدا َعن كَنيَسِتي؛ إِخَتْرُتِك  كُنِتا وألنَِّك باِئسةٌ جد ألنَِّكلَقَْد اخَترُتِك ! زهرِتي
كُنِت َميَتةً، ُألظهر للعالََم أَنَّنِي ال أَحتاج إىل أيِّ قدرٍة ِمَن النَّاس وال إىل  ألنَِّك

ولَِكن ما كانَ يف العالَمِ ِمن : "َتماًما كما يقول الكتاب. ٢قداَسِتهم كي أَُتمَِّم مقاصدي
اختاَره اُهللا ِلُيخزَي احلُكَماء، وما كانَ يف العالَمِ ِمن ُضْعف فذاَك ما  محاقة فذاك ما

اختاَره اُهللا لُيخزَِي ما كانَ قويا، وما كانَ يف العاملِ ِمن غَريِ َحَسبٍ وكان ُمحَتقًَرا فذاَك 
وِلهذا ). ٢٨-١/٢٧قور١" (ِاختاَر غََري املَوجوِد ِلُيزيلَ املَوجود: ما اختاَرُه اهللا

أَمحُد اآلب، َألنَّه أَخفَى هذه اَألشياَء عن احلكماِء واألذكياء، وكََشفها : "اليوم
كونِي يف َسالم، يا ُبَنيَِّتي، إنَّ صلييب، صليَب السَّالم والُْحّب ). ١١/٢٥مىت."(للصِّغار

َيجِب على أَعماِلي أَنْ . الَوحَدةوإىل  السَّالم، إىل الُْحّب، إىل التَّوبةمل إىل يدُعو العا
أُدخلي يف قلبِي . إنَّ أعمايل تأيت من رمحيت. ُتعيَد هذا اجلنَس الَبَشري إىل األلوهة

 .لَقَْد حرَّرُتِك. أحلرِّية هي أَنْ ُتحبِّي اهللا. األقدس واسترحيي، يا فاسوليت
 !ِلُيسبَّح رّبنا! أجملد هللا ♦
أنا ". ٣متثاِلي احلَجَّاج"أليوم، آِتي إليِك من ِخاللِ . إنِّي بقربِِك. أنا يسوُع الناصرّي ♥

كي ُتَصلِّي،  سأُساِعُدِك. كُونِي ُمباَركة. ال أَخذُلَكم أَبًدا ِعندما َتسأَلوَننِي النِّعم
 .فبالصَّالة ُتحدِّثيَننِي، وعندئٍذ أُصِغي إلَيك

 .)أّمنا القديسة (

                                                           
  . قالَ يسوع كلَّ ذلك بَِنفَسٍ واحد ٢
  .اجٍ للقلب األقدس، متثالٌ يبقى تسعة أيام يف كلِّ منزلمتثال َحجَّ ٣
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 أَنا أيًضا معِك، يا َمالكي الصَّغري؛ حنن؟ 
 .داِئًما وأَبًدا ♦

  ١٤/١١/١٩٨٩و١٣ُنبوءة عن روسيا 
أَلكنيَسةُ َسوَف َتحَيا َألنَّين أَنا . َبشِّري بُِحّب َألجلِ الُْحّب. ألسَّالم عليِك، يا ُبَنيَِّتي ♥

. الرَّّب، َسأَُحطُّ كلَّ الدَّجَّالَني الَّذيَن نصَّبوا أَنفَسُهم على الكراسي العاليٍة يف حضنِها
ُتريُق الكثري من يا ابنِتي، إِنَزِعي هذه األشواك الَِّتي خترُق رأِسي، هذه األشواك الَِّتي 

الَْحقَّ أَقولُ لِك، إنِّي بِقدرِتي وبرمحيت . ال َتخافيهم، يا ُبَنيَِّتي، َألنَّنِي إىل جانبِك. الدَّم
 كلُّ الّسماء كاَنْت ِلمدٍَّة طَويلٍَة يف حداٍدأَتريَن، يا ُبَنيَِّتي، . العظَمى، سأَحطُّ كالًّ منهم

! آه يا روسيا... " ذ سنني وَنحن نبتلُع دموَعنا املُرَّةمن. على أخِتِك املَحبوبة قليالً جدا
أيَُّتها اخلليقة اجملرَُّد ترابٍ . لَقَْد عشَّش الشَّرُّ يف أعمقِ أَحشائِك! يا جمرََّد خليقٍة بشريٍَّة

سأَعَتنِي بِك كي َتسَترجِعي . القيامةورماد، أنا، العليَّ، سأُقيُمِك من املوت، ألنِّي أنا 
َسُتلَبسَني . بإِصبعي عليِك، َسأُجلِّيِك أُمَّةً َمجيَدةً، كما أََنا نفْسي قَْد َتَجلَّيُتاحلياةَ، و

وكلُّ السَّماء َسَتخلَُع ثياَب حدادها، ودموُعها املّرة . بِجاللٍ ُحلالً بيضاَء باهرةً
سني الشُّهداء، الّسماُء قاِطبةً َسَتحَتِفلُ بِقيامِتِك ومجيُع القدِّي. ستتحوَّلُ إىل دموعِ فََرح

، سينزلون كلُّهم، يف شفاعتهاالَّذيَن َصلُّوا بِال انِقطَاع عنَد أَقدامِ أُّمِك القدِّيسة طالبني 
هذا الَيومِ أَيًضا، َسويَّةً َمع أُمِّي والَعديِد ِمن مالئكِتها القدِّيسني، يف بيوِت أوالِدِك 

". َسِدي وأُقدِّم هلم َدمي َمشرًبافأُغَذِّيهم عندئٍذ ِمن َج. ويقيمون فيها سويَّةً معهم
َسَتكونُ روسيَِّتي الْمثالَ الَْحي . َسَتأكلُنِي وَتشرُبنِي روسيا بُِحبٍّ عظيم، وهي ُتسبُِّحنِي

إنَّ أخَتِك احملبوبة قليالً جدامن . توبتها الَعظيمةِلزمنِكم وِلألجيالِ اآلتية، بِسببِ 
فاسوال، َهل . تدعونِي، أنا إلََهها، بِكُلِّ قواهاكثريين، سَتعدلُ َعن سلوِكها الَسيِّئ و
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إِنَّ أَوالَدها َينوحونَ وُيسَمُع ... ٤أصِغي إىل نواح أَوالِد أختِك.. َتْسَمعني؟ أصِغي
السَّماُء قاِطَبةً َتسمُع غمَّهم بِوُضوح، . النَّحيب؛ إنَّهم أَوالد روسيَِّتي الَّذيَن َيبكون

