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  الدفتر األربعون
  

٩/١/١٩٩٠  
أَعدِّي قلَبِك . إِلَبثي يف نعمِتي بُِحبِِّك إِيَّاي وبَِعمِلِك بَِمشيئِتي. أَنا َمْن ُيِحبُِّك األكثر ♥

كرِِّسي َنفَْسِك . أُِحبُِّك. إِفَهِمي كلَّ هذا، يا ُبَنيَِّتي، وَدِعيين أَسَتعِملِْك. ِإلْتمامِ َعَمِلي
إعَمِلي بُِحّب، َتكَلَِّمي بُِحّب، فكِّري . ذِّيِك، وأُرويِك ِمن َدِميِلي وأَنا أَرفُعِك، وأُغ

كلُّ ما أَطلُبه منِك هو التَّقوى والُْحّب . بُِحّب، كونِي انعكاِسي بِكلِّ الطّرق
عاِملينِي كرفيِقِك القدُّوس، عّدينِي ِمن بنيِ أَخصَّائِك، قوِلي ِلي غالًبا كم . واإلخالص
، أَترين؟ يا زهرِتي، أَنا حارس َحديقَِتي صلواٍت ال تنقِطعإلَه غُيور وأُريُد  أَنا. َتعبديَننِي

. ذلك بَِنفِسي الَيِقظ، ولَو أَنِّي أجُدها مهملةً ويابسة، أَعُدِك بأَنِّي سأُحييها، وكلُّ
سأَكشُف َوجهِي لكم َجميًعا وكثريون َسَيتعرَّفُون عليَّ ويعبُدوَننِي بالتَّضِحيات 

. أجل، كثريون سيعودون إيلَّ، ولَدى رؤيِتي، َسيفَهمونَ ُحبِّي فأَشِفيهم. والصَّلوات
أَنا هو الَّذي يعملُ األعاجيَب والَّذي ُيصِغي إِىل كلِّ واحٍد . ُيِحبُّكم َجميًعا" أَلُْحبُّ"

. أَم كبًريا، بارا أَم غري باّر، ديًِّنا أَم وثنيا، أَصِغي إِىل كلِّ َشخص منكم؛ صغًريا كان
 .أُبارِكُكم َجميًعا

١٠/١/١٩٩٠  
نيَسة املستشفى ، يف ك١/١٩٩٠/ ٢٧نادانِي يسوع ِلُيمِلي عليَّ رسالةً الجتماعِ الصَّالِة يف  (

 .)ي، سويسراياحمللَِّية يف مارتين
هيِّئوا قلوَبكم كي َتسمَع وَتفَهَم . أُشعروا بِحضوري، أَنا بينكم. أَلسَّالم معكم ♥

 .كِلَماِتي
  ليلٍ وأَنا، الرَّبَّ، معكم بِهذه الطَّريقَة الْخاصَّة،يا أوالدي األِحبَّة، منذ أَكثر ِمن سنٍة بق
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َجَعلُتكم َتعرفونَ . أَمنُحكم َرسائِلي، وبِهذه الطَّريقة، أَريُتكم جراحاِت قَلبِي اَألقَدس
َتشاَركُت َمَعكم َجميًعا يف َصليبِي، َصليب . حالَ كنيسِتي الَيوَم وأَسَباب مراَرة َنفِْسي

. لُتكم َتعرفونَ أَحرَّ رغباِتي، وذكََّركُم روحي القدُّوُس بِأَوامريَجَع. السَّالم والُْحّب
لَقَْد َجمَّعُتكم ألنَّكم خاصَِّتي وإِىل خاصَِّتي أَجيُء ُألظهَر . لَقَْد ذكَّرُتكم بَِتعاليمِ كنيَسِتي

ي َتحملُ أَنا نور الْعالَم، وأَنُتم، يا ِصغاري، املراكب الَِّت. أَنا فيكم وأَنُتم يفَّ. َمجِدي
َجمَّعتكم كراعٍ ُيعيُد نعاََجه إِىل حظريِتها وطَوَّقُتكُم . ُنوري ورسالِتي للسَّالم والُْحّب

  .لَِكْن، هناك بعد نعاٌج أُخرى يل، َيجُِب أَنْ أجيء هبا أَيًضا. بِذراعيَّ
، ألنَّ )٢١/١رؤ(أُهيِّئكم كي َتعيشوا َتحَت السَّماوات اجلَِديَدة واألرض اجلديدة إِّني 

قريًبا، َسَتسمعونَ . الوقَت َيقترُب اآلن حيثُ َيجِب أَنْ يرجَع الُْحبُّ ِلَيحيا فيما بيَنكم
وِلهذا السََّبب ُسِمَع َصوِتي َحولَ اَألرضِ، . خطواِت الُْحبِّ على طَريقِ الَعودِة

لَقَْد قُلُت إِنِّي سأُفيُض روحي على كلِّ َبَشرٍ، فََيَتنبَّأُ . سَّببِ َعينِه يرى ُشبَّاُنكم رًؤىولل
نعم، َصوِتي الَيوَم يصرُخ يف ... ١َبنوكم وبناُتكم، وأعطي بركايت حتَّى لألصاغر منكم

روحي،  كما لَم  واحٍد منكم، بالّرغم من أَنَّ البعَض لَْم َيفَهموا قَْصَدكلَّ أَدعو . الربِّية
، َبل ينعتون ٢ال يأخذون يف اإلعتبار ِثماَر قلَبينا. َيفهموا ال آيايت وال رؤى ُشّبانكم

  .بَِدّجالني ُنفوِسي املختارة
اآلن، لَكنَّنِي لَْن أُغادَركم قبل أَنْ أَتأكَّد  سأَلَبثُ َمَعكم بِهذه الطَّريقَة فقط لَوقٍت قَصريٍ

أَنا، الرَّبَّ، الَّذي . أَنا راعيكم الصَّاِلح الَّذي يعَتنِي بكم. من أَنَّ لَديكم مأًوى وَمرًعى
كيف أَستطيُع  أَنْ أُقاوَم وال أنزلَ وأَتَِّخذ أَيَّةَ َوسيلة . مثلَ ساهرٍ َيسهُر عليكم ِمن فَوق

عندما أَْسَمُع حنيَبكم ونَِزاَعكم؟ كيف أَستطيُع أَنْ أُقاوَم وال أُسارَِع إِلَيكم ألبلغَ إِليكم 
                                                           

  .٢-٣/١؛ يوئيل ١٨- ٢/١٧سلأعمال الّر ١
  .يقصُد يسوُع قلَبه وقلَب أُمِّنا ٢
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عندما أَرى أكثَركم يتَّجُه إىل النِّريان األبديَّة؟ أَجيُء إِلَيكم بِهذه الطَّريقة ليَس 
ن ال أَجيُء ألديَن العالََم، لكْن ِم. أَجيُء ألخلَِّص العالَم. َألديَنكم، َبل ُألحذَِّركم

َجديد، َسُيخطئُ العالَم يف َتقديرِ األزمنة، كما قَْد أخطأوا يف تقديرِ زمن َمجيئي 
أَخطأَ العالَُم . مسيًحا ولَم َيعرفونِي، َبل عاملونِي على هواهم، وَسلَّمونِي إىل الوثنّيني

حنَّا املعمدان الَّذي لَم َيعرفوا يو. ثانيةً َتقديَر أزِمَنِة الَّذي أُرِسلَ ِلُيمهَِّد الطَّريَق أَمامي
 .هو أَيًضا على هواهم عاَملوهأتى بِكلِّ اسِتقاَمٍة مثل إِيليَّا، لَِكْن 

ألنَّ هذه األزمنة لَيسْت والَيوَم، مرَّةً أُخرى، ُيخطئُ جيلُكم يف َتقديرِ األزمنة، 
لَقَْد قلُت إِنِّي يف األيام اَألخَرية اآلِتَية، سأرسلُ إِليكم على األرض موسى . صلَحِتهمِلَم

فلَْن َيسَمعومها ولَْن َيفَهمومها لَكنَّهم . وإيليَّا، لَِكْن جيلُكم لَن يتعرََّف عليهما
  .نا مسيًحاَسيسيئونَ ُمعاملَتهما رافضني إّيامها كما َرفَضوا ُيوحنَّا املعمدان، وَرفَضونِي أَ

لَقَْد قلُت إِنَّه، يف األيَّامِ األخريِة، َسَيقوُم ُمَسحاُء دّجالون كثريون، وقَْد َنصحُتكم أَنْ 
. تكونوا حذرِين ِمن هؤالء املسحاء الدَّجالني الَّذين ُهم، يف أَيَّاِمكم، الدياناُت الكاذبةُ

