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٢٢٠

  الدفتر التاسع والثالثون
  

٦/١٢/١٩٨٩  
 .)َشَعرُت بَيسوَع َيدعونِي؛ فَلَم أَقَو أنْ أَمتنَع عنِ اإلسراعِ إِليه (
ُضعفُِك َيفتُننِي . فال حيملنَِّك أَحٌد على التَّفكريِ بِالَعكس. يا ابَنِتي، أَنِت َحَدقَةُ َعينِي ♥

اِئل، بينما كانَ َعلَيهم أَنْ َيخضعوا بال انقطاع، َعجُزِك ُيذكُِّرنِي بَِعجزِ تالميذي األو
 . يا ابَنِتي، أُعبدينِي وَتمسَِّكي بِي، فَأَنا الَْحياة. دائًما إِىل سيادِتي

                
  . تأَمَِّلي يف هذه الكَِلمات. ١يا فاسولَِتي، الطاعة ِلي أَنا، إِلََهِك، قَبلَ الطَّاعة للَبَشر

 .يا رّب، يصعُب عليَّ التَّركيز الَيوم ♦
ِلَترتِفع . بِتقليلِ أَفكارِك اخلارجيَّة، إِختِلي واشعري بُِحضوري إرفَِعي َنفَسِك إِلَيَّ ♥

أُْبلُغينِي، أنا إِلََهِك، يف الصَّمت، تعالَي إِيلَّ يف العبادِة . َنفُْسِك من التأَمُّل إىل الَتطَلُّع
 .أََتَرين؟ أآلن، صلِّي الورديَّة. التطلُّعيَّة

 .)ينما ُيمِلي عليَُّيريُدنِي يسوع أَنْ أُصلِّي املسبَحة ب (
 .أنا وأمِّي ُنصِغي إِلَيِك ♥
 .)بدأُْت أُصلِّي املسبَحةَ حتَّى َبْدء السِّر األوَّل. ما نتأمَّله الَيوم هو أسرار الَْمجد (
 .هيَّا. عُدِك على التأَمُّلهالَّ صلَّينا؟ سأُسا. لقَْد قُْمُت من املوت ♥
 :) بعد السِّر اَألوَّل، قالَ ِلي َيسوع (
يا . يف السِّرِّ التاِلي، عندما َصَعْدُت إىل اآلب أدخِلي .إِنتبهي كي ال َتفقِدي التَّركيز ♥

 ...آمني  .حمبوبِتي، َصلِّي
  َصلِّي للعنصرة . أدخِلي اآلن يف سرِّي الثاِلث، عندما حلَّ روِحي القدُّوس كأَلِسَنِة نار

                                                           
  .٥/٢٩راجع أعمال الّرسل ١
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أَلليلُ كاَد َيغيُب والفجُر َسَيطلُع قريًبا، وِعنَدما . شعُر جيلُِك بِآالمِ والدتهاآلن ي. اآلِتَية
أجل، يف . يطلع، فالشرُّ الَّذي َيجولُ على هواه يف اللَّيل، َسُيَولِّي عند طلوعِ الّصبح

. باشرةًاحلقيقَة، َسَيِحلُّ روِحي، روُح النِّعَمة على الَبشريَِّة َجمعاُء وجيلُِك سأغذِّيه أنا ُم
سأُعلُِّمكم وأقوُدكم أَنا، وحتَّى قدِّيسيَّ ومالئكَِتي الُعلْوِيُّون َسيالقوَنكم على كُلِّ 

أَنا الرَّبُّ، أنا نور ! سأُفيض َعليكم ُخبزي، فابَتهجوا وكونوا سعداء. زاويِة شارع
  ...هيَّا، تأَمَِّلي. الفجُر َسَيطلُع عمَّا قريب! َتَشجَّعوا! َمن لَه أذنان فَلَيسَمْع. العالَم

  ...كونِي ُمباركةً وتأمَِّلي  .هّوذا السِّرُّ الّرابع، صعود أُمِّي احملبوبة
يا ُمباركةُ، ِلَندخلِ اآلن يف السِّرِّ اخلاِمس عندما، أَنا الرَّبَّ، توَّجُت أُمِّي، وأَعلَنُتها 

  .بنِتي، أَرغُب أَنْ تتاَمَِّلي يف هذا السِّرِّ اجمليديا ا. ملكةَ السَّماء
ُخِذي . ِلَتبَتهج َنفُْسِك. تعالَي، اكتبِي، أَنا بِقربِِك. تعالَي، كلُّ تعبٍُّد ُألمِّي َيسرُّ قلبِي

  .قلَمِك وانقِلي كلَّ هذا

                            
 )الحقًا  (
 .ربِّي، َعلِّْمنِي، إِنْ مسحَت، أَنْ أَكونَ صبوَرةً كما كان أَيُّوب صبوًرا، ُمَتمسِّكةً بَك ♦
 .إخضِعي ِلي فأُعلَِّمِك َصربي أنا ♥
 .ربِّي، إِنْ شئَت، فابعثْ يفَّ الشَّجاعةَ، كما فعلَت مع تالميذَك ♦
يا زهرِتي، سأُذكُِّرِك كيف َتَحمَّلُْت َصليبِي، هازئًا بِعاره، وعندئٍذ ال َتعُدلني عن قلَِّة  ♥

قليلونَ ! يا ُبَنيَِّتي! آه. هَدِفي أَنْ أَضَع حدا لإلحلاد. إِنَّ روِحي َيقوُدِك. َشجاعٍة
لَّ مرٍَّة اقَتَرْبُت ِمن أَوالدي، ِمن كُ. ينقُصه التَّواُضعَسيصغونَ إِىل َصوِتي َألنَّ جيلَِك 

يا ابَنِتي، فطنتهم . خاللِ وسائلَ َضِعيفٍَة، فَخاصَِّتي، فكثريونَ ِمن خاصَِّتي خَنقوا صوِتي
. ُتصبح عدم فطنة إذ إِنَّهم ال يتعرَّفونَ على مثارِ أَعماِلي اإللَهيَّة ويرفضونَ أَنْ يؤِمنوا
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فاخلراف الَّيت ختصُّين . يؤمنونَ َألنَّهم ليسوا ِمن خراِفيلَِكْن كما قَْد قلُت سابِقًا، ال 
ففي حالتهم، َتِتمُّ ). ٦- ١٠/١يوحنا(َتسمع صوِتي، أنا أعرفها وهي تعرفين وتتبعين 

هُم ". َسيكونُ يف آِخرِ الزَّماِن ُمسَتهزِئُونَ َيتبعونَ َشهواِت كُفْرِهم: "هذه الُنبوءات
  ؛)١٩- ١٨يهوذا ( نَّهم َبَشرّيونَ لَيَس الرُّوُح فيِهمالَّذيَن ُيوجِدونَ الشِّقاق، إِ

َتَنبَّه وثَبِِّت البقيَّة الَّيت أَشَرفَت . ُيطلَُق علَيَك اسٌم َمعناه أَنََّك َحّي، مع أَنََّك َمْيت"و
يسوا فقط أَمواًتا، بلْ، يف سقطِتهم، ُيريدونَ أَيًضا أَنْ لَ .)٣/٢الرؤيا("تعلى املو

َينَسونَ أَنِّي أَملك َعليهم وأَمنُح روحي، . َيحرموا أَوالدي ِمن أَكلِ ُخبزِي السَّماوي
وقد . يف شرِّهم، يغِلقونَ الباَب يف وجهي. روَح النَّعمة، ملَن أَشاء وأَرفُع أَصغَر الَبشر

إِنَّهم ُيعاِملونَ روِحي، . ِتي، َيقضونَ على كلِّ أملٍ هلذا اجليلمألهم احلقُد على مالئك
  . روَح النِّعمة، ليس، على اإلطالق، أَفَضلَ ِممَّا عاَملنِي الفرِّيسيُّونَ على األرض

على  ٢كلَّكملَقَْد َوَضعُتكم : فاسولَِتي، يا حمبوبة َنفِْسي، َتَشجَِّعي، َدعينِي أَقُلْ لِك هذا
  . شارِكوا يف صليبِي، صليبِ السَّالم والُْحّبطريِقي كي ُت

 ؟"x"يا رّب، ما شأنُ  ♦
! إِبَتهْج". الُْحّب"هو أَيًضا ضحيَّةُ ُحبِّي، ضحيَّةُ َنفِْسي، ضحيَّة الُْحّب الغيور على  ♥