ِمن َجرَّاِء شقائهم وأَنا، الَّذي لَْم أنقِطع َيوًما َعن ُحبِّها، أَجُدين السَّماُء ُمتأثِّرة بُِعمقٍ 
بالقُربِ ِمْن ُجثمانِها، وَيِدي على قَلبِها البارِد، وِعظاُمها َسُتبَعثُ ُمَجدًَّدا ِمن قَْبرِها، 

وبعَد الَيوم، سُيوقَُّع  .وَسُيحكى َعن اْسِمها باخلريِ َألنِّي َسأَُزيُِّنها هي وأَبناَءها وَبناِتها
غمِ ِمْن وبالرُّ. أُِحبُّها وقَْد أَْحَبْبُتها داِئًما. وُيخَتُم َعهُد َسالمٍ وُحبٍّ َبينِي وَبينها

، َسَتكون ُمعجَِزِتي الَْمجِيَدة. ِخياَنِتها ِلي، وحتَّى يف َشرِّها، باَركُتها وباَركُتها بعد
أُولئَك أَيًضا، أَلَّذيَن ناموا يف الكراهية حاِقديَن عليَّ بال َسَبب، . إِنَتظري فَقَط وَسَترين

كلُّ . سأُعيُدهم إِىل الَْحياِة، بِما أَنَّهم هم أَيًضا أَبناؤها وال يزالون َيعيشونَ يف حضنها
، أنا الثّالوث يا ابَنِتي، أنا قدُّوس القدِّيسني، أَلعِلي. هذه اَألشياء َسَتحدثُ قريًبا

 .كما أصَغيِت إيلَّ الَيومي بإصغائِك إيلَّ ُسرِّينِ. األقَدس
 :)فَسِمعُت عندئٍذ أَصواَت مالئكة. بدا اهللا راضًيا (

اه بِنقاوة القلب، بالتماسك إيَّاه ببساطة أَْبهِجِي الرَّبَّ بالتماِسِك إيَّ! هلِّلويا ِلَمسيِحنا" 
  ."حنن مالئكُتِك الَّذين حيرُسونِك بال انقطاع. القلب

 :)مالِكي دانيال (
 !إلَبثي َصغريةً فَهذا ما ُيرضي الرَّّب. ، دائًما معِك٥أهللا ُيحبُِّك وأَنا دانيال 
لَّذيَن يأتونَ إىل اإلجتماعِ كيف أَستطيُع َتجنَُّب أَنْ َيهتمَّ يب أيًضا الّناس ا... دانيال! آه ♦

؟ أَنَت َتعلُم كَْم أَْبغض أَنْ "صغريةً"كَي َيتعرَّفوا على اإلحياء؟ كيف أَستطيُع أَنْ أَلبثَ 

                                                           
، فَوق حزيًناعندها َبدأُت أَْبكي لَيس فَقَط بَِسببِ أَمل أوالد روسيا الَّذيَن َيبكون، لَِكْن أَيًضا ألنَّ اهللا كان   ٤

  .كلِّ َوْصف
  .دانيال هو مالكي احلارس ٥
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 ! أَظهر
َتذَكَّري أَنَّها إِرادةُ . فاسوال، أَنْ َتلبثي صغريةً َيعنِي أَنْ َتلبثي ُمَتواِضَعةً وُمحبَّبةً للرَّبِّ 

َيجِب أَنْ َيأِْتي العالَُم ِلُمالقاِة . ال َتخاِفي، َيجب أَنْ ُتعَرَف رسالَُته. ٦عواالرَّبِّ أَنْ َتجَتِم
أَنا، . أُشكُري اهللا على أَعمالِ َرمحته. َيجِْب أَنْ َيعَترَِف جيلُِك باهللا َوَيرتّد. ملِك السَّالم

إكشِفي ُحبَّه ِلكُلِّ . دانيال، أَُصلِّي ألجلِك بِال انِقطاع؛ اهللا ُيريُد أَنْ َتكونِي صاِلحة
أَلَعِليُّ ُيباركُِك وُيبارُك كلَّ الَّذيَن َيلَتزمونَ بِهذه الرِّسالَة كي . الَبشريَّة بِدوِن َخوف

 .ُيعِلنوها لألمم
 :)يسوع (
         .ُيِحبُّكم َجميًعا" أَلُْحّب" ♥

١٤/١١/١٩٨٩  
 .ربِّي؟ أُريُد أَنْ أَحصلَ على إمياٍن أَكرب، فأَنا بِحاجة إليه ♦
أدرِكي َرمحِتي وُحبِّي الالُمتناهيني وقوِلي  .، َبل أُطلبِيفاسولِتي، ال ُتطالبِي أَبًدا ♥

 :باألحرى هذه الكِلمات
 يا ُمخلِِّصي، زْد ُحبِّي،"

  .زْد إْيمانِي، زْد َرجاِئي
  ."آمني .وِليتمَّ كلُّ هذا بَِحَسبِ َمشيئتَك اإلهليَّة

لَِكنَِّك َتبديَن وكأنَِّك . أُْصِغي إِنِّي؟ ٧ال َتسَتعجِِلي؛ َتبديَن داِئًما على َعَجلَة، ِلماذا
ِك َتماًما كَما ِعندما َتظنَِّني بأنِّي سأَنصرف فََتْسَتعجِلني؟ ِلماذا؟ ال ُتسرِعي؛ إِنِّي أَْسَمُع

. خفِِّفي سرعَتِك وَتأمَِّلي يف كلِّ كلمٍة من الّصالة. أَكونُ َمَعِك بِهذه الطّريقَِة اخلاصَّة

                                                           
  .أَي إِجتماعات الصالة الشهريَّة ٦
  .حياًنا أَنْ أتلَو َصلَوايت بِعجلٍة ُألسرَع إىل دفتري وأُتابع الكتابة مع يسوعأُجرُِّب أَ ٧
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ِمن . أنا املُعلُِّم الَّذي نشَّأِك. َعلَّمُتِك التَّمييَز. ملاذا الَعَجلَة؟ أنا ُمربِّيِك وأَنِت تلميذَِتي
، وَسأَسَتِمرُّ يف أنْ أَْسكَب َتِميِلَني إىل نْسياِن أَوامري َوقٍت آلَخر، َسأُذَكُِّرِك عندما

  .تعالَي، ِلَنعَمل. ِفيِك إِحياءاٍت وافرة

  
١٥/١١/١٩٨٩  

، سأَلُت يسوع أَنْ َيقولَ ِلي كَِلَمةً واِحَدةً َبْعد، لَِكْن مأخوذة ِمَن ٨قبلَ أَنْ أَذهَب َألرتاح (
 :)باإلجنيل مثَّ فََتْحُت الكتاب بال حتديٍد، وهذا ما قاله يل يسوع. الكتاب املقدَّس

