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  الدفَْتُر الثّاين واَألْرَبُعون
  

١٢/٤/١٩٩٠  
  َتَركَْتين ُمقَعًدا يف َمْعَركِتهم

  

يف  ١٩٩٠حزيران  ١٦حزيران قرَب باريس، ويف  ٩َسالة إِىل اجِتَماعاِت الصَّالِة يف رِ (
 .)ميالنو

أَنا ُروُح احلَقِّ  .١أَنا القياَمة؛ َمْن آَمَن يب، َوإِنْ ماَت، فََسَيحَيا. أَلسَّالُم َمَعكم ♥
قَْد قيلَ إِنَّ . باِتكم الَعميقأَنا املُذَكُِّر بِكَِلميت اآليت إِلَيكم ِلُيوِقظَكم ِمن ُس. القُدُّوُس

أعمال (أ َبنوكم وَبناُتكم روحي، روَح النِّعَمِة،  َسَيفيُض بَِغزاَرٍة على كلِّ َبَشرٍ، فََيَتنبَّ
إنِّي أُهيِّئُكم، ِمَن السَّماِء، كَي َتَتعرَّفوا . كلُّ ما َيقولُُه الِكتاُب آِخذٌ يف التَّمام). ٢/١٧

أَمَنُح ُرًؤى . أَُشجُِّعكم بإِظْهارِ َعجاِئَب يف السَّماِء َوَعلى األْرض". احلَقيقَة"على 
أُظْهُر َرْحَميت . كُم أُمِّي، ِلُتَنشِّئَكم كَُمربَِّيٍة يف أَُممٍ ُمخَتِلفَةأُرِسلُ إِلَي. ِللْفُقَراء َوِللصِّغار

إِِن َسمْعَت . الالُمَتناِهَيةَ، كَراَيٍة فوَق َرأِْسَك، أيُّها اجليل، لُتأَدَِّبَك وُتعيَدَك إِىل األلُوَهة
  .إِيلَّ الَيوَم، أَرفَُع َنفَْسَك فََتْبلغ مكانَ الّراحة

ُمنذ أَمٍد طَويلٍ َوأَنَت َتعُبُد أَْصناًما بِال اْسم، أَْصناًما بِال َحياة، إِْخِتراعاٍت  !أيُّها اجليل
ِطوال َسَنوات، لَم . َمَنْحَتها التَّكرمياِت اإللَهيَّة، ُمفِسًدا حياتَك. ُتْؤذيَك حتَّى املَوت

  .م َتمَتِدْح عجاِئيبلَْم َتَتَضرَّع إِيلَّ، ولَ. أَْسَمع رنَّةَ صوِتَك، وال َوقَع قََدَميك
أَحلُبُّ َسَيعوُد : ملاذا َرفَضَتين أنا قدُّوَسَك؟ ُعْد واْسَمعين ِمن جديد! أَيُّها اجليل! آه

َك ِهبةَ ُحبِّي وهبةَ ِلذا كُْن ُمْسَتِعدا ِلَتقبُّلي فَأعطي. هذا َوعدي .إِلَيَك كُحبٍّ

                                                           
  .١١/٢٥يو   ١
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  .قداَسيت
يا أَِحبَّائي، أَنُتم اجملَتمعونَ ُهنا الَيوم، إِعلَُموا أَنِّي أََنا، َيسوَع، َمن َبَحثَ َعنكُم َوَدعاكم 

أََنا القَلُْب األقَدُس، الكُلِّيُّ ...َجماَعيت: يميِمن ُعْمقِ الصَّحَراء ِلَتدخلوا يف جنَّة َنع
ِلَتَتفتَّح هذه األْشواُك، الَّيت ُتحيطُ . احلَنان، َمْن َيسأَلُكم أَنْ ُتساِلموين وَتَتصالَحوا َمعي

قَدُِّموا يل قلَبكم . إِفَتُحوا يل قلَبكُم واسَتقبلوين. الزَّْهرِ بِقَليب األقَدس، إِكليالً ِمْن
إفَهموا أَنَّين، أنا .كَلِّموين بِقَلبِكم َولَْن أَلبثَ بِال َجواب. فَأَفِْتَنكُم ِلُتْبهُِجوا قَليب