َرَك ، لَِكْن آِمْن َوِثْق بِي َألنِّي بِقربَِك َألَتشا٣َألنَّك قَْد بدأَْت َتشعر بِآالِمي يف اجلسمانيَّة
 .يف صليبِي معَك حتَّى النِّهاية

  أَنا وأَنُتم، يا أَحبَّاِئي، أَنُتم وأَنا، مًعا َسُنجاِهد، وأَقولُ لَكم إِنَّه ُيمِكُن ِللجبالِ أَنْ 
  

                                                           
  .كلّ الَّذيَن ُيشاركونَ بِطريقٍة أَو بِأُخرى يف نشرِ هذه الرَّسائل ٢
  .  ، شخص أَعرفه"x"هذا موجَّه إِىل  ٣
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فُحبِّي لَكم ال يتزعزع  َتَتَزعزع وِللوديان أَنْ َتَتغيَّر، أَمَّا ُحبِّي فَلَْن خيذلَكم أَبًدا،
  أََترون؟ . وأَمانِتي ال تتغيَّر

إِتَِّكلي عليَّ فأُريَح َنفَسِك، لِكْن اْسَمِحي ِلي بِاملقابل أَنْ أَسأَلَِك الّراحة عندما تكونُ 
أَنا، . كي أَسَتريح اْسَمِحي ِلي أَنْ أُنزلَ صليبِي عنِّي ألضَعه على كتفَيِك. َنفِْسي َتِعبة

َبشِّري بُِحبٍّ . ُيحبَُّك" أَلُْحبُّ"توِقي إِيلَّ؛ . أَلسَّالُم معِك. الرَّبَّ، سأُذَكُِّرِك بُِحُضوري
  ."احلُّب"ألجلِ 

                       
٧/١٢/١٩٨٩  

 بِما أَنََّك ربٌّ واحٌد، ♦
  .قُْدنا إِىل إِْيماٍن واحٍد وَمعموديٍَّة واِحَدة
  يا رّب، أَنَت إلٌه واٍحٌد وأَُب اجلميع،
  .أنَت فوق اجلميع، وباجلميع ويف اجلميع

  قٍ،حنن َنعجُز أَنْ َنَتوصَّلَ إِىل وِفا
  ...فإِنَّنا ُمَتصلِّبون

  هل َسَتتُركُنا هكذا؟
لَقَْد َخلَقُتكُم، واهًبا إّياكم ُحرَِّيةَ اتِّخاِذ . كي َتِصلوا َجميُعكم إِىل وفاق َصلِّي ♥

لَْم . إِنَّه بإمكانكم أَنْ تكونوا أمينني ِلي وأَن َتحفظوا وصاياي. قراراِتكم اخلاصَّة
للحكمِة أنْ تنَري جيلَكم ِليأخذوا يف َتمييز يِدهم  َصلُّواذا أُوِصيكم يوًما أَنْ ُتخِطئوا، ِل
 .الُيمَنى ِمَن يدهم الُيسَرى

 :)يف فيالّر، سويسرا ٢/١/١٩٨٩رسالَة الجتماعٍ مجاعة الشَّبيبة يف  (
لَْسُت إِلًَها ُمعقًَّدا وال . أَنا إِلُه ُحبٍّ وَرَمحة: قة الَّيت علَّمُتِكأَظهريين للبشريَّة بالطَّري ♥
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أدرِكي أَنِّي أُعِطي وأَطلب حسَب ما يقتضيه . أَتعقَّب أبًدا أَيَّ شخصٍ حتَّى املوت
مُح وال أَطلُب أَكثر ّمما َتس. ال أَطلُب أبًدا ِمَن َنفْسٍ أَكثََر ِممَّا َتسَتطيع أَنْ ُتقدِّم. األمر

. َبسَمةً، تفكًريا، كَِلمةَ حتبُّب: إِنِّي أَطلُب ِمن كلِّ واحٍد مبادلَةَ حبٍّ صغريةً. به قدراهتا
حتَّى : كربىفهذا لَه أَمهيَّةٌ . فكَِلمةٌ واِحَدةٌ َتنبُع ِمَن القَلبِ ُتقَبلُ كمليوِن صالٍة

أَنا إِلٌه . أُِحبُّ كلَّ َنفْسٍ حتَّى اجلنون. ُمجرَُّد فكرٍة صغريٍة، سأقَبلها كأَثْمن ما يكون
َمْن َينعتنِي، أمام أوالدي، كإِلٍه ُمَتطلِّبٍ . فأنا وديع مع أَوالِدي. كلِّّي الوداعة واحلنان

َضب لَكنِّي َسريُع الَْمغفَرة أنا صبوٌر وبطيُء الغ. وَسريعِ الَغضب، ُيِضرُّ بِكَنيَسِتي
َيجِب أن ال َيقولَ أحٌد  إِنِّي ال أَسعى إالّ وراء األشخاص القدِّيسني، فأنا . والنِّسيان

ُبْؤُسهم َيجذُبنِي، َعجُزهم َعْن البلوغِ إِيلَّ . معروف بِأَنِّي أَذهُب إىل املَرضى والُبَؤساء
وَيسوُع َيعنِي . أَنا َيسوُعمَّهم إِىل قَلبِيجيعلين أكثَر حرارةً يف اجتذاهبم إِيلَّ، وألض

 . فأنا أَجيُء ُألخلِّص ولَيَس َألدين. ُمخلِّصا

                                 
 )الحقًا  (
 ُبَنيَِّتي، هل تؤِمنَني بأَنِّي أَنا، َيسوَع، الَّذي َيلَتقي بِك بِهذه الطَّريقَة اخلاصَّة؟ ♥
 .نعم، يا رّب أُؤِمن ♦
 ذي تريَنه كلَّ الَوقت؟هل تؤِمنَني بأَنِّي أَنا، َيسوَع، الَّ ♥
 ملاذا تسأَلُنِي ذلك، يا رّب؟. نعم، أُؤِمن، يا رّب ♦
كونِي سعيدةً إذًا وباركينِي، َألنَِّك نلِت حظوةً لدى . كي أَْسَمَعِك َتقوليَنه، يا ُبَنيَِّتي ♥

ؤيِتي لَقَْد وهبُتِك نعمةَ ر. أَبِي؛ مع ذلك، عليِك أَنْ َتعَمِلي وَترفِعي َنفَْسِك على الدَّوام
. ال َتَدِعي العالََم َيستأَثُر بِك، اآلن وقد حترَّرِت منه. بَِعيَني َنفْسِك وَتميِيزِ َصوِتي

دافِعي َعْن . كونِي لطيفةً مع الفُقراء، كما أنا لطيف معِك. حكَمِتي سُتَنمِّي معرفَتِك
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يا . كونِي إِذًا صبورةً، كما أَنا صبور معِك. وال أٌَب َيترُك ولَده يف الصَّحراء. قضيَِّتهم
َسببِ ابنِتي، ال ُتحاوِلي أَنْ َتكَتشِفي ما يَتخطَّى قُُدراِتِك، ألنَّه ُيمكُنِك أَنْ تضلِّي بِ

ثِقي بِي فأُعطيِك َتعاليَم َتسَتطيعَني . إدِّعائِك  بَِنفِسِك، وهكذا ُتِضلّلَني آخرين
. أَصِغي إىل كَِلماِتي وأبًدا إىل كَِلماِت اآلخرين... استيعاَبها، وبِحسبِ قدرتِك

س ِلَيكُْن كَتِفي َمسنَد رأسِك، وقلبِي اَألقَد. إِستندي إىل كتِفي عندما َتكونَني تعبةً
 .ُمقاَمِك

 )الحقًا  (
؟ أَنا سعيٌد ٤هل تريديَن أَنْ تكتبِي اآلن. كُِلي منِّي، َتعلَِّمي منِّي، وعزِّي أَوالدي ♥

َسِك بعيَدةً ِعَن ألتَّقوى ُتبِقي َعيَنيِك َمفتوَحَتني وَنفْ. ِلشعوري بأنَِّك متمسِّكةٌ بِي
َتعالَي، كونِي سعيدةً بأنَِّك قد قُْمِت ِمن بني األموات، وِمن بنيِ الَّذين، منذ . النَّوم

 . سنني، َيرقدون موتى وُمنحلِّني
إِنْ كانْت هذه : ، وإِنِّي أَسأَلَُك ِمن جديديسوع، لَقَْد سبَق أَنْ َسأَلُْتَك ذلك قبالً ♦

مشيئَتَك، إِفعلْ لَألموات، وحتَّى للَّذين قَْد احنلُّوا، ما فََعلَته ِلي؛ أَِعْدهم إىل احلياة وَدعهم 
 .َيحَيوا يف نورَِك