لَقَْد كلَّفُت بطرس . البَِدع لقد أَعطيُتكم كِلمِتي وَحذَّرُتكم أالَّ َتسَعوا وراء هذه
 .بِكنيَسِتي وسأَلُته أَنْ ُيَغذَِّيكم ويسَهر عليكم وُيِحبَّكم

ا أَحًدا ِلذا ال َتَدعو. َيتمَّ كلُّ ما قلُته لَكملَن يزولَ هذا اجليل، حتَّى : أَحلقَّ أَقولُ لَكم
سأُعطيكم أنا َنفِْسي . َيخدْعكم بل قاوِموا ُخصوَمكم، قاوِموا الَّذيَن يقاومون بطرس

أَلتِّينةُ قَْد ... ِلذا ال ُتعّدوا دفاَعكمفَصاحةً ِلمعرفة ما يقولُه الرُّوح الَيوَم للكنائس، 
ِإلميان هو أَيًضا أَ. صلُّوا للَّذيَن ال َيفهموَننِي... ٣نضَجْت واقترَب َملكوِتي منكم اآلن

لَقَْد اخَترُتكم وِلذلك َسُتضطَهدون، لَِكْن ال تَدعوا قلوَبكم . نعمة أُعطيها أنا
 شعاَرِلَيكُن هذا احلّب الَّذي أَريُتكم . َتضطَرِب؛ أَِحبُّوا بعُضكم بعًضا وال تدينوا

                                                           
  . قالَ يسوع ذلك بِجاللٍ عظيم، وكأَنَّه ُيكلُِّم َنفَْسه ٣
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أوالُد اهللا ويف  تالميذي اجلُُدد، ِلكَي يستطيعوا معرفةَ أّنكم َتأتون ِمن حظريِتي وأَنَّكم
ال َتطلبوا آياٍت، . يا أَوالدي الصِّغار، أَِحبُّوا بعُضكم الَبعض كما أنا أُِحبُّكم. اهللا

نُ قطيٌع واحٌد بِقيادِة أَحلقَّ أَقولُ لَكُم إِنَّه قَريًبا سَيكو. إكتفوا بِما َيمنُحكم الرُّوح اآلن
  .وهدايِة راعٍ واحد

. وليَس بِكلماٍت َميَتة) ٤/٢٤يوحنا (أَنا روح وأَرغُب يف أَنْ َتعبدونِي بالرُّوحِ والَْحّق 
َصلُّوا للكنيسِة َجمعاء، كوُنوا َبخوَر كنيَسِتي وأَقِصُد . َتعلَّموا إِذًا أَنْ ُتَصلُّوا بِقَلبِكم

بِذلَك أَنْ ُتَصلُّوا ِلكلِّ الَّذيَن ُيَبشِّرون بِكلَمِتي، ِمَن النَّائب الَّذي ُيَمثِّلُنِي إىل ُرُسلِ 
النُّفوسِ الكهنوتيَِّة والّرهبانيَِّة إىل العلمانيِّني، ِلكي ُيؤهَّلوا ِلَيفَهموا  وأَنبياِء أَيَّامكم، ِمَن

نعم، َجميُعكم َجَسٌد ... َجَسديأَنَّكم، َجميع َمن ذكرُت،  جزٌء من َجَسٍد واِحد، 
وا ألجل الَّذيَن َيرفضونَ أَنْ َيسمعوا، كي يكونوا ُمستعدِّيَن، ال َصلُّ. واِحٌد يفَّ

َصلُّوا ِلَيقدروا أَنْ َيفهموا كيَف . ُمَتردِّدين، ِلسماعِ ِعظٍَة أَم َوحيٍ ُملَهمٍ ِمَن الرُّوح
َصلُّوا . َيعملُ روحي بِطُرقٍ ُمخَتِلفٍة وكيف ُيعلُِّمكم روِحي، وُيذَكُِّركم، وُيَحذُِّركم

لَقَْد سبقُت . إِنِّي ال أُوِحي بَِشيٍء َجديد. َدعوا روِحي ُيعبِّر عمَّا يف َنفسه بُِحرِّيةكي َي
. فَقلُت لكم كلَّ هذا ُمسَبقًا كي ال َيتزعزَع إِْيماُنكم عندما تأِتي أَوقاٌت أَصعب

أَنا، .وا، يا صغاري، أَنَّ الَّذي لَم َيعرِف اِملَحن َيوًما، ال َيعرُِف إالّ القليلَ القليلَتذكَّر
 ِمن جَهِتي، سأَسهُر عليكم باسِتمرار، إِنَّما أَرغَُب يف أَنْ ُتقدِّموا ِلي، أَنُتم أَيًضا،

كم أََودُّ أَنْ تكوُنوا مثل الطّني بني يَدي . اسِتْسالَمكم الكاِمل ِلكي أُكيِّفُكم كَما أُريد
أَقصد أَنْ أُعيَد . خّزاف؛ أَقصد أَنْ أَصوغَكم َجميًعا ِمن َجديد على صورِتي اِإلهليَّة

  .لكم األلوَهةَ الَِّتي كاَنت لَكم قدًميا، لَكنَّكم قَْد فَقَدُتموها
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أُباركُكم َجميًعا، تارِكًا على جباِهكم َزفَْرةَ . أَنا َمن ُيِحبُّكم األكثر... ٤يا زهراِتي
  .كوُنوا واِحًدا. ُحبِّي

  
  :تعالَي، إْسَمِعي أُمِّي 

 :)أَلقدِّيَسة َمرمي (
 .يا َزهرِتي، أُباركُِك. َتقبَِّلي رِسالِتي، فاسوال 
 .أُباركُِك، يا أُمِّي القدِّيَسة؛ أَنا أَسَتِمع ♦
يف كنيَسة املسَتشفى احملليَّة يف مارتينيي،  ٢٧/١/١٩٩٠رسالة الجتماع الصَّالة يف  (

 :)سويسرا
قدُّوُس القدِّيسني فيما بينكم واحلكمةُ . أَنا ويسوُع ُنباركُكم َجميًعا. السَّالُم معكم 

ُحبُّنا لَكم هو ِلدرجة أَنَّ ال أَحَد على األرضِ َيسَتطيُع، بِالعقل، . إِْسَمعونِي. ُمعلُِّمكم
فقدُّوس القدِّيسني قَْد كَشَف ). ١/١٨يوحنا (٥"أهللا لَم يَره أَحٌد قط: "أَنْ َيقترَب منه 

 .لقَْد كَشَف ُحبَّه وأَراكُم جِراحاِت قَلبِه اَألقَدس. َوجَهُه األقَدس ُألمَِّتكم
ى إِنَّه أَرسلَ ابنه الَوحيد ِليكونَ الذَّبيحةَ الَِّتي َترفُع هكذا أَحبَّ اُهللا العالََم حتَّ

َخطاياكم، هو الَّذي َمقَاُمه َعنَ مينيِ اهللا اآلب، والَّذي، بِرمحِته الالمتناهية، َنَزلَ ِلَيكونَ 
قدُّوُس القدِّيسني جاَء . مَعكم بِهذه الطَّريقَة اخلاصَّة، وليكون حاضًرا بني أَخصَّائه

جاَء ِلُيذَكَِّركم أَنَّ كلَّ بشرٍ عشٌب . َر أُمََّتكم أَنْ َتعيَش بِقداسة ألنَّه قدُّوسِلُيذَكِّ
  أَلُعْشُب َييَبُس والزَّهُر َيسقُط، وأَمَّا كلمةُ اهللا فََتبقى لألَبد: وَجمالَه كاألزهار الربِّية

 ).٢٥- ١/٢٤بطرس١(

                                                           
  .تنهََّد يسوع، تنهُّد ُحبٍّ ممزوج بِحزٍن إلَهِي ٤
  ".َرهَن"؛ ُيستنتج من ذلك أنَّنا لَْم ملياهذا َيعنِي أَنَّه لَْم َيفهم أَحٌد قط ُحبَّ اهللا  ٥
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٢٤٨

يا أوالِدي الصِّغار، كَرُم الرَّبِّ، يف أَيَّاِمكم، َيمتدُّ إِىل أَجزاَء عديَدٍة ِمَن الكرِة وَصوُته 
إِنَّه َسَيستمرُّ يف تكثريِ هذه الواحاِت الصَّغرية . ُيسَمُع أَكثَر فَأكثَر يف َصحراِئكم

. ال َتَتعّجُبوا ال َتنَدِهشوا. يف الّسماِءِلملكوِته حتَّى تصبَح َمملكُته على األرضِ كما 
إِبتهُجوا ألنَّ روَحُه القدُّوس قَْد أُفيَض بِسخاٍء كبري على كلِّ أُمٍَّة، ! بالعكس، إِبتهُجوا