 )١٦/١٢يو ."(ال يزال عندي أَشياُء كثرية أقوهلا لِك ولكنَِّك ال ُتطيقني اآلن َحْملَها"
 ...)يف ما قالَه ِلي هنا، لَِحظُْت ما ينمُّ عن فُكاهة مقدََّسة ♦

  

١٦/١١/١٩٨٩  
  يا رّب؟ إليَك أَرفَُع عيَنيَّ، ♦

  إليَك أَرفَُع َنفِْسي،
 إليَك، ُمخلِِّصي، أَتوُق،

  َك الُْمقَدَّس ُيسعُدنِي،ُحضوُر
  !كُْن ُنصريت وحامِ عنِّي! آِه

َولَو كُنِت ال َتريَننِي إالّ بَِعيَنّي َنفْسِك، فَال ُتضعِفي . بِقُربِِك" ألُْحبُّ"يا زهرِتي،  ♥
يا ُبَنيَِّتي، َتعالَي وامحلي نريي؛ نريي لطيف ! آه. إِبَتِسِمي ِلي، فَهذا ُيعجُِبنِي. إِْيماَنِك

مهمٌّ جدا جدا أَنْ ُتَصلِّي وَتطلبِي . بِقَلبِِكَصلِّي كما َعلَّمُتِك . فيفومحِلي َخ
أنا أَتوُق أن . أُدخِلي كلّ دقيقٍَة إىل قَلبِي اَألقَدس. إنعاماِتي، فََهذه هي َشريعِتي

                                                           
ألنِّي منُت طوال سنني إىل أنْ جاَء " نوم"؛ أَصبحُت أَنفُر من كلمة "نوم"عوض " راَحة"أستعملُ كلمة  ٨

  .يسوع وأَيقَظنِي
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 .إِْسَمِحي ُألمِّي أَنْ ُتَعلَِّمِك. أُعزَِّيِك؛ أَهوى أنْ أرَحيِك
 :)أمنا القدِّيسة (

َعزِّي يسوع . َعزِّي ابنِي بُِحبِِّك لَه. من ذلك فاسولَيت، أَنا بِقربِِك، كونِي أَكيدة 
ال ُتحاوِلي أَبًدا أَنْ . ال ُتفِلِتي أَيِدينا أَبًدا. بَِتكلُِّمِك َمَعه َوَوْضِعه يف الَْمرَتَبِة األوىل

أعبديِه وَبشِّرِي ألجله بُِحّب؛ ِثِقي بِه، . َتقَدَِّمي على َمشيتنا. َتنظرِي من وراء ظَْهره
ال َتنظُرِي ال َيسرةً وال َيْمنةً؛ الرَّبُّ ُيريُد ." ٩ِك أْمُر الَغِد، فالَغُد يهتمُّ بَِنفِْسهال ُيهمُّ"

استسالَمِك الكاِملِ ِلَيعملَ منِك كائًنا كاِمالً، يعكُس صورَته اإلهليَّة، هذه الّصورة 
ال . خالل َرساِئلنا ِلُنحاكَمكُم من" َنْنزلُ"أَنا ويسوع ال . اإلهليَّة الَِّتي فَقََدها عصُرِك

َنحن َنجيُء إلَيكم بُِحبٍّ عظيمٍ ورمحٍة َعظيَمٍة . َنجيُء ِلنحاكَمكم وال جنيء ِلنديَنكم
 .أنا َمَعكُم. أُباركُكم. ِلنعيَدكم َجميًعا إلَينا وَنجعلَ منكُم َجميًعا كاِئنات إلَهيَّة

 .آمني. إنِّي أباركُِك كذلك، يا أُمِّي القدِّيَسة ♦
٢٠/١١/١٩٨٩  

َتعالَي، أَنا وأَنِت، أَنِت وأَنا، َضِعينِي يف ! أدرِكي، أدرِكي ما قَْد أَعطَيُتِك! فاسوال! آه ♥
أَنا يسوُع املسيح، ابُن اهللا . كلُّ ما أطلُب منِك هو الُْحّب. وىل، يا ابَنِتياملرَتبِة األ

. احلبيُب وُمخلُِّصكم، أنا على طَريقِ عودِتي إِلَيكم، أََترون؟ ها أنا على طريقِ َعوَدِتي
. ميًعاقَريًبا َسَتبدأونَ بِسماعِ َوقْعِ خطواِتي بِوضوح أَكثر فأكثر، ألنِّي أَقَترُب ِمنكم َج

 .كونوا واِحًدا. أُحبُّكم َجميعكم

  
٢٢/١١/١٩٨٩  

 .أَرجوَك، يا رّب، كلِّمنِي بِالِكتاب املقدَّس ♦

                                                           
  ).٦/٣٤مىت ( ٩
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 )١/٣٥لوقا." ألروُح القُدس سينزلُ عليِك: "ُت الكتاب بال حتديٍد وقرأُتفَتح (
صلِّي، أنا . أعلنِي رسالِتي إىل أقاصي العالَم. يا ابنِتي، ذكِّري العالََم بُِحُضوري ♥

  :سأُساِعُدِك... ١٠أْصِغي
 َبتاه، أَرجوَك أكشْف ِلي ُحبََّك،يا أَ

 ألنَّه بِكَْشِفَك يل ُحبََّك،
  َتكشُف ِلي َوجَهَك اَألقَدس؛
 أنرنِي، وال َتَدْع أَحًدا َيخَدعنِي،
 كُْن ُمرِشدي، وُمَعلِِّمي وُمربِّيَّ،

  .آمني. َدعنِي أََتَعلَّم ِمن ِشفاِه احلكَمة
َتعالَوا، فأَنُتم ما زلُتم َتَتَعلَّمون، لَِكْن إلَبثوا . أََترين؟ اطلبوا َعونِي فَقَط وأَنا لَْن أَنَتِظر

ُحضوري هو . َتذَكَّروا ُحضوري، الَّذي أِصرُّ عليه كثًريا، كي َيَتَعلََّم كلٌّ منكم. بِقُربِي
  .١١إنِّي ال أزالُ أَتكلَّم. ال هتملونِي فلَْن أمهلَكم. أَيًضا لغز

أَنا، الرَّبَّ، سأَقوُدكم حتَّى الّنهاية، حتَّى َولَو كنتم ال َتُعونَ . َدعونِي أَكُْن ُمعزَِّيكم
ُمَتناِهَية، سأَمُألكم داِئًما من روحي فأَنا، بِرمحيت الال. َتماًما ما أُعطيكم كنَِعم