أَنا الِقيامة واحلياة . سُيْبَتلَُع املوُت يف الَغلََبِة أَمام القائم من املوت، َألنِّي أنا احلياة ♥
تعالَي، . بالذّات وكلُّ َمْن َيجيء ويأكلُ َجَسدي وَيشرُب َدِمي فَلَه احلياةُ األبديَّة

أَنا، الرَّبَّ، أُباركُِك النِضماِمِك إِلَّي . إحياءاٍت أخرى عن قربانِي املقدَّس سأُمِلي عليِك
إِعَمِلي بِكدٍّ، يا فاسولَِتي، . بِهذه الطَّريقة ومساِحك ِلي أَنْ أَستعملَِك ِلكتاَبِة كَِلماِتي

 !َتةكونِي ثاب. ُمهمَّاِتِك تعالَي، سأَقوُدِك يف كلِّ . فَلَْن َيذهَب كلُّ هذا سًدى

                                                           
  ".َيذهب"يسوع  بِيسوع، ال أَرغُب يف مفارقِتي هذه اللحظة وال ترِك" ُمتمسِّكة"كنُت  ٤
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٢٢٦

ألنَّه، فيما كان ُيمِلي علّي، حاولَ الشِّّريُر ُمجدًَّدا أَنْ ُيوسوس " كونِي ثابتةً"قالَ ِلي َيسوع  (
ّما بالنسبة اىل أَ. فإبليس بليَّة حقيقيَّة! ٥ِلي أنَّ كلَّ هذا ميكن أنْ يأِتي من َوْعيي الباطن

هم أَيًضا مزعجون لَكنَّهم باألحرى مثل . الّشياطنيِ اآلخرين، فال أعُريهم اهتماًما كبًريا
بيَد أنَّهم . ذبابٍ ُمطنطنٍ حوِلي إنَّما َيخافُنِي، َولَو كانوا يتمنَّونَ أَنْ يكونَ األمُر غري ذلك

ل هؤالء الّشياطني خًريا عندما يالحظونَ أنَّ َيَتأمَّ. خبثاٌء وَعلَينا أَنْ َنلبثَ ونأخذ حذَرنا منهم
أَإلميان بُِحبِّ . ، وُتْبقيهم بعيدين"َتقتلهم"أَلصَّلوات . النَّفَس خاملةٌ أَو َضعيفَة، أو ُمَتَردِّدة

لَنا شرا حتت " يَوسوسوا"يف آذانِنا ِلكي " يطنطنون"وَرمحِة الرَّّب ُيبيُد هؤالء الّشياطني الَّذين 
َصالةٌ . ِلهذا يريُدنا الرَّبُّ أَنْ نكونَ َحذريَن ويف َصالٍة ُمسَتمرَّة. قيقة ومنافًيا للُْحّبستارِ احل

ُتكَوِّنُ الصَّلواُت حاجَِز أَماٍن ِمن َحوِلنا، َيمنُع إِبليَس . ُمسَتمرَّةٌ ُتبقي الشَّياطَني وإبليس َبعيًدا
 .)لَصراٌع ُمسَتِمّرنعم، إِنَّه . وكلَّ الشَّياطني اآلخرين ِمن اإلقِتراب

  

١٣/١٢/١٩٨٩  
 ربِّي وُمخلِِّصي؟ ♦
هذه الّنعمةُ . َتذَكَّري، يا فاسوال، كم فَضَّلُتِك ِمن َبنيِ كثريين. يا حمبوَبِتي، أَِحبِّينِي ♥

يا َنْبَتِتي الصَّغرية، . أَنْ تكونِي متالشيةً يفَّ إِلَهك: الَِّتي أُعِطيِك هي هَبة َعظيمة
َشيء، لَِكْن، َتْوِقي َألرفَعِك إلَيَّ، ولَتكونِي يفَّ، َيجعلُين أَصرُف إِستحقاقاتك لَيَسْت بِ
أََتفَْهمَني اآلن ُحبِّي . أَصرُف النَّظَر حتَّى َعْن َخطاياك وأَغفُرها. النَّظَر َعمَّا أَنِت َعلَيه

. ا َعن َعطِشِك إلَيَّالْحاّر؟ إِْبقَي َصغريةً، ال َتَتوقَِّفي أَبًدا َعن ُمناداِتي، ال َتَتوقَّفي أَبًد
 .ُيِحبُِّك" أَلُْحبُّ. "إِبقَْي يفَّ ألنَّ هذا ما أُِحّب. إِتَِّكِئي َعلَيَّ ِعندما َتْتعبني

 
  

                                                           
٥   Subconscient.  
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١٤/١٢/١٩٨٩  
 يفأََترين؟ اآلن تعرفَني ماذا َيعنِي أَنْ تكونِي . َمّجدينِي بُِحبِِّك ِلي وبِِعباَدِتي أَنا إِلََهِك ♥

كما ُتبقي . ُيبقيِك ملتصقةً بَِصدرِيأَنا أَبوِك الُْمحبوب الَّذي . يفَّإِلَهِك وأَنْ حتَيي 
َيجُِب . أُغَذِّيِك وأُرْيُحِك. األّم طفلَها على َصْدرِها، ُتَغذِّيه وُتدفئُه، هكذا أَفعلُ َمَعِك

َيجِب أَالّ َتخاِفي ما دْمِت . نَّيأَالّ َتقلَقي ما دام مصدُر حياتك َيجري مباشرةً ِم
أَنا، الرَّبَّ، قَْد . أَنا َحاميِك، وبِقُربِي أَنِت يف أَمان. مغمورةً بُِحبِّي وَبني ذراَعيَّ

يا حمبوبِتي، إِنَّ َمصدَر احلياِة َيَتدفَُّق منِّي، كونِي . َنمَّيُتِك، َتماًما كَما َتعَتنِي األمُّ بِطفِلها
 .ُمباَركَة

١٦/١٢/١٩٨٩  
َيجِب أَنْ ُتثابِري يف هذا الطَّريقِ الَْمليِء . ال تأِتي القداسةُ بَِِيومٍ واحٍد. أَلسَّالُم معِك ♥

هل ُتريديَن أَنْ َتسَتمرِّي؟ هل ُتريديَن أَنْ .  ال ُتفلتينِي. َعقَباِت والّصلباِن الصَِّغَريةبال
 َتسَتمرِّي َمعي يف هذا الطّريق حتَّى النِّهاية؟

 .بإحكام بِرداِئَكساِعْدنِي لئالّ ُتفِلت قبضاُت َيِدي الُْمتمسِّكة . لَْن أُفلَتَك ربِّي ♦
َصلِّي يا . إِنِّي بِقُربِِك؛ إِنِّي ُمتَِّحٌد بِك. ليبِي َسَيقوُدِك إِىل الكَمالفََص .َتَمسَِّكي بَِصليبِي ♥

. أَنا، الرَّبَّ، قَْد أَشَبعُتِك ِمْن ُحبِّي. فاسولَِتي، فالتَّقوى تأِتي قبل كلِّ شيء ِمن الُْحّب
سأَلُ كلَّ َنفْسٍ أَنْ تأِتَي وَترَتِمَي يف ُمحيِط الُْحبِّ هذا كي َتشبَع هي أَيًضا وَتشعَر أَ

فإنِّي أَتوُق . أُدخلوا يف قَلبِي اَألقَدس. أَنا، يسوَع، أُِحبُّكم َجميًعا. بِهذا الُْحّب
يا َزهرِتي، . ألخفَيكم يف ُعمقِ أَعماِقه، أخفيكم إىل األبد وأَحفظكم فَقَط ِلَنفْسي

يسوع، " :َتَعلَِّمي أَنْ َتقوِلي. أَِحبِّينِي، أَِحبِّينِي، أُْعُبدينِي، أُْعُبدينِي وأَنا سأَقوُم بالباِقي
 ." اجَعلْ قَلبِي َمكانَ راحتَك، َتعالَ واسَترِح يا رّب
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١٧/١٢/١٩٨٩  
أَعرُف أَنَّ هذا َخطئي . َشَعرُت بالرَّب َبعيًدا عنِّي؛ أَضطَرُب عندما ينتاُبنِي هذا الشُّعور (

 .)لْمحَنةُ تكونُ كبريةوا. َوحِدي
أَصِغي، أنا الرَّبَّ، أُريُدِك أَنْ . أنا بقربِِك، لَِكْن روُحِك بعيٌد ِمّني! ُتصِغيأُريُدِك أَنْ  ♥