لَيتكم تصغون إِلينا الَيوم وال ُتقسُّوا قُلوَبكم كما يف زمنِ . مقيًما فيها تالميذَ ُجُدًدا
سَّلُ إليكم أَنْ َتسمعوا إِلينا، ألنَّه بعَد َوقٍت قَصريٍ لَْن أَلوقُت ميضي فأتو. ٦الّتمّرِد
  .َترونِي

كونوا داِئًما ُمسَتعدِّين ِلِلقاِء الرَّّب، . يا أَوالدي اَألِعزَّاء، ِعيشوا يف املَسيحِ، ِعيشوا فيه
تابِعوا العمل بِكلِّ اُألمور الَِّتي َتَعلَّمُتموها . كُوُنوا ُسعداء وابَتهِجوا َمعي. َبينكم فالرَّبُّ
تأَمَّلُوا يف كَِلماِتنا كي َيَتحقَّق، يف النِّهاَية، . ِعيشوا رساِئلَنا، فاهللا يوضُحها لَكم. ِمّنا

هدفُه أَنْ يعيَدكم إِىل . هليَّةهَدفُه أَنْ ُيحوِّلَ أَجساَدكم نسخةً ِلصورِته اِإل. ُمَخطَّطُ اهللا
أَلوحَدةُ ال ُيمكن أن . َجسًدا واِحًدا طاِهًرا وُمقدًَّسا: األلوَهة، وَيْجعلَ منكم َجميًعا

ال َتكُوُنوا مثل الَوثنيِّني، باختالفكم . تكون إالّ ِلَمجِد اِهللا، تعالَوا إِذًا وَسبِّحوا الرَّّب
ميَع الَّذيَن يف املسيحِ، أَنْ ُتساِعدوا بعُضكم َبعًضا، كان َعلَيكم أَنُتم، َج. يف املسيحِ

هذا نداء من أُمِّ ربِّكم إِىل مجيعِ ). ٦/٢غالطية(وهكذا ُتتمُّونَ شريَعةَ املسيح 
  .املسيحيِّني

  نعم، َسُيوحُِّد. أَلرَّبُّ ُيِعدُّكم َجميًعا، ِلهذا الَيومِ الَْمجيد، أَنُتم َجميع الَّذيَن َتحَت اْسِمه
أَلرَّمحةُ والَعدلُ يقومان بَِعجاِئَب كما لَْم َيسبِق . رَّبُّ شعَبُه وُيحرُِّره ِمن كلِّ الشُّرورال

والَوحَدةُ َسَتطلُُع َعليكم كالفَجرِ، وبِطريقة ُمفاجئٍة مثل ... لَها َمثيلٌ منذ أَجيالٍ َعِديدة
أليوَم املُباَرك "، "املعجَزةَ الكربى"َستأِتي ِمن اِهللا، وَسُتسمِّيها أَُمُمكم . ُسقوِط الشُّيوعيَّة

                                                           
  ).٣/٨عربانيني( ٦
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٢٤٩

َسَتكونُ هذه الْمُّعجِزة ِلمجِد اِهللا األعظم، ويف هذا الَيومِ َسَتحتِفلُ كلُّ . "ِلتارْيِخكم
إِليكم، يا أَوالدي، أَنْ َتكُونوا يف َصالٍة  ِلذلك أَتوسَّلُ... السَّماِء وَتبتهُج ابتهاًجا عميقًا
  .إِسَتسِلموا كُلًِّيا ِهللا وهو سَيقوُم بالباقي. دائَمٍة وأَنْ ُتِحبُّوا َبعُضكم َبعًضا

أُِحبُّكم . ضوري عنَد الَعودة إىل بيوِتكمَسَيْشعُر الكثريون منكم بِح. أُبارُك كالًّ ِمنكم
  .َجميًعا

١٥/١/١٩٩٠  
 !فيَك ما أروَع احلياة ♦
ة، وهذه أَرفَُع َنفَْسِك إِلَيَّ ُمبِلًغا إِيَّاِك املُشاهد. يا زهرِتي، هذه حلظةٌ رائعةٌ بالنِّسَبِة إِلَّي ♥

إنَِّك . هل ُتدركني الفَرق؟ أَرفُع َنفَسِك كي َتبلغَ قمَّةَ الَوْعي. اللّحظات ُتبهُِج َنفِْسي
إِسَتسِلِمي إِلَّي واْنِمي يف . أَكثَر ِمن املرَّات اُألخرى ٧َتِعَني ُحضوري يف هذه الّدقيقِة

 .َضِعينِي يف املرَتَبِة األولَى. روحي
 يا رّب؟! نَ معَكإِلَهي ما أَروع أَنْ َنكو ♦
 .أنا هو، يا صغريِتي ♥
 .)تنهَّدُت (
 وهل أََتَخلَّى َعنِك َيوًما؟ ♥
أنَت إِلَه ُموَسى، إِلَه إبراهيم، أَنَت !  أَقصُد أَنَّه ال ُيصدَّق أَنْ نكونَ َمعَك على هذا الَنْحُو ♦

 !يسوع
 .ُم بكثريٍ ِمن هذهيا َزهَرِتي، ِمَن املَُؤكَِّد أَنَِّك َسِمعِت بَِعجاِئبِي، فإِنَّها أَعظ ♥
 .) َيقصُد اهللا بذلك األعجوبة أَنْ نكونَ على اتِّصالٍ به بالكتابة (
. الَّذي َتسَمعَني، وهو الُْحّب الَّذي َيلَتهُمِك" الُْحّب"َموجود بِقُربِِك وهو " أَلُْحبُّ" ♥

                                                           
  .وأنا أَكتُب هذه الّرسالَة ٧
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٢٥٠

 .ألقدِّيسونَ َمَعِك. أَنا، الرَّبَّ، أُباركُِك. َسالِمي لِك. ينِي وأَنا أَقوُم بالباقيأَِحبِّ
 

١٧/١/١٩٩٠  
 :٨ِتيأَلسَّالُم َمعِك، يا زهرِتي؛ إِْسَمِحي ِلي باستعمالِ َيِدِك الَيوَم َألكتَب رسالَ ♥

يا أَحبَّاِئي، لَقَْد أقَمُتكم َألسَتعملَكم كَوسيلة ُألعرَِّف َرساِئِلي َعْبَر . سالِمي أُعطيكم
َرفعُتكم ُألحوِّلَكم إِىل . َرفَعُتكم َألجَعلَ منكم َمذابَِح َحيَّةً، بَِمنحكم شعلَِتي. العالَم

. تعالَوا فاسَتقوا ِمن كنوزي .نعمِتي َعليكم، وَعيناَي ال ُتفارقانكم أَبًدا. هياكلَ َحيَّة
  : تعالَوا، فَرِّحونِي بِتالوِتكم هذه الكِلمات

  .َتباركَْت أَيُّها الرَّبُّ، الكُلِّيُّ الرَّمحة
  بَك تليُق كلُّ َعظََمة، وكلُّ قُدَرة وكلُّ َبهاء؛

  .بَك تليُق السِّياَدةُ، وأَنَت سلطانُ الكلّ وفَوق الكلّ
  وبَك، وِمن ِخالِلَك،

  زلُ الوحَدةُ كالَبرقِ،َسَتْن
  .آمني. ِلُتكرَِّم وُتمجَِّد َجَسَدَك

وأَقولُ لَكم إِنَّكم، يف الَوحدة، ستكونونَ مثلَ سفنٍ َتحملُ نوري، ُتعِلُن ملكوِتي، 
  . أَنْ ُيعيقَها أََحد وُتعلُِّم احلقَّ بِكلِّ حرِّيٍة، دونَ

  : أُكتبِي بعض األسطر زيادةً من أَجلِ خمتاريَّ
سُيصَدُم . أَنا أَمامكم ألفتَح طريقَكم، فال َتخافوا. كونوا ُمستعدِّيَن ِلبعض الشَّدائد بعد

ظاملوكم ُيحيطونَ بكم لِكْن . بشُِّر باحلّق ال َيخلو أَبًدا من اِملَحنكثريونَ لِكن الَّذي ُي

                                                           
  .، ويف َنفْسِ الَوقت يوم مولدي"أسبوعِ الوحَدة"، الَيوم األوَّل ِمن ١٨/١/١٩٩٠رسالة أُْعِطَيْت ِلُتقرأَ يف  ٨
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أَنا، الرَّبَّ، أَسُري . هل شَعرمت بأَحِدهم؟ أَقولُ لكم، حتَّى قبل أَنْ يبلغوا إليكم، أُشتِّتهم
  .بِجانبِكم
، َيجِب أَال يكون فيما َبينكم مزامحةٌ. أَنْ َتخضعوا مجيًعالَتتَوحَّدوا، عليكم : إِلَّي أَصغوا