أَنا، َربَّ اَألرباب، أَحَتفظُ  .وسأَسكُب فيكم كَِلماِتي وشريَعِتي، وسأَرفُعكم إِلَيَّ
  .كونوا صاِلحني. أُبارُك كالًّ ِمنكم .ِلَيكْن لَكُم َسالِمي َوُحبِّي. بِعنيٍ ساِهَرٍة َعلَيكم

  
٢٣/١١/١٩٨٩  

 يا َملِكي، قُْد كلَّ َنفْسٍ إىل الَْحّق، ♦

                                                           
  .ِلُمساعَدِتيتردَّدُت يف اختيار الكَِلمات؛ فأََتى الرَّبُّ  ١٠
  .كنُت قد حاَولُت أَنْ أُقاطَعه َألقولَ شيئًا ١١
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  كي َتسَتطيَع أَنْ ُتَمجَِّدَك
  !حولَ بيت قربان واِحٍد

 املرَّة، هذهلكْن ال يفهمونَ، فليفهموا الَّذين عبثًا حاولوا أنْ َيسَمعوا و
  والَّذين عبثًا حاولوا أن ينظروا ولكن اليدركون، فَلُْيبصروا هذه املرَّة،

  .َولَْيتمكَّنوا أنْ ينفذوا إىل سرَِّك
  لَيِّْن قلوَبهم كي َيَتَمكَّنوا أَنْ َيفَهموا بِقلبِهم،

  ال بِفكرهم،
  .آمني! اك، يا َمِلِكيوهكذا يرتدُّون فتشفيهم، ُمسبِّحَني إيَّ

. َصلِّي َألجل هذه النُّفوسِ الَِّتي لَم َتفَْهْم َمشيئِتي. يا ُبَنيَِّتي، سأقيُم حتَّى اَألموات ♥
كونِي راِسخةً يف َتعاِليِمي؛ كونِي ثابتةً يف طَريِقي وثَبِِّطي َعزْيَمةَ الَّذين ُيثخنونَ جسدي 

ِئي، بَِعطٍف، لَِكْن يف َنفسِ الَوقت، َعلِّميهم عاِملي أَعداءِك، الَّذيَن ُهم أَعدا. جراًحا
أَِحبِّينِي ِمن كلِّ قلبِِك، وكلِّ َنفِْسِك وكلِّ . سأَقوُد كالًّ من خطاِك، يا ُبَنيَِّتي. بِحزم
يا ُبَنيَِّتي، َتعالَي إِلَيَّ َولَو . ، ألنَّه بِفعلِك هذا، َتريَننِي أَنا إِلََهِك)٢٢/٣٧مىت(ذهنِك

أَيَّتها النَّفْس العزيزة . فهذا َيسرُّنِي. ٍت كلَّ َيوم، ِلُتقابلينِي كما َعلّمُتِكِلبضعِة لَحظا
جدا، أعطينِي ُحبَِّك، أَلَْم أُعِطِك ُحبِّي؟ أنا عروُسِك الَّذي ُيغذِّيِك، الَّذي َيغمُرِك، 

أنا َمْن . ِك إِلَيَّالَّذي ُيعزِّيِك، الَّذي ُيحامي َعنِك، الَّذي َيعتنِي بِك والَّذي َيرفُع َنفَْس
، لَِكنَّنِي دّربُتِك وأَهَّلُتِك ِلهذه ١٢أعرف. ُيحبُِّك اَألكثر، أيَّتها النَّفس العزيزة جدا

يا َزهرِتي، كلُّ ما َتفَعِليَنه بِاْسِمي . إسَتندي إِيلَّ عندما تكونني َتِعبةً وأَنا أُرْيُحِك. املُهمَّة
َخلَقُتِك . َخلَقُتِك ِلترْيِحينِي. بُِّك ولَقَْد َخلَقُتِك ِلتحبِّينِيأُِح. َتَغذِّي ِمنِّي. ُيَمجُِّدنِي

َصلِّي إىل اآلبِ ِلكَي خيفِّف عدالَتُه الَِّتي ُتثقِّلُ بِشّدٍة . ِلُتشارِكينِي يف كلِّ ما لديَّ

                                                           
  .قُلُت شيئًا ِلَيسوع ١٢
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؛ هدِّئي غضَبُه بُِحبِِّك لَه، بَِصالِتِك ِمن قلبِك، بصومِك، بندامتِك واعِترافِك ١٣َعلَيكم
. ِعيِشي بِقَداَسة، عاِكسةً أُلوهيَِّتي. أُدخِلي يف عالَمِ السَّالمِ والقَداسة. بَِخطاياِك

 فاسولَِتي، هل أَنِت َسعيدةٌ اآلن وقْد حّررُتك؟
 !أَجل! أَملَجد للرَّّب ♦
أَترين؟ إِفَهِمي أّني سأَطلُُب منِك . إذًا، كافئينِي بِسماِحِك ِلي بأَنْ أَستعملَِك ِلَمجِدي ♥

َتذَكَّري، أَنِّي أَهَّلُتِك . يات، وآالًما، وصًربا َعظيًما، لَِكْن لَْن َيذهَب شيٌء سًدىَتضح
كلُّ مصلوبٍ صغريٍ ُيصبُح عموًدا ِمن نور، . ِلتصبِحي مصلوًبا صغًريا آَخَر ِلَمجدي
 أنا. عاملينِي اآلن كَملٍك وقدِِّمي يل نفوًسا. ُيخفُِّف هكذا الظّلمةَ الَِّتي ُتحيطُ بكم

. إبقَْي بِقُربِي وَتذَكّري ُحضوري. سأُساعُدِك واحلكمةُ سُتعلُِّمِك. عطشان إىل النُّفوس
 .أَِحبِّينِي. أنا، يسوَع، أُباركُِك

  
٢٦/١١/١٩٨٩  

ال َتذكري أَشياَء مل َترِْد يف هذا . كونِي حِذَرةً: يإِْسَمعينِ. يا ُبَنيَِّتي، أَلسَّالُم معِك ♥
. أنا ُمَعلُِّمك. إِسَتعمِلي كَلماِتي الوارَدةَ يف هذا الَوحي ويف الكتابِ املقّدس. الَوْحي

، ِلماذا إذًا "الكائن"لُِّصِك، أَنا قدُّوُسِك، أنا أَنا ُمخ. إعَتِمدي عليَّ. كونِي َحِذرة
. أُحبُّ اِإلْيمانَ الطُّفويل. ال َتعتمديَن عليَّ؟ أنِت َتسرِّيَننِي عندما َتبَتِسمَني ِلي