إِتَِّحدي بِي، كونِي واِحًدا َمِعي، أَنا وأَنت، أَنِت وأَنا، فَنَتَمكَّن أَنْ َنعملَ ! ُتصِغي
 .باتِّحاِدنا َنسَتطيُع أَنْ َننضمَّ يف الَعَمل. سوالأََترين؟ كونِي َحِذَرة، يا فا. ُمتَِّحَدين

كنُت قَد اضطََرْبُت، إِذْ بعَد أَنْ َتلَقَّيُت هذا الَوِحي، َوُوجِّهُت بِطريقٍَة راِئَعة، وذقُت الْسَّماَء  (
لَْم أَُعْد : هاوحضوَر اهللا دونَ أَيِّ استحقاقٍ ِمنِّي، فجأَةً بدا ِلي وكأَنَّ الْسَّماَء قَْد أَغْلَقَْت أَبواَب

 .)أَشُعر بِحضورِه
ِلذا ال . فَقَد انَتظَرُت بِفارغِ الصَّربِ هذه اللَّحظاِت الَِّتي َسَنكونُ فيها مًعا. ال َتخاِفي ♥

بِكلِّ َبساطٍَة، قَد اخَتَبرُتِك كي أُخرَِجِك ِمن . َتعَتقدي أََبًدا بأَنِّي أَضُعِك خارًجا
ما زال لديَّ . ِلَيغَتبط قلُبِك فَرًحا يف ُحضورِي. هايةُسباِتِك، وسأَعملُ معِك حتَّى الّن

أَشياٌء كثريةٌ أَقولُها لَِك لَِكنَِّك َتعَجزيَن َعن احتماِلها كُلِّها، أَنِت َحسَّاَسة وأَعرُف أَنَِّك 
ي، ليَس عليِك أَنْ َتسَتعمِلي الكَِلمات ِلَتقوِلي ِلي إِنَِّك ُتِحبِّيَننِي، َتعالَ. َضعيفَةٌ أَيًضا
أَنْ َترغَبِي يفَّ، أَنْ ُتِحبِّينِي، أَنْ َتتأَمَِّلينِي، َيعنِي أَنَِّك َتعملَني مشيئِتي، ألنَّ . َتكَلَِّمي بِقَلبِك

شيء َيجري ِحيَنها يف  كلُّا، فإِنْ فَعلِت هذ. مشيئِتي هي أَنْ ُتِحبِّينِي وأَنْ تعبدينِي
إِرادَتِك، ذاَتِك، ملذّاِتِك، كلّ : قدِِّمي ِلي إِرادَتِك، قدِِّمي ِلي كلَّ ما لََديِك. الصَّمت
 .شيء

كُْن حرا، يا َمِلِكي، يف أَنْ تأُخذَ، . ما ُتريد أُقدُِّم لَك، ربِّي، إِرادِتي، ذاِتي، ملذّاِتي وكلَّ ♦
 .أَنْ تأُخذَ ِمنِّي كُلَّ ما ُيرِضيَك

 بالُْمقابِل، هل ما زلِْت ُتريديَن َصليبِي، صليَب السَّالمِ والُْحّب؟ ♥



  ٣٩رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
 

٢٢٩

نعم، ربِّي، بكاِمِله؛ حتَّى َولَو بِسَببِ َحجمه قَْد أقَُع أَرًضا؛ سأمحلُه حتَّى لَو كانَ عليَّ  ♦
 .نْ أَزَحَف على ُركبِيأَ
دعينِي أَدُخل . يا ابَنِتي، سُيقدُِّس َصليبِي، صليُب السَّالم والُْحّب، العديَد ِمن أَوالدي ♥

 .يا َمحبوبِتي، إِنَتظري وَسَتَرين. أَنا، الرَّّب، أُباركُِك. وأَسَترِح يف قلبِِك
 !"إِنَتظري وَسترين: "أُِحبُّ كثًريا ِعنَدما َتقول ♦
 حنن؟ .أًعرُف، يا صغريِتي ♥
 .نعم، ربِّي ♦

 حنن؟ 
 .٦نعم يا أمِّي القدِّيَسة ♥

  
١٨/١٢/١٩٨٩  

أشعري بِأَلَِمي . فاسولَِتي، أَنا الرَّبَّ، سأُغذّيِك حتت أَنظارِ ُمضطهِديِك َنفِسها ♥
َنفْسي َمغمومة وقَلبِي َحزين إىل درجة أَنِّي ... ِلرؤيِتِك، يا ُبنيَِّتي، بني هذه الذّئاب

َيمنُحِك ُمضطهدوِك ماًء ساما . ي وُتَعزِّينِياسَتنفْرُت َجحاِفلَ ِمَن املالئكِة كي تأِت
 . ِلتشربِيه، لَِكنِّي ساعٍ دائًما ألشفيِك بُِحبِّي الَعظيم الَّذي أَكّنه لَِك

، أَنُتم مجيَع الَّذيَن فيهم َيبَتهُج ٧ِتيسأُسِقطُ كلَّ هذه الكَُتلِ الَِّتي َتحتقُركم، يا َمالِئكَ
يا خراِفي، أنُتم الَّذيَن تَتلقَّونَ  .قَلبِي بأن يقيَم فيهم والَّذيَن فيهم أَجُد عزائي وراَحِتي

ذيَن ُترحيونَ قَلبِي، أَنُتم يا ُنفوِسي املختارة، لَْن رساِئِلي بِنِعمِتي، يا خراِفي، أَنُتم الَّ

                                                           
  .كاَنْت أمُّنا حاضرةً أيًضا ٦
  .ُرُسل الَيوم ٧
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املفعمني باخلطيئة والَّذين " القاينّيني"أَنْ ُيهاجِموكم، أُولئَك " القاينّيني"أَْسَمَح ُألولئَك 
  ".اهلابيليّين"لَم َيتوقَّفوا َيوًما َعن أنْ يصوِّبوا إىل حلقكم، يا أَبنائي 

لَقَْد قََتلوا أَنبياَءَك يف األّيام القدمية، والَيوم، ُيريدونَ . ون بِال شفَقةيا َرّب، ُيهاُمجنا القايينيُّ ♦
ُيريدونَ أَنْ يبيدوَنا . ، الواحِد تلَو اآلخرهدفُهم أَنْ يهدموا كلَّ مذابِحك. تكرار َجرْيمتهم

 !َعن َوجِه هذا الَْمْنفى
التُّرابِ كَي أبنَيِك وأُبدَع مذَبًحا  أَنِت الَِّتي أْنَهضُتِك ِمَن... يا َمذَبِحي... يا َبقيَِّتي ♥

أَنِت أَحد َمذابِحي، مذابَح أقيمها يف ُمخَتلِف زوايا الكَُرة األرِضيَّة . َحيا ِلي، أنا الَعِلّي
  .وفيها أَسكُب رغباِتي املُتَّقدةَ ِمن شعلَِة ُحبِّي املُضطَرِمة

، هو الَّذي ما زالَ َيعطُش إىل القَتلِ، هذه املرَّة، على قايني أَنْ ُيقابلَنِي: أَقولُ لِك هذا
َألنَّه َيستمرُّ يف زْرعِ ُبذوره الفاسَدة يف التُّربِة الَِّتي فَلََحها، والَيوَم، يأكلُ ما ُيقدِّم له 

لَْن جيرَِّك ال بالقوَِّة وال بالسَّيِف إِىل : ، يا َحمامِتيأَصِغي. َعلَيه أَنْ ُيقابلَنِي. حصاُده
 .ولَْن أَدَعه ُيطِفئ الّشعلَةَ الَِّتي قَْد أَعطيُتِك. الصَّحراء ِلُيريَق دَمِك ِمن َجديد

ستسقطُ كلٌّ ِمن . ، َتَشجَّعوا، ال َتخافواذيَن تبهجونَنيالَّيا َمذابِحي الصَّغرية، أَنتم 
خطاياه على رأِسِه وُنبوءةُ أشعيا ال َتزالُ صاِلحةً يف أيَّامنا، َعن هؤالِء القاينّيني الَّذيَن 

روَح ُسباٍت، وعيوًنا عمياء وآذاًنا ال َتسمع، وهكذا هم دائًما "سأُعطيهم أَنا، الرَّبَّ، 
لَقَْد َجلَوُت قايني ِمن أَرِضه إِىل الصَّحراء، بلٍد فيه ال . ظلّون إِىل األبديف أّيامنا وَسَي