يَِّد اجلَميع، أَنزلُ كلَّ الطَّريقِ إِلَيكم يف هذا العالَمِ الغارِقِ يف اخلَطيئِة كي َمِلكَكُم َوَس
  .أَْبَحثَ َعْنكُم

يا َصديقي، كَْم ِمَن الَوقِت َبْعُد عليَّ أَنْ أَْبحثَ عْنَك؟ كَلَّْت َعيناَي ِمن انِتظَارِ َجوابَِك 
رغِ الصَّرب، ُمنَتظًرا جواَبَك، لَِكنَّ الكَِلَمةَ أَفتُح فَمي، الهثًا بِفا. املُرحِّبِ بِروحِ نْعَميت

روُح نعَميت َيصرُخ إِلَيَك ِلَيقوَدَك إِىل أَعماقِ قَليب األقَدس، . لَيَسْت حتَّى على ِلسانَِك
  ...لكنَّ روَح نْعَميت ال َيَنالُ الَيوَم، أيَّ امِتَناٍن على َرْحمِته

آيت إِلَيكم َمنهوكًا وكَمتَسّولٍ يف . َحتَّى أَبوابكم أَْنَحين كلَّ الطَّريق إِلَيكم، ِمن َعرشي
هذا . إِْسَمعوا َنحييب. األطمارِ، ُمجرًَّحا حتَّى تْصُعُب َمعرِفَيت، حاِفَي القدَمني وُمهمالً

لَقَْد جفَّْت َشفَتاَي ِمَن الَعطَشِ ... أََنا َعطَْشان، ِلقلَِّة احلُب... أََنا َعطَْشان... أََنا املَسيح
قَليب َسقيٌم ِمَن ... احلُّب، َوَجفَّ فَمي أَكثََر ِمَن الرَّقِّ ِمن كثَرِة تكْرار َتَوسُّاليت إىل

، يا لَيكمإِآيت .أُحبُّكم حتَّى اجلُُنون بِالّرغْمِ ِمْن غُرورِكم وَشرِّكم املُذِهلَني... احلُبِّ
أَعلَُم كَم أنُتم فُقَراء، لِكْن أَأَْسَتطيُع أَنْ أََتقاسَم معكم . ِصغاري، وقَليب َعلَى كفِّي

طَعاَمكم؟ هل َسَتْرُوون َعطَشي؟ هل َسُتَسكِّئونَ جِراحي؟ كال، لَْم َتبَحثُوا َعنِّي، َبلْ أَنا 
إِْسَمحوا يل أَنْ . َتعيُشون َمن َبَحثَ َعنكُم فَوَجَدكُم ُعراةً يف هذه الصَّحراء حيثُ

نْ َسَمحُتم يل أَنْ أَدخلَ إِىل قَلبِكم، سأََدُعكُم فَإِ. أدخلَ إِىل قَلبِكم فأُزيَِّنكم بَِعظََمة
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َسَترَتِعبونَ ِمن ُعْمِقها، وَستذَهلون . أَْصِدقائيَتَرونَ جِراحي الَّيت َتكبَّْدُتها يف َمْنزلِ أَعزِّ 
َبلََغْت جِراُح َجَسدي يف معركِتهم . ِمن كثرِة الَسماِت الَّيت أُْنزِلَت بَِجَسدي بَِوحِشيَّة

  .إىل حدِّ أنَُّهم َتَركوين كَسيًحا
أُطْلُبوين . ٢اَمْن ال َيقبلْ ملكوَت اهللا مثل طفلٍ، فَلَْن َيدخلَه أبًد: أَحلَقَّ أَقولُ لَكم

ال َتمكثوا . ، ُمْعَترِفَني بِقُْدريت الكلِّيةفََتَروينال َتْمَتِحُنوين . بَِبَساطَِة القَلبِ فَتجُِدوين
إْسَمُعوا َتَوّسالِتنا إِفَتحوا . ُمَتَحفِّظني وفاتريَن جتاه نداءاِتنا، ال َتَتصاّموا َعْن نَِداءاِتَنا