َتشجَّعي، يا ُبَنيَِّتي، أَعرُف أَنَّه صعٌب العيُش . فاسوال، َتشجَّعي، سأَصرُع مجيَع أعدائي
أنا إىل جانبِِك وسأُساِعُدك . يف املنفى ويف وادي املوت، لَِكْن كونِي أَكيدةً ِمن ُحبِّي

  .           ِكُيحبُّ" أَلُْحبُّ. "حتَّى يف أَصَغرِ اُألمور
  ٢٧/١١/١٩٨٩  

                                                           
  .على جيلنا ١٣
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  .                       أَشكُرَك على كلِّ ما َتمَنُحنِي. سأُعانُِق َصليَبَك حتَّى النِّهاية. يا رّب، كُْن قوَِّتي ♦
ال َتخاِفي، فالْموهبةُ الَِّتي أَعطيُتِك سَتبقى . قَدسَسالمي َمَعِك، يا فاسوال قَلبِي اَأل ♥

كونِي َسعيدةً بأنِّي أَرغُب يف أَنْ أُغذَِّيِك بِهذه . معِك إِىل اليوم الَّذي أَجيُء آلخذِك
كونِي ! كونِي َسعيدةً بأنِّي أَرغُب يف أَنْ أَتُرَك لِك هذه اهلبةَ حتَّى الّنهاية! الطَّريقَة

كونِي َسعيدةً، يا ابَنِتي، الَّيت منحُتِك ! نَعمُت عليِك إىل درجٍة عالية جداَسعيدةً بأَنِّي أَ
ُخذي َصلييب، . أُباركُِك ِلهذا الَنذْرِ القليل ِمَن اإلْيمان الَّذي َتهبيَننِي! احلياةَ ثانَِية

أنا، يسوَع النَّاصري، أُباركُِك وكلَّ العاملني يف . َصلييب حياُتك. عانِقي َصلييب
 تعالَي، حنن؟. إِنِّي أُبارُك كالًّ منهم. الِتي وينشروَنهارس

 .نعم، يا رّب ♦
 حنن؟ 
 .نعم يا أُمِّي القّديسة ♦

٢٨/١١/١٩٨٩  
 يسوعي؟ ♦
أَلُْحبُّ َتِعٌب وَيحتاُج إىل . ُخِذي َصليبِي وأَرحيينِي، يا ُبَنيَِّتي. بِقُربِِك" أَلْحبُّ. "أَنا هو ♥

سأُفيض فيِك تعاليَم وَتمييًزا، لَكنِّي أَبِغي ! ي عنِّيُبَنيَِّتي، ال َتَتَخلِّ! آه. الّراحِة
. استسالَمِك الكاِمل كلَّ يوم، وإِالّ فَكيف أُفعِّلُ مشيئِتي فيِك؟ هيا، َتذَكَّرِي ُحضوري

 .ُيباركُِك" أَلُْحبُّ"
  

٢٩/١١/١٩٨٩  
 .إِنَّ قلبِي ُمستعدٌّ ِلكَي َيَتقّبلََّك، يا إِهلي؛ إنِّي أُصغي، هاَءنذا ♦
 :أَصِغي واكتبِي. فاسولَِتي، أنا مسروٌر جدا َألنَِّك َتَدعيَنين أستعملُِك ♥
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دير الكّبوشيِّني، يف سان موريس،  ◌ِ يف كنيسة ٢٢/١٢/١٩٨٩رسالة الجتماعِ الصَّالِة يف  (
 :)سويسرا

أَنا ُحبٌّ، فإىل الُْحبِّ أَنُتم . أَنا ُمعزِّيكم. أَنا ُمخلُِّصكم، َمِلُك السَّالم. الّسالُم َمعكم ♥
ِلِك السَّالم، قَْد أََتيُتم ِمن َبعيٍد ِلَتسَتِمعوا، وإىل ُمَخلِِّصكم وإىل َملِككم، َم تصغون،

َسالمي : هو السَّالُم ما أتيتم تلتمسون فأَقولُ لَكم. الَّذي افتداكم َسَتسَتمعونَ الَيوم
أَهو . أَهي التَّعزية ما َتطلبون، يا أَحبَّاِئي؟ َتعالَوا، سأُغدُق عليكم التَّعزية! أُعطيكم

 !"ُحّب"أنا : فارَتموا بَني ذراعيَّ املفتوَحَتني! ما َتعطشونَ إليه ؟ آه َتعالَوا "احلّب"
أنا، يسوَع، . يا أوالدي الصِّغار، ال َتَدعوا قلوَبكم َتضطَرِب، فأَنا لَْم أََتَخلَّ َعنكم أبًدا

ذَكَِّركم وُأل ألّسَبُب الَّذي ألجله أَْنزلُ بِهذه الطَّريقَة هو ألعزَِّيكم. داِئًما إىل جانبكم
أُريُد أَنْ أَدعَوكم َجميًعا من جديد إىل الُْحّب، وإىل السَّالمِ وإىل . بَِشريَعِتي
أَجيُء بَِرمحِتي الالُمَتناِهَية . ال أَجيُء ُألحاكَمكم وال أجيء ألديَنكم .الوحَدة

أَنا إِلَُه ُحبٍّ، ولَيَس إِلًَها . ألذكَّركم بِأَنِّي قُّدوٌس، وبأنَّه َعلَيكم أَنْ َتِعيشوا بِقَداَسة
يا ُمباَركيَّ، أَنا َمْن  .أَنا إِلَُه َرجاٍء، وأَجيُء ُألعطَيكُم الرَّجاء. َيقوُدكم إِىل اليأْس

أَنا من ضحَّى بَِحياِته ُحبا بِكم، أََوال أَستعملُ كلَّ الوسائل املمكَنِة، يف . ُيحبُّكم األكثر
بكم إىل قَلبِي؟ وأُرَِيكُم أَنَّ هذه األيَّامِ املظلَمِة، ُألَحذَِّركُم وأُبعَدكُم َعنِ الشَّّر وأجذ

مسكَنكُم هو َحقًّا قَلبِي اَألقَدس؟ إِنِّي أَجيُء ألطلَب من الَّذيَن لَْم َيَتصالَحوا َمعي َبْعُد 

  . الُْحّبكلُّ ما أَطلُبُه ِمنكُم هو . أَنْ ُيصاِلحونِي ويِقيُموا السَّالَم َمعي
ذلك بِدافعِ َرْحمِتي الالُمَتناِهَية، َوَيجِب إِنَّ روحي َينسكُب بِغزارة على جيِلكم، فكلُّ 