أَلعدالَةُ أَبعَدته َعن . أَسكن، بلٍد فيه َيَتدفَُّق الشرُّ أَْنهاًرا، وُيروي ِضفَافَه ويسقي تربَته
، غَري أنَّه، حتَّى عندما، اليوَم، تأِتي الرَّْحَمةُ اِإللَهيَّةُ ِلنجدِته وَتمدُّ يَدها ِلترفَع نظري

لَقَْد َنزلُت حتَّى إىل البلداِن الَّيت حتت اإلرض، إىل شعوبِ . الغشاَء َعن عينيه، َيرفض
وم، ال َتسمعنِي، وال املاضي، لكي أَرفََع حياَتَك ِمَن الْهوَّة، يا قايُني، لَِكْن، ِلغاية الَي

  .حتَّى ترغَُب يف أَنْ َتعَترَف بِي، أَنا إِلََهك
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عبوُر هذا . فاسوال، يا محامِتي، ال َتخايف أَنْ تتكلِِّمي عاِلًيا، َألنِّي وَهبُتِك روِحي
أنا رفيقَِك القدُّوَس، أَسُري إىل جنبِك َألمدَِّك . بِقربِِك أنا الَْمنفى َصْعب، لَِكْن

أَنا بِقربِِك . أَنا بِقربِِك ألكونَ التَّهديد َألعداِئِك. بالْخطاب، والصَّداقَة والتَّعزَِية
 أَنا بِقربِِك َألطرَد الذِّئاَب الَِّتي تأِتي. ُألَسكَِّن وأُهدَِّئ كلَّ زوَبَعٍة ستهبُّ وُتخيفُِك

أَنا بِقربِِك، يا َمحبوَبِتي، . أنا بِقربِِك َألمحَي رأَسِك ِمَن الشَّمس احملرقة. ِلتطارَِدِك
إِنِّي أَقوُدِك يف . ألطرَد بِنوري كلَّ األفاِعي وكلّ الَعقارب الِتي تأِتي على طريِقك
الَّذيَن ُيراِفقوَننا، الطَّريق الَّذي َيجِب أَنْ َتْتبعيه، وبَِبخوري أُعطُِّرِك كلَّ َيومٍ مع كلِّ 

  . ُمبارِكًا كلَّ خطوة خيطوَنها
ُحبِّي . عيناَي َعلَيكم، يا َحماماِتي، أَنُتم الَّذيَن رحُت أَْبحثُ َعنكم يف عمقِ الصَّحراء
مقرُّ . لَكم ناٌر َحّيةٌ وِغَريِتي متصلِّبة أَكثر ِمن أَيِّ وقٍت مضى، ِلذا أَصغوا إىل َنشيدي

. أنا َمن ُيِحبُّكم األكثر وأمنُحكم هبةَ ُحبِّي. ُعْد بعيًدا ِمنكم اآلنإِستراَحِتي لَْم َي
َتعاليمي نور، َتعاليٌم قَْد َنِسيها العالَم، هذه التَّعاليم الَِّتي . َتعالَوا وأَْصغوا إِىل َتعاليمي

 حنن؟. تعالَي. ب أَنْ تكونَ َحَدقةَ َعينِـهمكانَ َيجِ
 .نعم، إِىل األبد، يا رّب ♦

 ؟٨حنن 
 .إِىل األبد، يا أُمِّي القدِّيسة ♦

 .أُِحبُِّك 
١٩/١٢/١٩٨٩  

فأَنَت . أَنَت ُمَعلِّمي اإلهلي. أَيُّها الّروح القدس، روح التَّعليم، ال َتَدْع َنفِْسي يف التََّشوُّش ♦
 .أَنا ُهنا ُألصِغي إِلَيَك، ربِّي وَسيِِّدي. َمن علَّمين، وبِفَِمَك درَّستين

                                                           
  .هي أُمُّنا القدِّيَسة الَّيت تتكلَّم ٨
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َسالمي جيب أن يكون . أََيِكصغريِتي، عندما تأِتي الِْمحُن، ال َتعترضي، ال ُتبدي ر ♥
أَجوبةٌ عفويَّة يف املناقَشاِت قَْد ُتصبُح . األمَر الوحيَد الَّذي َيصدُر عنِك، سالُم الرَّّب

. ُخِذي ما قَْد أَعطيُتِك ِمْن قَلبِي، دون زيادٍة وال نقصاٍن. أَخطاًء يتعذَُّر إصالُحها
 ؟هل َتفَهميَننِي اآلن. ُخِذي ممَّا قَْد أَعطَيُتِك

 .قُلْ ِلي بعُد َمْن تكون. أََجل ربِّي ♦
هذا أنا يسوُع، إِبن اهللا الْحبيُب، أَلكِلَمةُ املتجسُِّد، الَّذي جاَء ِليعيَش : إِْسَمعينِي إِذًا ♥

إِسَترْيِحي على قَلبِي . زهرِتي، َتَشجَِّعي. ٩هذا أَنا، ُمخلُِّصِك الَّذي يكلُِّمِك. َبينكم
أَنا أُِحبُّكم كُلَّكم حتَّى  .، أَصِغي١٠اًما مثل محاَمة رؤيتِكواسَتمِعي إىل َدقَّاِته، َتم

 اآلن تعرفوَننِي أَفضل؛. اجلنون
  .١١ألضابطُ الكلّ 

أُِحبُِّك وباإلميان ويف اإلميان أُريُد أَنْ . أَنا ُمربِّيِك وسأحفظُِك باإلميان، اإلميان، اإلميان
أَنْ َتخَتِلي  فِلَتسَمعينِي، َيجِْب. كلماٌت منِّي َستحصلَني داِئًما عليها. أُرّبَيِك وأنشِّئَِك

ِلَتَتمكَّنِي ِمْن الدُّخول يف املشاهدة، وحتَّى أُذَكَِّرِك بُِحضورِي، أنزع منِك املقدرة على 
ألَْم ُتالحِظي أَنَّ كلَّ . فهكذا أَرتضي. إقَبِلي هذه األشياَء مبا أنَّها َتأيت ِمنِّي. ضبط يدِك

 .إِبَتهِجِي، يا تلِميذَِتي. ّنهاَيةما َتعلَّمتِِه يأيت ِمنِّي؟ سأَقوُدِك هكذا حتَّى ال
 .إِلَهي، إِنََّك َتتركين بال كلمة ♦
  .ُيِحبُِّك" أَلُْحبُّ"َتعالَي، . كونِي َسعيَدةً، َألنَِّك لَْم َتسَتحقِّي أَيا ِمن هذه النَِّعم ♥
  

٢٣/١٢/١٩٨٩  

                                                           
  .قالَ يسوع ذلك وكأَنَّه يقولُه للمرَِّة األولَى ٩

  .١٩٨٩كانون الثاين  ٢٩يف رؤيا  ١٠
  ".Pantocrator: "أعطانِي يسوع امسه يف اليونانيَّة ١١
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 !أُشعري كَم قَلبِي ُمَمزَّق...إلُْمِسي قَلبِي. أَلسَّالُم معِك، يا ابَنِتي ♥
 .)الرُّوح، َشَعْرُت بِقلبِ ربِّناب (
 .إِنَزِعي اَألشواَك الَِّتي َتخترُق قَلبِي اآلن ♥
 .أَرنِي كيَف أنزُع هذه األشواك، يا رّب ♦
فاسوال، كونِي َبلَسِمي؛  أَِحبِّينِي، أَِحبِّينِي،. ُيمكُن نزُع هذه األشواك بالُْحّب  ♥

إنزِعي كلَّ َشوكٍَة . أَرِيهم قَلبِي، أَخبِريهم َعن ُحبِّي. عزِّينِي وقودي إلَّي نفوًسا صغريةً
َيجِب أَنْ ُتعملَ تعويضات هائلة ألجل َبيِتي، إنَّما سأعيُد . واسَتبدليها بَِنفْسٍ َصغرية

بالّرغمِ ِمن اهلجمات الرَّهيبة الَِّتي . كبناَءه، قرميدة تلو القرميدة، ومْدماكًا تلو املدما
. حينها، سأَمُأل َبيِتي بُِنفوسٍ طاِهرة. ُيواجهها َبيِتي، أَنا الرَّبَّ، سأَنَتصُر يف الّنهاية

بيِتي اخلاص وسأَدُع تلك النُّفوس كما َتمُأل احلماماُت ُبرَجها، هكذا سيكونُ يف 
أُأللوَهةُ ستنتصُر على ". آبَّا: "الطاهرة تأكلُ ُمباَشرةً ِمن يِدي، ِلكَي َتتعلَّم أَنْ تقول