وال اعتداد، لكْن على كلٍّ منكم أَنْ َينمِحي، ألنِّي أنا إهليٌّ وأرغُب يف أن تكونوا 
 بِما أَنَّكم تتشاركونَ كلُّكم يفأَنْ َتخضعوا َجميُعكم، يا أَحبَّاِئي، عليكم . متألِّهني
  .      أَنا، الرَّبَّ، أُباركُكم. روِحي

  
 )الحقًا  (
 يسوع؟ ♦
يا ابنِتي، أَخربينِي، لَو لَم آِت بِهذه الطَّريقَة ُألخلَِّصِك، . أَنا، يسوَع، أُحبُِّك. أَنا هو ♥

، وَتخدمينِي؟ ولَو لَم أَرفْعِك أنا، فََهل كنِت أَدركِت كلَّ ما فََهل كنت هنا ِلتنتظريين
 َيجري يف كنيَسِتي؟

 .كال، كال، يا رّب، لكنِّي لَسُت أهالً َألتلَقّى كلَّ هذا ♦
يا زهرِتي، حتَّى ولو كنِت ال َتصلُحني ِلشيء، أنا هنا َمعِك ُألباركَِك وأجذَبِك إىل  ♥

 .سالِميتقبَِّلي  .اقَْتايت منِّي بِهذه الطَّريقة. أعمق ما يف قلبِي
   إِرفَِعي َعيَنيِك إِيلّ

تكونِي إحَدى عراِئِسي، رفَعُتِك ِلتكونِي لقَْد َمَسحُتِك ِل. فُيشرَق َوجهي األقَدس َعليِك
لَقَْد أَفعمُتِك بِعطري اللَّطيف، لقَْد أَفَضُت عطري حتَّى … ُيحبُِّك" أَحلبُّ. "خاصَِّتي
  .لقَْد علَّقُتِك بِي. زيَّنُتِك بِجواهري كي تشبهينِي. أَصدقائِك على

  إِرفَِعي َعيَنيِك إِيلّ
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. إِقَبِلي طَريقيت الَِّتي أَقوُدِك فيها. ُصِك الَّذي ُيحبُِّكأَنا ُمخلِّ. وشاهدي وجهِي اَألقَدس
ُصوِمي، يا حمبوبِتي، أَميِتي حواسِك، . لَقَْد َوضْعُت ُمَخطَّطاِتي قبل أَنْ ُتولَدي بِكثري

  .عوِّضي َعن الَّذيَن جيرحوَننِي
  إِرفَِعي َعيَنيِك إِيلّ 
أَنا ! أنظري. اآلخرين كي ترضينِيواشعري كم يغمُرِك ُحبِّي ويلتهُمِك، كفِّري عن 

هل َسُتقاومَني نِداِئي؟ هل َسُتقاوميَننِي؟ أَنا َمْن دعاِك باْسِمِك، . َمْن ُيحبُِّك األكثر
وصنعِك على صورِتي، أَنا َمن أَقاَمِك من بنيِ األموات وَحرََّر َنفَْسِك من عاملِ ما حتت 

  األرض؟
  إِرفَِعي َعيَنيِك إِيلّ

لَقَْد أََخذُتِك عروًسا ِلي ورفعُتِك . ِك الَّذي زيََّن عرَيِك بِربكاِتهوانظري إِىل ملِك
  .فاسوال، تلميذِتي، أَْبهجينِي وَتشارِكي معي! آه. بِحكمٍة

  إرفَعي َعيَنيِك إِيلّ
  .أنا ذاك، ذاَك الَّذي خلقِك. وانظري الَّذي خلََّصِك

  إِرفِعي َعيَنيِك إِيلّ
  أَنا الرَّبُّ. َف لِك َوجهي األقَدس، أنا الَّذي فتََّح حواَسِكأنا الَّذي كش. وانظري إِلَيَّ

ِمن هاتني ... ٩أنظري إِىل شفَتيَّ. الَّذي َنظََر إليِك، قدَّرِك وأَفاَض عليِك َتعاليمي
ِمن شفَتي إِلَهِِك، تلقَّيِت . الشفتني ذاهتما، َشفَتي إهلِك، تعلَّمِت كلَّ ما تعرفينه الَيوم

هل تقبلني فََتَدعيَننِي أقوُدِك على . أنا ُمربِّيِك. املعرفَة لديِك َتجيُء منِّياإلمالء، وكلُّ 
  خطاَي حتَّى النِّهاية؟ هل َتسمحَني يل بأَنْ أَقوَم بذلك؟

َمن أنا ُألغمَر بِمثلِ هذه النَِّعم؟ . من يِدَك ذاهتا، تلقَّيُت الغذاَء، بِدوِن أَدىن استحقاق ♦
                                                           

  .قالَ يسوُع ذلك ُمشًريا إىل شفَتيه بإصَبَعيه ٩
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سأََتهلَّلُ ! أُباركَُك، أَيُّها الرَّّب. َك اخلاصَّة، ُمِلئُت باملواهبِمن يِد. ألكلُّ َيجيُء منَك
 .وأَبتهُج يف ُحبَِّك وبعزمٍٍ أكثَر سأتبُعَك بِحميٍَّة حتَّى النِّهاية

تذكَّري، يا حمبوَبيت، . إِذًا ُخذي صليبِي، صليَب الُْحبِّ والسَّالم، ومًعا َسنتقدَّم مًعا ♥
قدِِّمي ِلي ... تذكَّري قداَسِتي كي تستطيِعي أَنْ تسريي يف القداَسة. أَنِّي بِقربِِك دائًما

أنا الَّذي َيرفُع الفقَري ِمن التراب، أَنِت . إنَّ ُمخلَِّصِك بِقُربِِك. بؤَسِك فُتهدِّئَِك َنفِْسي
 .باإلميان وِمن خاللِ اإلميان يب قَْد أَدَخلُتِك يف حالِة النِّعمة هذهفَ تريَن، فاسولَيت،

 .) َيقصُد الرَّبُّ أَنَّه بِنعمٍة منه، َتقرَّبُت منه باإلميان، إمياِن طفلٍ (
 .ُمحبَّبةً يلكونِي داِئًما . أنا يسوع أُحبُِّك ♥

١٨/١/١٩٩١  
 ."أَيُّها الرَّبُّ يسوُع املسيح، إبُن اهللا، إِرمحنا" ♦

 ."أيُّها الرَّبُّ يسوُع املسيح، إبُن اهللا، إِرمحنا" 
. نفتُح لَه السَّماُء وُتنقذُه رمحيت، َت١٠أَقولُ لِك إِنَّ كلَّ َمن ُيَصلِّي هذه املسبحة ♥

 :أُطلبوا منِّي كلَّ يومٍ. َتصالَحوا َمعي، َتصالَحوا َمعي
  ."أَيُّها الرَّبُّ يسوُع املسيح، إبُن اهللا، إِرَحمنِي أنا اخلاطئ"

علِّميهم أَنْ ُيصلُّوا املسبحة يف العزلِة . ١١الصَّالة ألخوتِك يا ابنِتي، علِِّمي هذه
  .تعالَي، َتقدَِّمي بِنقاوِة القلب. َجمِِّلي كنيَسِتي، يا ابنِتي. والصَّمت

   
١٩/١/١٩٩٠  

يا فاسوال، هناك يف العامل جتارُب إىل درجة ! آه. تأمَِّلي يف سرِّ حضوري! ألسَّالم معِك ♥

                                                           
  .أملسبحة األرثوذكسيَّة ١٠
  .ألكاثوليك ١١
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٢٥٤

عليها أَنْ ُتصلِّي باستمرار بِبقائها . أَنَّ النُّفوَس ال ُيمكنها أَنْ َتسمَح ِلذاهتا بالنَّومِ لَحظةً
إنَّ الفخاَخ الَِّتي َينصُبها . حتدثُ فجأةً، تقريًبا من ال شيء هذه التجارب. ُمسَتيقظَةً

الشَّيطانُ َمخفيةٌ بِهكذا َمهارٍة حتَّى َتسقطَ فيها النُّفوُس على الفَْورِ غَري واعيٍة كلِّيا 
لَِكن لَو كاَنت النُّفوس فَقَط ُتصِغي إِلَيَّ وُتصلِّي أَكثر،شاعرةً أَكثر ! ِلسقوِطها

تكلِّمةً معي كََرفيقٍ لَها، أَو ُمصلَِّيةً إِلَّي كأَبيها، لكاَنت أَكثَر َوْعًيا ِلهذه بِحضوري، وُم
تعالَي، . فالصَّلوات غُري املنقطعة ُتبقي الشَّيطانَ بعيًدا وُتقرُِّب ُنفوَسهم منِّي. الفخاخ