إِنَّ رساِئلي . "القَدير"أَالّ َتسَتغرِبوا أنِّي قادٌر أَنْ أُكلَِّمكم بِهذه الطَّريقَِة، إِذْ أنا 
. ديَد ِمَن الَّذيَن ضلُّوا منكم وِلُتذكَِّركُم بالَْحِقيقَةأُعِطَيْت ِلُتعيَد إىل الصَّوابِ الع

وعلى الَّذيَن ال يؤمنون بعد بأَعمالِ الرَّمحة اإللَهيَّة هذه، أطرُح نفَس السُّؤالِ الَّذي 
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َمن ِمنكم، َيقَُع ابُنه أَو ثوُره يف بئرٍ فال ُيخرجه منها " :طَرحُته َيوًما على الفرِّيسيني
أَنا الغىن الالُمَتَناِهي . يا أَِحبَّاِئي، أنا لُجَّةُ الرَّْحَمة). ١٤/٥لوقا"(لوقته يوم السَّبت؟

وَصوِتي َسُيسَمُع َحولَ الكَُرِة األرضيَّة كُلّها َوَحتَّى َتحَتها، يف َبطنِ هذه األرض املظِلم 
يرقُد األموات، وَصوِتي َسُيسَمُع، وَسأَذهُب إِلَيهم وأُقيُمُهم جاِعالً ِمنُهم أَعِمَدةَ  َحيثُ
  ."إِلتمسوا الرَّبَّ بَِبساطَِة قَلب: "وللَّذيَن ال يزالون ُيدينون أَعماِلي، أَقول. ُنور
  أَنُتم َجميًعا يا َمن ُهم انعكاُس صوَرِتي اإللَهيَّة، اْسَمحوا ِلي أَنْ ... كََهنِتي، يا كََهنِتييا 

أُذكَِّركم، يف نِهايِة هذه السَّنة، أَنْ تأتوا إِلَيَّ وَتسَتقوا ِمْن قَلبِي الَّذي هو لَجَّة احلُبٍّ 
ال َتكونوا مثل بيٍت ُبنَِي على . واعملوا بِهاأَصغوا إىل كَِلماِتي . فتمألوا قَلَبكُم

كوُنوا حازمني ! األرض رأًسا، دون أَساساٍت، َوما إِنْ طرأَ فََيضان َعلَيكم، حتَّى اْنهار
سأَجَتِذُب مجيع الّناسِ إِيلَّ َوَسيكشُف روُح  .واعملوا بالدُّروسِ الَِّتي َتَعلَّمتموها منِّي
. أَجيُء إلَيكم، ُألَشجَِّعكم، يا أخوِتي اَألحبَّة. الُْحبِّ لَكُم َجميًعا َعْن َوجهِي األقَدس

ِسريوا يف ُنورِي وأَنا ". الُْحّب" إلَبثوا يف ُحبِّي، واستمّروا يف رعايِة َشعبِي بُِحبٍّ َألجلِ
أَنا ُنوُر العالَمِ وأَنُتم يا أَصِدقاِئي، يا ُمختارِيَّ، ادخلوا يف قَلبِي اَألقَدس، . سأَقوُدكُم

ادخلوا يف أُتوِن الُْحبِّ هذا ودعونِي أُشِعلْ قلَبكُم، ِلكَي، أَنتم، بِدورِكم، تستطيعوا 
عالَوا إِلَيَّ، غَري كاملني كما أَنُتم، وشاركوا يف ُحبِّي َت. أيًضا أنْ ُتشِعلوا قلوًبا أُخرى

َيجُِب أَالّ َيكون ُحبُّكم جمرَّد كَِلماٍت أَو ُمجرَّد ثَرثرات، َبل شيئًا َحقيقيا . الَعظيم
... إِشَتروا الكراهيةَ بالُْحّب. إِشَتروا الظُّلَم بالنَّزاهة... لَْخريإِشَتروا الَشرَّ با. وفعَّاالً

يا أَوالَد قَلبِي  .ِلَيكُنِ الُْحبُّ حاِضًرا داِئًما يف كلِّ أَعماِلكم... إغفروا، إغفروا
امِ أَنُتم َتعيشونَ أَوقاًتا صعَبة حيثُ َعدوِّي َبَسطَ سيطَرَته اَألقَدس، يف هذه األّي

 صلواٍت ِمَن القَلبِ َتبلغِلذلَك أَجيُء ألسأَلَكم أَنْ ُتضاِعفوا َصلواِتكم، . كِحجاب
اياِك، يا ُبَنيَِّتي، ال َتأِْتي بِغري اسِتحقاق ِلتناوِلي يف القرباَنِة إِعَترِِفي بِخط... إِندِمي .إيلّ
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َتعالَي اشَربينِي، تعالَي كلينِي، وَتذَكَّري َمْن َتَتناولَني يف هذه اللَّحظَِة . الصَّغريِة الَبيضاء
 . هذا أَنا َمْن َتَتناولني، َتَتناولني احلياةالُْمقَدََّسة، 

ُتوقوا إىل هذه اللَّحظَة املقّدسة أَكثر ِمْن أَيِّ َوقٍت َمضى، . ولونِيكونوا أَنِقياَء ِلتتنا
حتَّى مالئكِتي ينظرونَ إليكُم ِمن فَوق ُمتشّوقَني إىل هذه . ُتوقوا إىل تناول إِلَهِكم

قُولوا . فلَيرتعْش قلُبكم بِكلماٍت سامية! الَوليمة، وراغبَني يف أَنْ َيكونوا واحًدا منكم
لَسُت أَهالً ِلتناولَك، لَِكْن قُلْ كلمةً . أَنا اخلاطئَ، أسألَك الغفران يسوُع،: "ِلي

قولوا داِئًما هذه الكَِلمات، إنَّها ُتبهُِجنِي، وَتجعلُنِي، أُسرِع إِلَيكم، ." واِحَدة، فأُْشفَى
كريسيت ! كريياأليسون: "أُصرخوا إلَيَّ. أَنا إِلََهكم؛ إِنَّها َتغمُر قَلبِي اَألقَدس َشفَقَةً

وأُخبِّئكم  فأجذبكم إلَيَّإمَّحوا، ... َتواَضعوا فَأَرفعكُم!" إغفر ِلي، أَنا الَْخاِطئَ! أليسون
ان، واحلُبِّ اآلن، أَنْ َتِعيشوا بِثَباٍت يف اإلمي أَطلُب منكم، إبتداًء مَن. يف قلبِي اَألقَدس

 .لَيكُْن طَلَبِي شعاَركم للسََّنة الُْمقبِلَة. والقَداَسة
أَنا، . تعالَوا، كونوا واحًدا َتحَت اْسِمَي القُدُّوس، كَما أَنا َواآلب واِحد وُمَتساوَِيان