بودِّي أَنْ . الفَساِد، الفساُد الَّذي، ِمن خاللِ َرذاِئلِ العالَم، َجَعلَ أَوالدي ُملِحدين
ِلذلك، يف هذه ... أَجعلَ ِمن هذه النُّفوس الطاِهرة كائناٍت إِلَهيَّةً، تعكُس أُلوهيَِّتي

حتَّى ولو راَجعُت أقوايل، حتَّى َولَو بعضكم مغتاظون . األيَّامِ، أُذكُِّركم داِئًما باحلقيقة
إِنَّها الوسيلَةُ الَوحيدةُ أليقاظ . م احلقاِئَق َنفَْسهاَألنِّي أُراجع ذايت، سأستمرُّ بَِتذِكريِك

ألَيوَم، َيرفُض غُري املؤمنني روِحَي القدُّوس، روَح النِّعمة، . العقول اخلاملة بعض
أحلجُر الَّذي َرذَلَه :"الكتاُب املقّدس كما َيقولُ. لَكنَّهم ال َيدرون ماذا َيرفضون

( البنَّاؤون هو الَّذي صار رأًسا للزاوية، وحجَر َصْدمٍ وصخرةَ عثارٍ للبشر
ِمنونَ بأَعمالِ َيعثُر هؤالء الكافرون بَِحَجرِ الّزاوَية ألنَّهم ال ُيؤ)". ٨-٢/٧بط١

نعم، الَيوَم روحي القدُّوس، روُح الّنعَمة، الَّذي َينزلُ ِلريَِيكُم الطَّريق . روحي القدُّوس
َحَجُر الزَّاوَِية الَّذي ال َتَتعرَّفونَ َعلَيه وَترذلوَنه هو حقًّا ِقفْلُ القَْنطَرة، واحلّق واحلياة، 
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تقبَِّلي آالَمِك . يا ابنِتي، بالّرغم من نقصِك سأََتمكَُّن ِمن أَنْ أُِتمَّ رسائِلي.َتماًما
فَكِّري يف ما كانَ عليَّ أَنْ أَتألَّم كي أُِتمَّ َعملي وكيف بِواسطِة جراحاِتي . كََبَركات

ىل ُنفوسٍ كَرْيَمٍة ترغُب يفَّ التَّضحية بَِنفِْسها أَنا، الرَّبَّ، أَحتاُج إ. َشفَيُتكم َجميًعا
. لَْن َتذهَب كلُّ هذه التَّضِحياِت ُسًدى. ذبيحةً لآلخرين ويف أَنْ ُتصبَح مصلوًبا َصغًريا

ِلذا، يا صغَريِتي، إِسَتندي على . َيجِب أَنْ ُتعملَ تعويضات هائلة، والَوقت يستعجلُنا
َصلِّي، يا  . حنن ُمتَّحدان!  َتسقِطي، إِستندي إلَّيال. كَِتفي عندما تكونني َتِعَبةً
َتحبَّبِي إيلَّ أنا، إِلََهِك، بِِصَغرِك، حتبَّيب إيلَّ بِصلواِتِك . فاسولَِتي، ِلخالصِ َعْصرك

 .النَّابِعة ِمن قلبِك
عيونِي ال . َتعالَوا. كونوا كاِمِلني. ، ال أُريُد إلزاماٍت، أُريُد قَلَبكمصأُريُد اإلخال
  .َبهجِتي، سعادِتي ١٢أَنتم َجميُعكم. ُتفارقكم

 
  ٢٤/١٢/١٩٨٩ليلة امليالد

 يسوع؟ ♦
 !أجملد هللا. أنا هو ♥
 !أجملد هللا ♦
بِقربِِك، وكان دائًما منذ طفولتِك حتَّى " أَلُْحبُّ. "كرِِّسي َنفَْسِك ِلي. صلِّي، يا ُبنيَِّتي ♥

إِتَّكلي عليَّ . إلَبثي بِقربِي وارفضي كلَّ فكرة مربكة. َيبقَى إىل األبدالَيوم وَس
 .حلّبعطشي الَّذي ال ُيروى إىل اوحدي، كونِي واحًدا معي، سكِّنِي 
  !"ألضابط الكلّ"

 :)سقوط الِدكْتاتوريَّة الشُّيوعيَّة يف رومانيا (

                                                           
  .فوسنا الصَّغريةُن ١٢
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، رنِِّمي وكونِي َسعيَدة، رنِِّمي من الفرح، َألنِّي أنا، يسوَع. زهرِتي، أَنا نوُر العالَم ♥
؟ سَيحلُّ ١٣َسُيرفَُع َصِليبِي ِمن َجِديد على كلِّ كَنِيَسة، أَترين. َمْن ُينجُِز هذه العجائب

َصلِّي ألجل والَدِة السَّالمِ والُْحّب . َسالٌم عالَِميٌّ قَريًبا، أَلسَّالم َعلى َوَشِك أَنْ يولد
، يا حمبوَبِتي، هي أوىل فهذه األوائلُ. أَلَيوم، َتشعُر اَألرض بأَوائلِ آالم َمخاِضها. هذه

. أَنا َسيُِّد السَّماء واألرض وبِقوَِّتي سأُري كلَّ أُمٍَّة أَنِّي كلِّي القدرة. ١٤عالماِت ُحبِّي
ِلُتدرِْك أَُمُمكم أَنَّ . لَقَْد قُلُت إِنِّي َسأَصرُع بَِنفَِسي كلَّ الَّذيَن أَوقعوكم يف العبوديَّة

ما ِمن إِنساٍن َيقدر . ا قَْد فََعلُته بَِنفَسٍ واِحٍد هو ِلَمجِديالكلَّ َيخَضُع ِلسلطاين وأَنَّ َم
ِلُتْدرِْك األمُم بِأَنِّي أَنا، الرَّبَّ، الَّذي جاَء ِلُيحرَِّر هؤالء األسرى . أَنْ َيمحَو شريَعِتي

وليس هذا كلَّ . أَنا الَّذي أَوقَع أَعداَءكم يف ُخزيٍ أَبدّي. ويرفَعهم إلَيَِّمن السِّجنِ 
شيء، سأقيُم مع أُخِتك، روسّيا، عهَد َسالمٍ َوُحّب، وسأَنسى جراِئَمها، وسأَجعلُها من 

 :جديد َعروسيت، وِمن قلبِها َسيفيض هذا النَّشيد
  ."إِلَهي سأَحفظُ ُحبِّي لَه داِئًما، وَسَيبقى َعهِدي َمع"

أريُد أَنْ أُظهر َعظََمِتي وَمجِدي ِلكُلِّ أمٍَّة . َعِطَشْت َنفِْسي إىل هذه اللّحظة الَْمجيَدة
َسأَكسوها ِمن َجماِلي . َتعيُش َتحَت هذه الّسماوات، ِمن ِخالل أُختِك روسيَّا

ا وفيها ، حتَّى يستطيعوا أنْ يروا هب١٥عاِلًيا باعتزازٍ أمام إخوِتِك ، وسأرفُعهاوكمايل
لَقَْد قلُت إِنِّي أنا َمن َينزلُ إىل . يا ابَنِتي، عرُس ارتداد أختِك يأيت. َجماِلي وكمايل

بؤس عصركم ُألعزِّي املظلومني وأَُحرَِّر أسراه ِمن سجنِهم، وكذلك أولئَك الَّذيَن 

                                                           
  .ثَقيالً إىل مكانِهيف رؤيا داخليَّة، رأَيُت على سطحِ كنيسٍة رجلَني أو ثالثَةً ُيجاهدون ِلُيعيدوا َصليًبا  ١٣
، شهٌر قبلَ أَحداِث رومانيا، أَعطاَنا َيسوع وأُمُّنا القدِّيَسة رسالةَ ميالٍد ١٩٨٩تشرين الثاين  ٢٩يف  ١٤

  .كاَنْت رِسالَةُ أُّمنا القدِّيَسة ُتلمُِّح إىل َتحرير رومانيا. ١٩٨٩نون األول كا ٢٢الجِتماعِ الصَّالة يف 
  .َيقصُد الرَّبُّ هنا الكاثوليك الرُّومان ١٥
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هذا أَنا ُمخلِّصكم الَّذي َيجيُء ِلينتشلكم ِمن فمِ الّتنني . عيشونَ يف ظُلَمِة الزَّنزاَنةَي
. هذا أَنا، يسوَعكم، يا َحماماِتي، الَّذي َيجيُء ِليكسر أَقفاَصكم وُيَحرَِّركم. األمحر
لَْن  ١٦نا، قُدُّوَسكم، الَّذي ما َتَخلَى َعنكم يوًما، واحلقَّ أقولُ لَكم إِنَّ أَبواَبكمهذا أَ