قوِلي هذه . حينِي، ِمن َوقٍت آلَخر، يا ابَنِتي، فهذا ُيمجُِّدنِي وَيسرُّنِي أَيًضاَسبِّ
 : الكَِلمات

  .أَملَجد هللا، العلّي
  .ِليتباَرِك اْسُمه

  :مثَّ قوِلي هذا. ال شيء غُري هذه الكِلمات، وأَكون ُممجًَّدا
  .يسوِعي، أَنَت َمن أَنعَم علّي، أُباركَُك

  حنن؟. تعالَي، هذه األسطر َتسرُّنِي
 .نعم، يا رّب ♦

 حنن؟ 
 .نعم، أَيَّتها األّم القدِّيسة ♦

  . أَنِت زهرِتي 
٢١/١/١٩٩٠  

. ال تكفِّي عنِ الّرغبة يفَّ، فبهذا أََتمجَّد، وأَنِت، يا صغَرييت، َتَتطهَّرين .ألسَّالُم معِك ♥
أُحبُِّك حتَّى . أُريُدِك ِلي أنا َوحدي. ِلجِي أَعماَق قَلبِي اَألقَدس، وَدعينِي أُخبِّئِك فيه

قتِك إِهلُِك ُيحبُِّك، رغم َعَدمِك، ورغم َعْجزِك عن اتِّباعِ أَوامري وَعن ُمطاب. الَغرية
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٢٥٥

أُحبُِّك َألنَِّك ُتريديَن أَنْ . أُحبُِّك حتَّى اجلنون، على الّرغمِ ِمن نقائِصِك. ِلشريعِتي
 .١٢يا محِلي الصَّغري، سأَرفُعِك على كتفَيَّ وستأتَني َمِعي َحيثما أَذَْهب. َتتبعينِي

  
٢٢/١/١٩٩٠  

 ":)Niceنِيْس "، بِـ ١١/٢/١٩٩٠رسالة ِلفرنسا، أُعِطَيت الجتماع الصَّالة، يف  (
أَنا . أَنا َمْن ُيحبُّكم األكثر. أَنا روُح الُْحّب، والسَّالم، واملصاحلة. ألسَّالُم معكُم ♥

أَحلّق أَقولُ لَكم إِنِّي سأَستمرُّ يف إِفاضِة روِحي القدُّوسِ على َبنيكم وبناِتكم، . خاِلقكم
وأَضَع  كما لَم َيحدث لَه أَبًدا مثيلٌ منذ أَجيالٍ َعديَدة، ُألغذَِّيكم ُمباَشَرةً بَِيدي َنفِْسها

 .َشريعِتي بكاملها يف قلوبِكم
نعم، سُيشرُق َوجهِي . إِنِّي أَكشُف اآلن، يف أَّياِمكم، َعن َوجهي اَألقَدسِ لكم َجميًعا

َت يا َمن قَْد ال َتعرفنِي َبعُد، سأَكشُف لكم َمجدي، وأَن. اَألقَدُس َعليكم، يا أَِحبَّاِئي
سأجعلَُك َتشعُر . سأَجيُء أَيًضا إِلَيَك وآخذُ يَدَك بَِيِدي وأَضُعها على قَلبِي اَألقَدس

بِدقّاِت قَلبِي، وإِنْ َسَمحَت ِلي عندئٍذ، فسأجذُب قلَبَك الصَّغري وأُهلُبه بُِحبِّي املُتَّقد 
  .وأجعلُه بِكامِله يل

سأُعيُد إِليكم أُلوهَتكم وأَجعلُكم . إِن اسَتسلَمتم ِلي أُبدعكم على صورِتي اإلهليَّة
ملاذا َتْنظرونَ إِىل مكاٍن آخر؟ . َتعالَوا إِيلَّ إِذًا، أنا ُمخلَِّصكم. قدِّيسني كما أَنا قدُّوس

ملاذا . ُيقَدُِّمه العالَُم، لَكم وهو ال َيدوم؟ أُطلُبوا ما هو ُمقدَّس وأَبدي ملاذا َتطلبونَ ما
َتعَتِمدونَ على ما ُيقدُِّمه العالَُم ما دام ما ُيقدِّمه ال يدوم؟ أَلَم َتسَمعوا ما سبَق ِلي أَنْ 

كم كلُّ َبشرٍ هو عشب؟ ألعشب َييبس، والزَّهر يذبل، أمَّا كالمي فيثبت إىل "قلُت 
  .بُِحبِّيإِلَتفتوا إيلَّ وثقُوا ". بداأل

                                                           
  .لن تقوى أَيَّةُ كلمٍة على وصِف ُحّبه العظيم. يسوع يغمرين كانَ حبُّ ١٢
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٢٥٦

ال ُتصغوا إىل املُجرِّب الَّذي َيبِغي هالَك . يا أَوالدي الصِّغار، أنا الطَّريق واحلّق واحلياة
بل أَصغوا إِلَّي، أنا إلََهكم، الَّذي أُقدُِّم لَكم الَيوَم  - فإِنَّ سيادَته يف العالَم-َنفْسكم 

أَصغوا إِيلَّ . كم ِمن التُّراب وأَجعلَكم قدِّيسني يف قَلبِييِدي وأَْنَحنِي عليكم ألهنَض
إِنِّي أَْورثُكم َسالمي، سالًما ال يستطيع . تعالَوا إِيلَّ وتصالَحوا َمعي. فََترثوا ملكوِتي

تعالَ، أنَت يا َمن لَْم َتَتعرَّف إِلَيَّ َبعُد كَفاٍد لَك، وجترَّْد عنِ . العالَُم أَنْ ُيعطَيكم إِّياه
ملاذا َترضى بأنْ تكونَ . الَِّتي ال ُيمكن ال أَنْ َترفََع وال أَنْ ُتغذَّي َنفَسَك خريات الدنيا

مسبَّقًا قَْد أَقبلَُك كماَ أنَت وأَقولُ لَك إنِّي . عبًدا هلا؟ ُعْد إِيلَّ، َولَو يف بؤِسَك وذنبَِك
. َدعنِي أَقُلْ لَك، يا ُبَنّي، إنَّه ما ِمن إنساٍن َيكنُّ لَك ُحبا أَعظَم ِمن ُحبِّي. غَفَرُت لََك

هذا أَنا يسوع، ُمخلُِّصَك، َمن َيأِْتي إِلَيَك : إِرفَع َعيَنيَك إِيلّ وانظْر َمْن يتوسَّل إِليك
أَطلُب منك ، وكمتسّولٍ ١٣جيُء حايفَ القََدَمنيأَ. الَيوم، ُمتكلًِّما بأَفواِه األصاغر َبينكم

مىت . هناًرا وليالً، أَمدُّ يديَّ إِليَك... أَنا أَْبَحثُ َعن قلبَِك، ال َترفضنِي. مبادلةَ ُحّب
ستأِتي إيلَّ؟ مىت سأَمسُع جواَبَك؟ هل سأَجُد جواًبا يف هذه الصَّحراء، يا ُبَنّي؟ أَم 

ي؟ إسَتِمع، إِسَتِمع إِىل شكواَي، هي التَّعزَيةُ ما ُيمكنَك أَنْ َسُيخيُِّم الصَّمُت على َنفِْس
لَقَْد . أََترى؟ سأَُجدُِّدَك كلًِّيا إِن اسَتسلَمَت إِلَّي. ال َتَخْف، فَسأُساعُدَك. ُتقدِّمُه ِلي

أََتيُت حتَّى بابَِك، وإِنْ كنتم ُمجتمعني الَيوَم هنا ِلُتصغوا إِىل ما يقولُه روِحي لَكم، 
ال أَجيُء . أََتيُت ألمنَحَك الرَّجاء، أََتيُت ألمنَحَك النُّور. نِّي اخَترُت أَن يكون هكذافأل

  .ألديَنَك َبل ُألوِقظََك، يا ُبَنّي، وُألرَيَك قَلبِي األقَدَس، والَّذي َيِقُف أَمامَك
نُتم ِلي، ولو مل تكونوا ِلي مجيعكم، ألنَّ البعَض يقدِّم شرَف اإلنساِن على الشََّرف أَ

  :ِلذا، احلقَّ أَقولُ لَكم. الَّذي يأِْتي ِمن اهللا
  ...ُخذوا روحي القدُّوَس الَيوم

                                                           
  .بِبساطة، دون اختيار نفوسٍ قدِّيسة بوجٍه خاص ألظهَر ِمن خالهلا: حايف القََدَمني ١٣
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٢٥٧