  .      الرَّبَّ َيسوَع املسيح، أُباركُكم َجميًعا، تاركًا زفراِت ُحبِّي على جبهِتكم
 .ُيِحبُّكم" أَلُْحبُّ"    

 )٢٠-٢/١لوقا : قراءة ِمَن اإلجنيل (
 :)رسالة ِمن أمِّنا القّديَسة إلجتماعِ الصَّالة َنفِْسه (

أَنا، أُمُّكم القدِّيَسة، أَحتاُج إِىل َصلواِتكم كي أُحقَِّق . يا أوالَد اهللا، ألسَّالم لكم 
ِلَترتفْع َصلواُتكم إىل السَّماء، . أَحتاُج إِىل صلواٍت ِمَن القَلب. اخلالصي ُمخطَّطَ اهللا

إَمألوا قلَبكم بُِحبِّ اهللا وابَتهجوا، َألنَّه ُوِلَد ُمخلٌِّص َألجلِ خالِصكم، . ِلَتكُْن كالَبخور
َح عيونَ أََتى ِلَيفت. ُمخلِّص ذو قلبٍ حنوٍن َنَزلَ على اَألرضِ ِلَيخدَم وَيدعَو املظلومني

  العميان، ِلُيحّرر األسرى ِمن سجنهم والَّذين يعيشون يف الظّلمة ِمن الزَّْنزانة



  ٣٨رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
 

٢١٥

إِنَّه . أَيُّها األوالد اَألحبَّة، إنَّه املُخلُِّص َنفُْسه الَّذي َيدعوكم الَيوم). ٤٢/٧أشعيا( 
إِنَّه َيسوع َنفْسه . هاملُخلُِّص َنفْسه الَّذي َيدعو كلَّ واِحٍد ِمنكم باْسِمه كي َتعودوا إِلَي

إنَّه يسوع َنفْسه الَّذي، َحملُته، أَنا أُمَّه، بني ذراعيَّ َبعَد أَنْ . الَّذي ُيذَكُِّركم بِتعاليِمه
إنَّه مولود ِلَيخُدم، َمولوٌد ِلَيفتدَيكم، واآلن إِنَّه داِئًما يسوُع نفُسه . لفَفُته باألقمطة

. ُص َنفْسه الَّذي ُيذَكُِّركم بأَنَّكم َجميًعا خاصَُّتهالَّذي َيدعوكم ِلخالِصكم؛ إنَّه املخلِّ
َتعالَوا إِذًا، . لَقَْد ظهر باجلسد وَضحَّى بنفِسه َألجِلكم، يا أَوالدي، كي ُيحّرَركم

َتعالَوا وكونوا الّرسلَ ! َتعالَوا واعلنوا عظمةَ اْسِمِه القدُّوس! إفرحوا وامَتِلئوا ابتهاًجا
أَنا أُحبُّكم وِمعطفي، صدِّقونِي، واسٌع كفايةً ُألخبِّئَكم فيه  .َمَتهالفرحني احلاملني كَِل

َتعالَوا إىل الرَّبِّ وقدِّموا . َتعالَوا إِىل الرَّبِّ وال َتخافوا أَنْ ُتظهروا له ضعفَكم! ١٤َجميًعا
. ُنحبُّكم بال حدود... حنن ُنحبُّكم .فََيَتقَبَّله كاملّر، والَبخور والذَهب لَه قلَبكم

يأِتي ِلُيحرَِّر أَسرى هذا العالَم وَيمَنَحهم . إِنَّ َيسوع يأِتي إىل كلٍّ منكم. إِسَتسِلموا لَه
، أَسرى، كحماماٍت، قَبَض عليهم الشِّريُر َوَوضَعهم يف قَفَص، لَِكنَّ يسوع، بال احلُرِّية

يا أَوالِدي، عيشوا بَِحَسبِ وصايا . ملل، َيذهُب ِمن قفصٍ إىل قفص وُيحرُِّر كلَّ أَسري
 : الرَّبِّ وشريعته السَّماويَّة، فشريعةُ السَّماِء َتتلخَُّص بِكلمٍة واِحَدٍة وهذه الكلمة هي

  .أَلُْحّب
إِنِّي أعطيكم ُحّبي، . أَنا، أمَّكم القدِّيسة، أََتَشفَُّع لكم وأَُصلِّي َألجلكم، ليالً َنهاًرا

  .أُباركُكم َجميًعا وأُبارُِك كلَّ ِعياِلكم
٣٠/١١/١٩٨٩  

وأخًريا، عنَد . َسمعُت ِمن َجديد الّروَح القُُدس ُيَصلِّي بِال انِقطاع ألجلي طوال اللّيل (
 :الفجر، َسأَلَنِي الرُّوُح القُُدس أَنْ أَُراجع َبعَده الصَّالة التالية، الَِّتي أَعطانِي إيَّاها بالفََرنسيَّة

                                                           
  .أمنا القديسة كانت تبتسم ١٤
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  .")يا أََبتاه، ساِعْدنِي، َألنَّ قوََّتَك ُحّب"
 يا رّب، ♦

 ولو أنَّ أَُمًما كثرية قد َسقَطَت
 يف الُْهوَِّة الَِّتي َحفََرْتها أَيِديها بالذَّات،
  َوقَْد َوقََعْت أَقداُمها يف األشراِك

 الَِّتي َنَصَبْتها بَِنفِْسها،
 .إِرَحْمها

 يا َرّب، أَصغي إليها،
 َخبزِة خبزٍ َجديدٍة َتماًما،حوِّلْها إىل 

 .ُممجِّدة إّياك، أنت َمِلِكي
 يا ربَّ الُْحّب، يا ربَّ الْرمحة،

 سأَسأَلَُك أيًضا،
  أنَّ الَّذيَن عبثًا حاولوا أنْ َيسمعوا،

 لِكن ال يفهمون أبًدا،
 فليفهموا هذه املرَّة مراعاةً ِلُحبَِّك،

  يدركون أبًدا،وأنَّ الَّذيَن عبثًا حاولوا أن يَروا، لكْن ال
 فليدركوا هذه املرَّة، مراعاة لَرمحِتَك الَعظيمة،

 . نافذين هكذا إىل سرَِّك
 لَّيْن قلَبهم

  كي يتمكَّنوا أَنْ َيفَهموا َتماًما
 بِقلبِهم، ال بِفكرهم،

  .فترّدهم هكذا وتشفيهم ألوهيَُّتَك
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  حينئذ َيَعون كم أَحكامَك عجيبة،
  .آمني. حترُمهافَال ُتقاومها أَنفُسهم َبل َت