فاسوال، سأَصرع بالِْخْزي واِإلذالل مجيَع قوى الّشّر هذه، هذه القوى . ُتغلََق بِوجهي
" اروسيَّ"ُنورِي َسيقيُم من املوت أخَتِك . الَِّتي هدَمْت بييت وجعلَْت منه قبوًرا مفتَّحة

إِعلَِمي أَنَّ اخلالَص . َسأكسُر كلَّ أَقفاِصكم وأُحرُِّركم. َوكلَّ بلدانِها الُْمجاوَِرة
  .  صلِّي ألجل اخِتِك، َصلِّـي ألجل جاراهتا. والتَّحريَر َيأتياِن ِمنِّي َوحِدي

َويلٌ ِللُمكِْثرِ ِممَّا لَيَس لَه ووِللُمثقِّلِ على َنفِْسه بِالرُّهون أَال َيقوُم : "ربِّي، لَقَْد قلَْت ♦
ا بالضبط هذ). ٧-٢/٦حبقّوق "(َبغَتةً دائنوَك وَيسَتيِقظُ َمن ُيطاِلبوَنَك فتكونَ لَهم َنْهًبا

 .ما حدث يف رومانيا، لَكْن أبرياء وفَوا من دِمهم
َمعي . الشَّيطان َحَنقِ، ضحايا أَنَّ معي مجيَع القدِّيسَني ُشَهداَء عصرِككونِي أَكيَدةً  ♥

أَقولُ لِك إنَّ حنقَه كان هكذا حتَّى إنَّه، إذ عرف . مجيع الَّذيَن هلكوا كَضحايا
 .ي على كلٍّ ِمن أَزهاريخسارة غنيمته، كان ينوي أَنْ يقض

 .)من العالء كان يسوُع ينظر وقَتها إىل رومانيا (
، ألنِّي أَنا، الرَّبَّ، سأُعيُد بناَء خرابِك وسأكثِّرنَِّك ١٧كفِّي َعنِ البكاِء، أَيَُّتها الصَّغرية ♥

ُحرَّةٌ ! أخًريا ُحرَّةٌو. سأجعلُِك تريَن أشياًء عظيمةً َتحت اْسِمي. كي َتشهدي الْسِمي
بِنوري، سأُالحُق أعداءك، . أنْ تأِتي إِلَيَّ، أََنا ُمَخلِّصِك، وأَنْ َتعيِشي يف قَلبِي اَألقَدس

ال َتْبكي أَوالَدك الَّذيَن زالوا من الوجود، ألنِّي الَيوم أُبشُِّرِك . الَّذيَن ُهم أَيًضا أَعداِئي
 . بأنِّي قَْد َوَضعُت كالًّ ِمنهم يف أَْعماقِ قَلبِي

                                                           
  .أَبواب قلوبِ يف دولة رومانيا ١٦
  .يتوجَّه يسوع إىل رومانيا ١٧
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 ربُّنا، إلُه الرَّْحَمةتبارَك  ♦
 !َألنَّه زاَر شعَبه
 جاَء ِلنجَدِته؛
 جاَء ِلَيمنَح النُّور

  للَّذيَن َيعيشونَ يف الظّلَمة
 ويف ظلِّ الَْموت؛

 أَجملد للَّذي َيجيُء ِليقوَد ُخطانا
  .آمني. يف طريقِ السَّالمِ والُْحّب

  

٢٩/١٢/١٩٨٩  
 َصمٍت ليالً َنهاًرا،أَيُّها الرَّبُّ، إِلَهي، الَّذي أَعُبُد بِ ♦

 أَنَت الَّذي، ِمن السَّماِء، خفَْضَت َنظَرَك إِىل األسفل
 وِمن عرشَك املقدَّس والَْمجيد

  أَْشفَقَْت على أوالِدَك احملفوظَني أسرى،
  كحماماٍت يف قَفَص،

 جائعَني وحمطَّمني، وقْد ظلََمهم العدوُّ،
  .ِلُيسبَّح اْسُمَك ألنَّه مليٌء بالصَّالح

  عُب السَّائُر يف الظُّلمِةأَلشَّ"
  أَبَصَر نوًرا عظيًما؛

  واملُقيمونَ يف ُبقَعِة الظَّالم
  .أَشرَق علَيهم النُّور
  كثَّرَت لَه اُألمَّة
  َوفَّرَت لَها الفََرح
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  َيفَرحون أَماَمَك كالفََرحِ يف اِحلصاد
  ).٢-٩/١أَشعيا "(كابِتهاجِ الَّذيَن َيَتقاَسمون الَغنيمة

 .  ، أَنا َمْن ُيخلِّصِلَي اخلالص ♥
 )فيما بعد  (
اولينِي يف ذبيحِتي، مثل تعالَي، تن. أُعبدينِي وأَِحبِّينِي يف القربان األقَدس! أَلسَّالُم معِك ♥

لَو كنِت فقط ُتدركَني كم أنا حاضر . َيجِب أَنْ تأِتي إِلَيَّ طاهرةً. َحَملٍ بال َعْيبٍ
بِاجلسِد والدمِ اللذَينِ بِهما فُزُت بِفداٍء أَبدّي لكم مجيًعا، لَكنِت اقتربِت منِّي بال عيبٍ 

حةً كاملةً ألطهِّركم مجيًعا ِمن بُِحبِّي الالُمتناهي، قدَّمُت َنفِْسي كذبي. وباحترام
أََجل، أُريُد أَنْ أَُشجَِّعكم على . أُريُد أَنْ َيفهَم مجيُعكم هذه الذَّبيَحة متاًما. اخلطيئَة

هذه الذَّبِيحة ُيمكُنها أَنْ . فهمِ ما أُقدُِّمه لَكُم، وهكذا أَبعثُ فيكم جواَب ُحّب
َتقوَدكم إىل القداسة واأللوهيَّة؛ يا ُبنيَِّتي، ميكنها أَنْ ُتحقَِّق فيِك تدبريي، وأَنْ توصلَِك 

نِت َمن أَحبَّْتها َنفِْسي، تناوليها كلَّ يا َمحبوَبِتي، ذبيحِتي لألبد، وأ. إِىل الكَمالِ األبدّي
 .األيَّام

يف هذا الوقت املقدَّس، َيمتلئُ َمقِدِسي َمالئكةً ِمن كلِّ ُرتَبٍة، ُمستعدِّيَن ِلأللِتقاء بِي، أنا 
وأَنتم املستعدون لتناوِلي، أَال . بدونين، ُمعزِّيَن قَلبِيَيخرُّونَ ساجِدين يع. إِلََههم

ال . تعبدونين؟ أَال ُتكرِّمونين؟ كونوا واعني ِلحضوري املقّدس، ال َتناموا يف َحضرِتي
َهل كُنُتم َسَمحُتم َألنفِسكم . َتسَمحوا ِلفكرِكم أَنْ َيَتشتَّت يف مكاٍن آَخر، بُِحضوري

لَو كُنُتم عند أَقدامِ َصليبِي، على اجلُلُجلة؟ يا أَِحبَّائي، كيف أَنْ َتغطُّوا يف السُّباِت 
كُنُتم َشَعرُتم لَو كُنُتم حَضرمت َصلبِي على الَْجَبل؟ َهل كُنُتم َسَمحُتم ِلفكركم أَنْ 
َيمِتلئ من أَحداث الَيوم التَّاِفَهة؟ أَم كُنُتم خَررُتم َساجِديَن عنَد أَقدامِ َصليبِي 

أَنا إلََهكم؟ لَقَْد ُمتُّ ِمْن أَجِلكم على الصَّليب، بِصرِف النَّظر عن اآلالم  ِلُتَمجِّدونِي
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َهل َتسَمحونَ إِذًا َألنفُِسكم أَنْ َتكونوا غَاِفلني ومتهاونني . الَِّتي كان عليَّ أَنْ أحتمَّلَها
ى َصليبِي ُتجاه ذَبيحِتي؟ أَنا حاضٌر يف َبيِت القُربان، كَما كنُت حاِضًرا وُمَسمًَّرا عل

تعالَوا إِذًا إِيلَّ، هذه املرَّةَ، ُمدركَني َتماًما َمْن َتَتناولون وَمْن هو الَّذي َيتَّحُد . الُْمقدَّس
. بوًرا، كَما أَنا َصبوريا ابَنِتي، كونِي ص. بكم ِلُيطهَِّركم بَِمنِحكم احلياةَ األبديَّة