  ...وَس الَيومُخذوا روحي القدُّ
  ...ُخذوا روحي القدُّوَس الَيوم

أَنوِي أَنْ أُريَك ذاِتي وأَنْ . أَعتزُم أَنْ أُحرَِّرَك ِمن الشَّرِّ وأَنْ أُوقظَ ُحبََّك ِلي. ُعْد إِلَيَّ
. س كما أُعطيها لآلِخرين، فأَغمرَك بِعطرِ خبوري الَعذبأُعطَيَك عالمةَ حضوري املُقدَّ

أََتيُت يف ُسكوِن اللَّيلِ . ُمكالَمِتي صالة، صالةٌ بِقلبَِك. تعالَ إِذًا إِيلَّ وكلِّْمنِي
بأَنَّه منذ بدء األزمنة، منذ أَنْ ُوِضَع اإلنسانُ على اَألرض،  أَال َتعلَم. ُألذكَِّرَك بِأَوامري

فلُيمْأل هذا اخلْدُر ِمن . أُِعدَّ لَك ِخْدٌر يف السَّماء؟ َمسكُنَك يف السَّماء، َمعي، إىل جانيب
ُعْد إِيلَّ، توقَّْف عن أن تسَري على ... ال ُتحزنِّي بِرؤيِة خْدَرَك فارغًا لألبد. حضورَِك
توقَّْف عن فعل الشَّّر، تعلَّم أَن . ى يف هذه الصَّحراء، إِلَتِمسنِي، يا ُبَنّيغريِ هًد

. ثْق بِي، أنا إهلََك؛ تعلَّم أَنْ ُتِحبَّ أَعداَءَك، َتصالَح َمِعي. ُتسامح، تعلَّم أَنْ َتفعلِ اخلَري
  .ة جحودها الدِّيَنأحلقَّ أَقولُ لَك إنْ كاَنِت األرُض الَيوَم َتُعمُّها الكوارثُ، فَهذا ثَمر

  يا أَحبَّـاِئي، أَنُتم َجميَع الَّذيَن ُتحبُّوَننِي وُتكرِّسونَ ِلي كلَّ َحياتكم، أَنُتم الَّذيَن ! آه
حملروم من الُْحّب، أَنُتم الَّذيَن حرَّرُتم اِملْعوَز عندما َدعا، وأَعطَيُتم ِدفأكم للَيتيمِ ا

َتَتحسَّسونَ بِحاجات الفُقَراء وُتعّزونَ األرَملَة وَتفَتحونَ أَبواَبكم على مصراعيها ِللَّذيَن 
، يا َمْن َتْسَعونَ ِلخدمة قضيَّة العدل، دون أَنْ ترفعوا قَطْ الَيَد ضدَّ أنُتمال أََب لَهم، و

أَلَيوَم، يا أَبناِئي، أَسأَلُكم أَنْ ُتصلُّوا بِحرارة، . ا أَوالديألنَّكم حقًّ! إِبَتهجوااألبرياء، 
أَسألُكم أَنْ ُتَضحُّوا . وأَنْ ُتعوِّضوا َعن الَّذيَن ُيحبُّهم قَلبِي، لكنَّهم قَد انقَلَبوا ضدِّي

ى بَِنفِسكم ألجلِ كلّ الَّذيَن َيزيدونَ جروِحي سوًءا، بِرؤيِتي إّياهم َيقتلونَ أَطفالَهم حتَّ
َصلُّوا للرَّحمِ الَّذي ُيكوِّنُ هؤالء األطفال مثَّ َينساهم وال َيُعوُد َيتذكَُّر . قَبل أَنْ ُيولَدوا

  .اْسَمهم
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٢٥٨

أَلَم َتسمعوا من قبل . وسبِّحونِيأُحصوا نَِعَمكم . أُطلبونِي يف صعابِكم فأُسرَِع إِلَيكم
 أَب، فَلكم أٌَب يف السَّماء ُيحبُّكم بال أَنِّي أُغيثُ كلَّ الَّذيَن يتعلَّقونَ بِي؟ لَسُتم بال

. يا أَحبَّاِئي، أَنا أهُبكم ُحبِّي. حدود واْسُمه كمرٍّ ينَسِكُب منه ِلَيمسَحكم وُيباركَكم
. أَنا بِقربِكم ُألعزَِّيكم. َتَشجَّعوا، أَنُتم َجميَع الَّذيَن ُتضّحون بِأَنفِسكم ألجل اآلخرين

يف " ألُْحبُّ. "كم قريٌب جدا منكم وكثريون َسِمعوا ُخطايَتَشجَّعوا، يا أَوالدي، إهلُ
  .طريقِ َعودته إِلَيكم كَُحبٍّ وَسَيسكُن بينكم

  .كونوا واحًدا. أُبارُك كالًّ منكم تاركًا َزفَْرةَ ُحبِّي على جباِهكم

  
٢٦/١/١٩٩٠  

راجعي هذه "! الُْحّب"َبشِّري بُِحبٍّ ألجلِ . ُيحبُِّك" أَلُْحبُّ! "ألسَّالُم معِك ♥
 :الكِلمات ِمن َبعدي

  ربِّي وَمِلِكي،
  إحفَظْ روحي ثابًتا وطيًِّعا،
  أُعلُِّم العصاةَ طُرقََك،
  .آمني. فَيتوُب إليَك اخلاطئون

  )١٥-٥١/١٢مزمور (
 )الحقًا  (
ولَِتي، حتَّى تلك النُّفوُس الَِّتي صلِّي، يا فاس. أَنا النُّور. أَْبهجينِي واثبيت يف نوري ♥

 :إْسَمِعي أُّمي. جرحْتنِي َترى النُّوَر َوَتَتعلََّم أَنْ ُتميَِّز يَدها الُيسرى ِمن يدها الُيمَنى
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". الُْحّب"ألعالَُم جاحُد اجلميلِ حنو . ياأَلَيوَم قَلبِي يذرُف دموًعا بِسببِ كثرة اخلطا 
، متوسِّلةً إِليهم أَنْ َيعودوا إِىل اهللا وُيغيِّروا حياَتهم، لِكْن ١٤أَظَهُر ِلكثريين وأُنادي

فَيا ابنِتي، صلِّي . وكم هم الَّذيَن ال ُيغيِّرون.  قليلونَ فَقَط َيقومونَ بِذلك يف الواقعِ
 .ألجلِ تلك النُّفوس املُتصلِّبة

 .سأُصلِّي، يا أُمِّي القدِّيَسة ♦
 .أُباركُِك مع كلّ الَّذين ُيصلُّونَ ألجلها 

٢٩/١/١٩٩٠  
 يا رّب؟ ♦
 .ُنصلِّ، يا َصغريِتيِل. أَنا هو ♥

  ربِّي وإِلَهي، أَخرْج َنفِْسي
  ِمن هذه الظُّلَمات بِنورَِك؛

  أُغُمْر َنفِْسي يف قلبَِك اَألقَدس؛
  غذِّ َنفِْسي بِكِلمتَك؛

  إمَسح َنفِْسي باِمسَك القدُّوس؛
  َهيِّئ َنفِْسي ِلسماعِ خطابَك؛

  أَنِسْم عطَرَك الذَّكيَّ على َنفْسي، فَيجدَِّدها؛
  .ِتْن َنفِْسي ِلُتْبهَج َنفَْسَكأَفْ

  يا أَبِت، مجِّلْنِي، أنا ابنَتَك،
  .بَِتقطريِ مرَِّك اخلالص عليَّ

  أََخذَتنِي إِىل بالِطَك السَّماوي
                                                           

  .ِللبشريَّة ١٤
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  حيثُ َيجلُس مجيُع املُختارين،
  .وأَظهرَتين بِجوارِ مالِئكِتَك

  ما ُيمكن َبعُد أَنْ َتطلَب َنفِْسي؟! آه
  ةَ،روُحَك َمَنَحنِي احليا
  وأَنَت، اخلبُز احلّي،
  .جدَّدَت حياِتي

  قدَّمَت ِلي، َألشرَب،
  دَمَك

  كي أََتمكََّن أَنْ أشاركََك لألبد،
  يف ملكوِتَك،

  .فأَحيا إىل أبِد الّدهور
  !أَجملد ِلقُدُّوس القدِّيسني! أَجملد ِللعِلّي

  !ِلُيسبَّْح ربُّنا
  ِلُيباَرْك ربُّنا،

  َألنَّ رمحَته وُحبَّه 
  .آمني. يلٍ إِىل جيل وإىل األبدمِِن ج

  .حسًنا، يا ُبَنيَِّتي
 .)كان يسوع سعيًدا من هذه اإلمالء (

٣٠/١/١٩٩٠  
 ربِّي؟ ♦
أُحبُِّك، وبِدافع . إِستندي إِلَّي كلَّ مرَّة َتشعرين بأنَِّك خاِئَرةُ العزمية وضعيفَةٌ. أَنا هو ♥
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الُْحّب أَمسُح أَنْ َتحدثَ بعُض اَألوضاعِ وتقَع بعُض احلوادث، ُألرَيِك أَّنه، بِدونِي، 
أََمسُح أَن َتقَع هذه احلوادث َألحفظَِك بِقربِي وُألخِضَع َنفَسِك ِلي . أَنِت ال شيء