 ...هذه لَيَسْت ِسوى البِداَية. انتِظري فَقَط فََتَرين. يا ُبَنيَِّتي، سأَُمجُِّد اْسِمي ثانَِيةً ♥
يا رّب، إِنِّي أَعيُش . يا رّب، أَنَت كنارٍ آكلٍة وأَعلُم أَنََّك َتعملُ يف قُلوبٍ عديَدة ♦

 .ألجِلَك، كُْن قريًبا جدا منِّي يف هذا املنفى
وأنِت ُمشرَّبةٌ ِمن ُحبِّي . شبَّعة منِّي، ِعيِشي ألجِلي، ِعيِشي َتحَت أَجنَِحِتيوأنِت ُم ♥

قوِلي ِلي إنِّي أنا َمن ُتحبِّيَنه األكثر؛ . أَزِهري اآلن واْنمي، أُْبسطي أَغصاَنِك مثل ُبطَْمة
. كونِي َسمائي وَمجِّدي ِمن َجديد اْسِمي القُدُّوس. كونِي َنشيدي، يا صغريِتي

! أجل! آه! أجل، أَْبهجينِي بِشعورِك بُِحضوري! آه. استندي إلَيَّ عندما تكونني َتِعَبة
يا زهرِتي، ! شاهِدي الَّذي خلَّصِك! جوِعي إِلَيَّ، واعطشي إِلّي، انظري اىل ملِكك

أُدخِلي اآلن يف قَلبِي اَألقَدس وَدِعيه . ، يا َحماميت، أخًريا ُحرَّةةُحرَّ! انظري َجماِلي
أنا شعلةُ "! الُْحّب"ُيحرقِك كُلًِّيا، فال ُيبقَي منِك إالّ شعلةً حيَّةً للُحّب الغيور على 

أنشري . يإرغيب يفَّ، فإِنَّ هذا ُيَمجُِّدنِ. ُحبٍّ ُمتَِّقَدةٌ ِمَن الُْحبِّ َوُحبِّي باحلقيقة ناٌر آكلَة
قريًبا كلُّ شيء َسَيِتّم، يف  .هذا الْحّب ألجلي، فََيِدي موضوعة على أممٍ عديدة

 حنن؟. أَِحبِّينِي، ارغَبِي يفَّ، َتعالَي. الّساَعِة والَوقِت الُْمَحدَّد
 !أجملد هللا. دنعم يا رّب، إىل األب ♦

٤/١٢/١٩٨٩  
منذ اليومِ الَّذي . شهود ُزْورٍ قاموا علّي. ربِّي، ال َتْتركنِي َتحَت َرْحمة ُمضطهِِديَّ ♦

. حاولُت أَن أُعرَِّف سبلََك لشبابِ الَيومِ وأعلَِّمهم طرقَك، ازداَد غضُب الشِّّرير ضدِّي
َريُت عذوبة وجهَك األقَدس، نعم، يا رّب، منذ اليومِ الَّذي أَعلنُت فيه رسالَتَك وأَ

 .وإِذ قد أعماهم وخدعهم، َيضطهدوَننِي وَيتعقَّبوَننِي. والشِّريُر ُيحرُِّك ُمضطَهِِديَّ
. تعالَي، يا ُبَنيَِّتي، واخَتبئي يف أَعماِقه. فقلبِي اَألقَدُس قلعُتِك. يا فاسولَِتي، كونِي قويَّةً ♥
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أََترين، يا ُبَنيَِّتي هؤالء النَّاس ال َيَتكَلَّمونَ . ُيحبُِّك" فأَلُْحبُّ"وقد َحفَظَْتِك َيِدي ساملةً، 
أَنِت َتعَني َتماًما اآلن أَنَّ الَّذي أَرفُعه . فلغة الُْحّب، لغِتي، لَْم َتخترقهم أََبًدا. لَغِتي

. كلَُّم لَغِتي وُيحاولُ أَنْ َيعيَش بِقُربِي يف العبادة، ِمَن الُْمَؤكَِّد أَنَّه ُيهاَجمإِيلَّ، الَّذي َيَت
، فَُهم ينعتونِي أَنا ١٥إِنْ َنَعتوِك بُِمَهْرِطقة. لغِتي هي لغة ُحّب، لكنَّهم لَْم َيفهموا

فَهؤالء الكهَنة . وملكوِتي بكامِله، بالَْهرطَقة، بِما أَنَّ ملكوِتي َمْبنِيٌّ على الُْحّب
كلُّ َنفْسٍ تديُن رسالَِتي َعلَيها . َيحتاُجون إىل كثريٍ ِمَن الصَّلواِت الَْمقرونة بالتَّضِحيات

َتذَكَّري، . َسأديُنها بِقَساَوةأَنْ ُتواجَهنِي َيوَم الدِّين وأَنْ ُتَؤدِّي ِلي ِحساباٍت وَصدِّقينِي، 
َتعالَي، . مع ذلك، أَنِّي داِئًما إىل جانبِك، فَكِّري بذلك على الدَّوام، يا فاسولَِتي

 .ِلُنصلِّ
  !يا أَبتاه"

  أَنَت الَّذي رفَعَت َنفِْسي
  خارَج هذا املنفى املظلم
  َوَوَضْعَتنِي َتحَت جناَحيَك،

  إِرَحْمنِي؛
  !إِرفَْعنِي عندما أَخاف

  إمَنحنِي سالَمَك وُحبََّك؛
  ثبِّتنِي يف إِْيماٍن أَْعظَم،
  ."آمني. فأَُمجَِّد ثانَيةً اْسَمَك القدُّوس

                                                           
؛ لَقَْد َنِسَي أَنَّ كلَّ الرَّاهبات "َخطيبة"نعتنِي كاهٌن بُِمهرطقة، َألنَّ يسوَع حنونٌ جدا َمِعي وُينادينِي  ١٥
  ). ٢٢-٢/٢١هوشع.(للمسيح" خطيبات"نَّه عريُسهنَّ؛ إِذًا، ملاذا ال ُيمكن أَنْ َنكونَ املسيح وأَ" عرائُس"
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وأنا أَعرُف خاصَِّتي وخاصَِّتي َتعرفُنِي، لِكنِّي سأنزُع البصَر مَن  ،بِقربِِك" ألُْحبُّ"
  .الَّذيَن َيَرون وسأَهُب العميان البصر

أَحلكمةُ َسُتعلُِّمِك، . َتعالَي، كونِي َبخوري وكونِي ُمحبََّبةً ِلي بِعَدمِ رفِضِك ِلي شيئًا
  .َتعالَي

 حنن، يا رّب؟ ♦
 .حنن، يا حمبوَبِتي ♥

                            