  .ُيحبُِّك" أَلُْحبُّ. "َتعالَي، إِسترْيِحي يف قَلبِي اَألقَدس وَدعينِي أَسترِح يف قلبِِك
 يا يسوُع املسيُح، ربَّنا وُمَخلَِّصنا،" ♦

 .لَقَْد َوَعدَتنا أَنْ تقيَم َمعنا داِئًما
 لَقَْد دَعوَت حقًّا مجيع املسيحّيني

  .ِلَيتقدَّموا وُيشاركوا يف َجسِدَك ودِمَك
 لَِكنَّ خطيئَتنا قسََّمْتنا

 .قدََّسةولَم َيُعد بِقدرِتنا أَنْ َنشَترَِك مًعا يف اإلفخارستيَّا امل
 نعترُِف أَنَّ هذه َخطيئُتنا وَنرجوَك،
  فاغفْر لَنا وساِعْدنا أنْ َنسلَك
  .طُُرَق املصاحلِة بَِحَسبِ َمشيئتك
 أَْضرِْم قلوَبنا بنارِ الّروحِ القُُدس،
 َهبنا روَح احلكَمة واإلميان،

  اجلرأَِة والصَّربِ، التَّواُضعِ والَْحزمِ،
  ِتالُْحبِّ والتَّوبِة، بَِصلوا

 .آمني. الكلََِّية القداَسة والَدِة اإللَه وَجميع القدِّيسني
  "صالة األب سريجيوس بوجلاكوف"

  

٥/١/١٩٩٠  
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 يا رّب؟ ♦
دعيين أَقُْدِك؛ فَبِدونِي أنِت تاِئهة ويف . إِستندي إِلَيَّ، وأَدرِكي كم أنِت ضعيفة. أَنا هو ♥

كونِي َحِذرة، فالّشيطان ما زال ُمَصمًِّما أكثَر ِمن . أَنا النُّور، أَلنُّوُر َألقوَدِك. الظُّلمة
أَعرُف . َتعالَي، يا َعروِسي، وكونِي واِحًدا َمِعي. أَيِّ َوقٍت مَضى أَنْ ُيْسِقطَِك وُيخزيِك

أَنا السَّالم . عزع وَنفُسِك تقلقُضعفَِك، أَعرُف كيَف روُحِك، ألدىن هجومٍ، يتز
أال أَعرُف كلَّ هذه اآلالم املربِّحة، يا . ويف السَّالمِ أَقوُدِك ويف الُْحبِّ أُسدِّد خطواِتِك
قَريًبا جدا،  ١٨رسالَِتي َسُتملَى َعلَيِك. َمحبوَبِتي؟ دعيين أَعَملْ فيِك، فَيتمَّ كلُّ شيء

إْنِمي يف روحي، وإالَّ كيف . يسوُع هو اْسِمي ويسوُع هو ُحّب. كونِي ُمسَتعدَّة
أُِحبُِّك، . دي وُتَمجِّدينِيَستستطعَني أنْ َتشَهدي؟ إِنِّي أُهيِّئِك بِكلِّ الطُُّرق كي َتشَه

أَنا . الِطِفينِي، أَنا َرّبِك، بالنَّزاهة والتَّواُضع. فادخِلي يف قَلبِي اِإللَهي واسَتِقي ِمنِّي
َتذَكَّري  . َسيُِّدِك وُمربِّيِك الَّذي ال َيَتَخلَّى َعنِك أَبًدا حتَّى ولَو غالًبا ما تظنِّني ذلك

أَنا . أَنا هو الَّذي َيقوُدِك وُيعلُِّمِك. أَنَِّك بِدونِي َتعجزيَن أَنْ تقوِمي بِأَيِّ َحركة
. َصلّي فََتحصلي على القوَِّة يف إِْيمانِِك. يقَةبِجانبِِك، فَدعينِي أَقُْدِك بِهذه الطَّر

 !١٩أَنا، َيسوع، أُِحبُِّك، َتعالَي. سأُساِعُدِك كي ُتالحظي
 )الحقًا  (
. أنظرِي إِلَيَّ بَِصْمت. يكونِي يف َسالم اآلن، يا ُبَنيَِّتي، وَدِعي جانًبا مهوَمِك َحبضرِت  ♥

أَنا بِقُربِِك لَكنَِّك ال َتسَتطيعَني أَنْ َترينِي بِعيَني . كونِي يف َسالم، أُشعري بَِسالمي

                                                           
  .الجِتماع الصَّالة املُقبِل ١٨
لك ولكن لَم أُرد أنْ أكتَبها، َألنَّ بعَض األشخاص انتقدوا كنُت أعرف أَنَّ يسوع يريُد أنْ َيقولَ يل ذ ١٩

ولكنَّ يسوع كتَبها بِهكذا ُسرعٍة حتَّى لَم َيبَق يل . يف هذا الوحي" أحبُِّك"وجود الكثري، بِظنِّهم، ِمن 
  ...الوقت َألرفَع َيِدي َعن الَوَرقَة، وأَضاَف أَيًضا  بَِمَرحٍ ُمقَدَّس، َعالَمةَ تعجُّبٍ كبرية
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حتَّى . أَنا بِقربِِك وقَْد َعلَّمُتِك أَنْ ُتميِّزينِي، يا ُبَنيَِّتي، كما قَْد علَّمُت آَخرين. اجلسد
. إسَترِحيي. َبعَض النُّفوسِ الُْمختاَرِة أَنْ َتسمَعنِي وُتميَِّزنِيالَيوم أَيًضا، ما زلُْت أَُعلِّم 

 ؟َتعالَي، حنن
 .َك يا رّبأُباركُ. دائًما وأَبًدا ♦
  )الحقًا  (
 يسوع؟ ♦
. إِسَتسِلِمي إلَّي يوميا وأَنا أَفعلُ الباِقي. أَمانِتي حنوِك أَبديَّة. ُحبِّي لِك أَبِدّي. أَنا هو ♥

 أَناال َتنَسينِي أَبًدا، ف. أَنا داِئًما يف توقٍ شديد إىل مساعِ صلواِتك. َصلِّي يل بال انقطاع
لو كنِت َتعلمَني فَقَط، يا ُبَنيَِّتي، كم أنا . على الدَّوام ال أَنساِك أَبًدا؛ ِلذا فكِّري بِي

. عاِملينِي كَملك، وأَدرِكي كم كنِت عاريةً وكيف سترُت عرَيِك بِنَِعِمي! قريب منك
ِلذا . أَدركي كيف أَنا، َمِلكَِك، أَلقيُت َنظَري عليِك، أَنِت الَعَدم، فأبدعُتِك ونشَّأُتِك

َن لَم أُعِطهم بِقدرِ ما أَعطيُتِك؛ التِمِسي ُمساعدِتي فأُعطيِك كونِي َصبوًرا على الَّذي
سأُذكُِّرِك دائًما بُِحضورِي . أَنا ال أَلوُمِك، أُحبُّك وبالتايل ال أُريُدِك أَنْ َتسقِطي. إِيَّاها

َتذَكَّري أَنَّ الُْحبَّ  .ِلكي تغلبِي الشَّّر؛ َسأُذكُِّرِك دائًما بَِمبادئي؛ َتقبَّليها ومتسَّكي بِها
َتذَكَّري . أُريُدِك كاِملَةً، أُريُدِك متساِمَحةً وُمتفانَية. َمْن َيَتكلَّم وأَنَِّك يف الُْحبِّ َتعمِلني
 .ُحضوري داِئًما، كونِي واحًدا معي

  
٨/١/١٩٩٠  

 ربِّي؟ ♦
 .أَنا هو ♥
 !كلُّ ذلك ال ُيّصدَّق ♦
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٢٤٢

إِنِّي أُعِطي حتَّى أَدىن . َرِغبُت يف أَنْ ُتصبِِحي رسولَِتي! فاسوال، أَنا هو! آه ♥
َرِغبُت يف أَنْ . يا َمحبوَبِتي، ُحبِّي لَِك َيفوُق ما ُيمكن أَيَّ إِنسان أَنْ َيفهم. َمخلوقاِتي

 .ُتِحبِّينِي ِلُتعطينِي الرَّاحة
كنُت قَْد سأَلُت كالًّ منكم أَنْ ُيِحبَّنِي ِمن كلِّ قلبِه، ومن كلِّ َنفِْسه ومن كلِّ ذهنِه، 

إِنَّ الُْحبَّ َيبَتهُِج . أُباركُِك، فباركينِي. عظمىهذه هي شريعِتي والوصيَّةُ األوىل وال
 .         فيِك

  
  .أُباركَُك ربِّي ♦