قوِلي ِلي . ُت مًعا أَساساتِِ األرضأَنا َمْن ُيثبِّ. أُريُدِك أَنْ َتثِقي بِي. وأَجعلَها َتعَتمد عليَّ
. إِنَِّك ُتحبِّيَننِي، يا زهرِتي، إِستندي إِلَيَّ، أصِغي إىل صوِتي واتَبعينِي بِصورٍة َعمياء

  أَنا وأنِت، أَنِت وأَنا، أَترين؟. تعالَي، فَهذا يرضينِي. إسَتعدِّي للعملِ مع إِهلِك

  
٣١/١/١٩٩٠  

ويف . أَمس، كََتبُت طوال سبعِ ساعاٍت حتت إمالء الرَّّب، والَيوَم حواِلي ستِّ ساعاٍت (
كنُت أَنوي تنظيف " يسوُع، هل نستطيع أَن نعملَ شيئًا آخَر اآلن؟: "النِّهاَية سأَلُت يسوَع

كان يبدو ُمتلهِّفًا جدا َألنْ أَبدأَ !" لَنذهْب إِذًاف: "قالَ يسوع، دون أَدَنى َترّدد. املطبخ
 ...)تصرََّف كما لَو كانَ ما عزمُت فعلَه مهما جدا وُملحا. بِتنظيِف املطبخ

 :)١١/٢/١٩٩٠، يف " Niceنِيس"رسالة من أُمِّنا القدِّيَسة، ُمَعدَّةً ِلُتقرأَ يف  (
. أَنا أُمُّكم السَّماويَّةُ، أُمُّ ُمخلِِّصكم، أُمُّ فاديكم. ، يا أوالدي الصِّغارأَلسَّالُم معكم 

أَسألُكم أَنْ تتخلَّوا عن مبادئِ . أَلَيوَم، أَدعوكم َجميًعا ِلتنظروا إِىل ما ُيوجد يف السَّماء
إِلتمسوا . إلتمسوا كلَّ ما هو َسماوي. السَّماء هذا العالَم وَترفعوا رؤوَسكم حنو

ال تَتعلَّقوا بالعالَم، َتعلَّقوا . أُرُضوا اهللا بَِتوجُّهكم إِلَيه. النُّوَر، والنُّوُر لَْن َينقَصكم
 .ماءبالَّذي َسَيقوُد ُخطاكم حنو السَّ

يا أَوالدي األحبَّة، أَلَم َتفهموا َبعد؟ أَلسَّماء هي َمسكُنكم واألرُض ِلُتهيِّئَكم، ! آه
  لَقَْد أَعطاكم اهللا هبةَ ُحبِّه؛ أَلَْن َتَتجاوُبوا مع هذه اهلَبة؟. ِلُتهيِّئَكم ِلُمالقاِة اهللا

ُتراقَب، فإِنَّها  هذه العالمات َيجِب أَنْ. كثريون من بينِكم قْد رأَْوا آياٍت كثريةً
أنا . لَيَست عالماِت آخر العالَم، َبل عالماُت نِهاَيِة عصر. عالماُت آِخر األزمَنة
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دِة واألرضِ ألسَّماواِت اجلدي: ويسوُع ُنهيِّئُكم مجيًعا ِلَتدخلوا يف عصرِ الُْحبِّ والسَّالم
ِلذا أَطلُب إِليكم بِإِحلاحٍ أَنْ تتوبوا قَبلَ َيومِ . اجلديدِة الَِّتي ُوِعْدُتم بِها منذ زمنٍ بعيد

وأَقولُ لَكم إِنَّه، قبلَ أَنْ َيمِضَي هذا اجليل، كلُّ ما َسبق . التَّطهري، ألنَّ الوقَت قصٌري
  . َسَيتّم اطيما ِلغاَية الَيوم،وقلُته لكم بِواسطة ُنفُوِسي املختارة، منذ أَّيام ف

نْ تَتذكَّروا داِئًما يا أَوالدي اَألحبَّة، تذكَّروا أَنَّ حضوَرنا هو أَيًضا سرٌّ وأَنَّ عليكم أَ
أنا ويسوُع نرغُب يف أَنْ تصلُّوا بِقلبِكم، وَتصوموا . أَنَّكم لَسُتم أَبًدا َوحَدكم

. قَدرِ ما تستطيعونوتندُموا، وَتعَترفوا أقلَّه مرَّةً يف الشَّهر، وتتناولوا القربانَ األقَدس بِ
. نرغُب يف أَنْ ُتصلُّوا الورديَّةَ، وإِذا أمكَن، األسراَر الثالثةَ الفرَح واحلزنَ واجملَد

عودوا إىل . نرغُب يف أَنْ تقرأوا كلّ َيوم مقطًعا من الكتاب املُقدَّس فهذه مبادُئ الرَّّب
وا ِمن فعلِ اخلري وِمن ُممارسِته جتاه ال َتملُّ. كرِّموا ذبيحته. الرَّبِّ وأَولُوه املكان األوَّل

  .ِعيشوا شريعةَ اهللا. اجلميع
  .أنا أُحبُّكم، يا أوالدي، وبِدافعِ احلُبِّ أُهيِّئُكم ِللقاء الرَّّب

  .عودوا إىل ديارِكم مع سالِمنا وال َتنَسوا أَبًدا أَنَّنا معكم. أُبارُك كالًّ منكم
 .)٨-١٨/١لوقا : قراءة ِمن الكتاب املُقدَّس (
 يا رّب؟ ♦
يا . سأَقُف أَمام كثريين. أكشِفي َوجهِي األقَدس" نِيْس"يف . أُعطيِك سالِمي. أَنا هو ♥

 .ُيحبُِّك" أَلُْحبُّ. "ُبنيَِّتي، كونِي جريئة
 ".)نِيْس"كان يسوع ُيشجُِّعنِي الجتماعِ  (
وعنَدما تنفَتُح أَبواُب السَّماء أَماَمِك، ولَو قَليالً، يغمُرِك هذا . ألسَّماُء ُمكوَّنةٌ ِمن ُنورٍ ♥

ينِي إِذًا أَكُْن َموضوَع َدع. شيٍء ِمن السَّماء" َتذَوُّقِ"لَقَْد َمَنحُتِك إِمكانيَّةَ . النُّوُر كلًِّيا
سبِّحينِي يف َوسِط اجلماعة، اجذبِي . تسابيِحِك، وأَعلين اِمسي ِإلخوِتِك يف َمقِدِسي
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 .معِك" أَحلبُّ. "، َمجِّدي إلََهِك كلَّ الْمجدقلوَب أَوالدي
 أُريُد أَنْ أَيفَ بِوعودي الَّيت قطعُتها معَك، ♦

  ربِّــي،
  .سأُحاولُ حقًّا أَنْ أُقدَِّم لَك صلواِت شكري 

  .أَعطين كالًما صحيًحا َألتكلََّم وأُكرَِّمَك
  أُباركَُك، إهلي، ألنََّك غََمرَتنِي،

  ِلي أَنْ أَسَري بَِحضرِتَك، وَسَمحَت
 .يف نورِ األحياء

  

٩/٢/١٩٩٠  
 :)، سويسرا"ِصهُيون"يف َدْير الكّبوِشيِّني بِـ ٢٤/٢/١٩٩٠رسالَة الجتماع الصَّالة يف  (
يا أَوالدي األحبَّة، هذا أَنا، . ُحّبكلُّ ما أَطلُبه منكم هو الْ. ألسَّالُم معكم ♥

. يسوَعكم، الَّذي أُعطيكم َرسائلَ عديدةً ُألذكَِّركم بِشريَعِتي، ُألذكَِّركم بَِمن أَكون
 .إِنْ َجعلُتم ِمن كِلَمِتي َمسكَنكم، َسُتْرفُع َنفُْسكم وَتبلغونَ إِيلَّ

تعالَوا، . ا يف كلِّ ما قْد أَعطَيُتكمتعالَوا، فكِّرو. تعالَوا إِيلَّ قبلَ أَنْ خيذُلَكم روُحكم
تعالَوا، تأمَّلوا يف كلِّ ما أَعطيُتكم، وأَْولُوا . إلتمسونِي، إعطَشوا إِيلَّ. تأَمَّلوا يف رغباِتي
أَرغَُب يف أَنْ ُتمارِسوا بِفعاليٍَّة كلَّ ما أَعطيتكم وَتحفَظوُه بِعناَيٍة . كَِلماِتي اهتماَمكم

  .كربى
لَو كنتم َتعلَمونَ فقط كم جترحونَ قَلبِي األقَدس، كلَّ مرٍَّة ... يا أَوالدي اَألحبَّة! آه

لَو كنتم َتعلَمونَ فَقَط ما قدَّمُته لكم وما زلُت ... ُيَؤجِّلُ كلٌّ منكم رغباِتي إىل ما َبعد
َسبِّحونِي أنا، ُمخلَِّصكم، هناًرا وليالً، َسبِّحونِي َألنِّي . فرُحكم كاِمالً أقدِّمه، لكانَ

لَقْد َسمعُتكم ِمن علُ فَجئُت هكذا إِىل َنجدِتكم؛ أَلَْن تصغوا . غذَّيُتكم بَِيدي َنفِْسها
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ذا اعَملوا ِل. إِيلَّ إِذًا؟ إقَبلوا واخَضعوا ِلَتعاِليِمي ورغباِتي الَِّتي، كُبذورٍ، زرعُتها فيكم
ما أَطلُب، أَنا ُمخلَِّصكم، منكم، وال َتكتفوا بأَنْ َتسَمعوا فقط رسائِلي، ِلتنخدعوا فيما 

يا أَحبَّاِئي، أَنُتم الَّذيَن ُتحبُّهم َنفِْسي، احلقَّ أَقولُ لكم إنِّي أَرغُب يف صلواٍت تنبع . بعد
أَرغَُب يف أَنْ ُتصغوا إىل . نة والكَهَنةأَرغُب يف أَنْ ُتصلُّوا ألجلِ مجيعِ املطار. ِمَن القَلْب

أَرغَُب يف أَنْ َتَتناولوا . أَرغُب يف أَنْ َتُصوموا وَتتوبوا. كلِّ َتعاليم الَّذين ُيمثِّلوَننِي
أَرغَُب يف أَنْ َتذهبوا إِىل اإلعتراف، أَقلَّه مرَّةً يف . قربانِي اَألقَدس بِقََدرِ ما تستطيعون

أَرغَُب يف أَنْ تعوِّضوا . نْ َتقرأوا َيوميا مقطًعا ِمَن الكتابِ املُقدَّسأَرغَُب يف أَ. الشَّهر
الَوردَية، وإِنْ أَْمكَن، كلَّ األسرار  ١٥أَرغَُب يف أَنْ ُتصلُّوا. َعنِ اآلخرين بِتضحيات

هذه هي . هَدِفي أَن أُعيَدكم إىل األلوَهة وأَنْ َتعيشوا بِقداَسة َألنَّنِي قدُّوس. ١٦الثالثة
أَنا ينبوُع احلُّب وُيمكنكم مجيًعا أَنْ َتسَتقوا . أَرغَُب يف استسالِمكم اليوِمّي. بادِئيم

  .ِمن قَلبِي ِلُتْعطوا هذا الُْحبَّ لآلخرين
. حضوري أَيًضا سرٌّ. ُحضوري باستمرار بعدئٍذ، أُريُدكم أَنْ تتعلَّموا عبادِتي وَتذَكَُّر

  .أَنا دائًما معكم. عليكم أَنْ تتذكَّروا دائًما أَنَّكم لَستم أَبًدا َوحَدكم
ال أَطلُب منكم أُموًرا َمجهولة، وال ... ولتزدهْر هذه األرُض اليابسة... أُْبلُغوا الكمال
جَسدي . هو ُمقدَّس أَطلُب منكم كلَّ ما هو مقدَّس، وكلُّ ما لدّي. فوق طاقتكم

ُمقدَّس، ِلذا َتعالَوا فَكلوا َجَسدي واشربوا َدِمي، َألنَّ كُلَّ َمن َيأِتي إيلَّ، لْن أُعرَض 
ال تدعوا َعيينَّ . صلُّوا، ِلكي ال يتمكََّن الشِّيطانُ أَن َيخدَعكم. أَنا خبُز احلياة. عنه

، أَعلنوا أَنَّ ُحبِّي أَطيُب ِمن َتغَرورق من احلزن، أعلنوا ُحبِّي على سطوحِ بيوتكم

                                                           
  .   إِتَّخذَ يسوع هنا، فجأةً، هلجةً آِمَرة ١٥
  .ألورديَّة بِكاملها، بأَسرار الفرح، واحلزن واجملد ١٦



  ٤٠رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
  
٢٦٥

ُيحبُّكم بال حدوٍد، وامسه كاملرِّ  ميًعا أنَّ لكم يف السَّماء أًَباسأُذكُِّركم َج. ١٧اخلمر
 ."ُحّب: "امسه. ُمراٌق منه ِلَيمسَحكم وُيباركَكم

ُيحبُّكم، وهو َمَعكم كلّ " أَحلبُّ. "أُبارُك كالًّ منكم، تاركًا نفحةَ ُحبِّي على جبينِكم
  .كونوا واِحًدا. َيوم

  
 :)ِمن أُمِّنا القدِّيَسةرسالة  (

صلُّوا . يا أَوالدي اَألحبَّة، إفعلوا كما يطلُب الرَّبُّ منكم أَنْ َتفعلوا. ألسَّالُم مَعكم 
إِلتمسوا داِئًما َما هو . همألجلِ باقي أَبناِئي وَبناِتي الَبعيدين عنَّا؛ صلُّوا ألجلِ ارتداد

. كونوا مثل دوَّار الشَّمس الَِّذي َيلتمُس وَيدوُر حنو الشَّمس باتِّباعه النُّور. قُدُّوس
إقَتربوا، أنتم َجميَع الَّذين َترغبونَ . أنظُروا ما ُيقدُِّمه الرَّبُّ لَكم وسبِّحوا امسه القدُّوس

 .مثارِه أنْ يكونَ قريًبا جدا منكم، واشَبعوا ِمن
فكلّ ما َيقُوله . إِقَتربوا ِمن اهللا بِطاعِتكم لَه، بِإصغاِئكم إِلَيه، وبَِعَدم رفِضكم لَه شيئًا

 .١٨لَكُم، افعلوه
ال َتَتوقَّفوا َعنِ الصَّالة عندما َيجري كلُّ . أهللا خاِلقكم وُيمكنه أَيًضا أَنْ يكون ُمربَِّيكم

  .تعالَوا سبِّحوه، تعالَوا عظِّموه. كمصلُّوا حتَّى يف فَرِح. شيٍء على ما ُيرام
فاهللا هو أَيًضا حارِسكم، إعَتِمدوا َعلَيه، فَهو لَْن خيذُلَكم أَبًدا، ألنَّ نوَره ُمرشُدكم يف 

كونوا حارِّين . إحفظوا وصاياه، يا أَحبَّاِئي، وكونوا طيِّعني بَني يديِّ أَبيكم. الظّلمات
أمنوا يف احلكمة، أمنوا يف روحِ الرَّّب كي . رشدةً لكميف اتِّخاذ احلكمة ُمربِّيةً لكم وُم

  .تقدروا أَنْ َتكونوا يف سالمٍ ويف اتِّحاٍد كَامل بالرَّّب

                                                           
  .١/٢:يد األناشيدنش ١٧
  .٢/٥؛ يوحنا٤١/٥٥تكوين ١٨



  ٤٠رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم 
  
٢٦٦

ِمن فضِلكم، . باحلفاِظ على الشَّريَعة إتَبعوا طريَق اإلميان: أُضيُف مشورة هلذا اليوم 
. نا، أَنا وَيسوع، بِتعليِمكمأَدركوا ما أَعظَم فرح. عيشوا رسائلَنا، تأَمَّلوا يف رسائِلنا

على ُسباِتكم وَتسَتْسلمونَ كلًِّيا هللا، بِثقتكم  َتماًماأَمَّا فرُحنا فيبلغ القمَّةَ َيوَم تَتغلَّبونَ 
صلُّوا، يا ... س، ال تتركونا وراءكمتذكَّروا حضوَرنا املُقدَّ. أُبارُك كالًّ منكم. به

  . إِمألوا أَّياَمكم بِحضورِ الُْحّب. أَوالدي اَألحبَّة
  .أُباركُكم وأُبارُك كلَّ عيالكم

  .)٢٧-٤/١٠ األمثال: قراءة كتابيَّة اختارها يسوع (