. إِنْ كُنُتم ُضَعفَاء، سأَرفَُعكم وأَْحِملُكم َعلى كَِتفَيَّ. اعيآذاَنكم وتعرَّفوا على نَِداِء الرَّ
  .إِنِّي ُمسَتِعدٌّ أَنْ أَْمُحَو كالًّ ِمن َخطاياكم بَِنقاويت َوُنوري

أََنا . ِلماذا ال َتزالُ َتضطَرُِب ُمتردًِّدا؟ فََحبلُ ُسرَِّتَك ال َيَزالُ ُمَتَعلِّقًا يب! آه يا َصديقي
ِسَك، أََنا املَصَدُر السَِّخيُّ املُغّزي وبِكَِلَميت أعطيَك احلياةَ وأَحفظَُك ِمَن َمْصَدُر َنفَ

ليَسْت ِغاللُكُم املَُتَنّوَعةُ الَّيت َتأكلوَنها، يا أَصِدقَائي، هي الَّيت َتمنُحكم احلياة، . املَوت
! فََتْحيار كِلَميت يف قَلبَِك، إِرفَْع إِذًا َعيَنيَك َنحوي َوادَِّخ. َبلْ أََنا َمن َيمَنُحكم احلَياة

. َتعالَ َوالَتِمْس ِمّني أَنْ أَفَتَح َعيَنيَك فآيت بُِسرَعٍة ألزيلَ الَغشاَوةَ َعْن َبَصرَِك، يا َصِدقي
حتَّى َولَْو . َتَعالَ َواْسأَلْين أَنْ أعيَدَك ِمْن َمْنفاَك، َحيثُ َضلَّ الكثريون، فأَطَري إِلَيَك

شرَِّك، جِداًرا َوَسطَ طَريقي َألْنفَِصلَ َعنَك، فَبَِنفَخٍة واِحَدٍة ِمْن َنفَسي  َرفَْعَت، يف َزَمنِ
َسأُذكُِّرَك بِأَنَّين أنا َمْن ُيحبَُّك األكثَر، وأَنَّ . َساُْسِقطُ َهذا اِجلَدار، ثُمَّ أُذَكُِّرَك بُِحبِّي

َسأُذكُِّركم بِأَنْ َتكونوا ُمتَِّحديَن . يفَّ َسأُذكُِّركم بِأَالّ َتْخَتِلفُوا .َمْنزلََك هو قَليب اَألقَدس
نعم، هذا أَنا، املُذَكُِّر الدَّاِئُم . ، وَبأَنْ ُتحبُّوا بعُضكم بعًضا كما أَنا أُحبُّكمقَلًْبا َوَنفًْسا

  .بِكَِلَميت، الَّذي ُيكلُِّمكم ُألنِعَش ذاكرَتكم
                                                           

  .١٠/١٥مر   ٢
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أُبارُِك كالًّ ِمنكُم ويف هذه اللَّْحظَة بِالذَّات، َسأَترُك َعلَى ... ُخذوا روحَي القدُّوَس
  .كُوُنوا واِحًدا. جَِباِهكُم َنفَْحةَ ُحبِّي

  
  

  ١٣/٤/١٩٩٠اجلمعة العظيمة 
  َصلِّي، َصلِّي، َصلِّي، هذه َتوِصَييت -الَّذيَن َسيخذلوَنين َيجُِب اْسِتْبَدالَهم 

  

 .)رسالة إىل كلِّ الَّذين َيعملون على نشرِ هذه الرَّسائل (
 .كُفِّي َعنِ القَلَق، فَأَنا بِجانبِِك، يا طفلَيت. أنا َمْن َيِحثُّ أَدوايت! ألسَّالم معِك ♥
 .يا رّب؟ إِْجَتاحين ♦
أَُتدرِكَني أَنَّه ِمن خاليل، . أُِحبُِّك. أَفِْسحي يل َمَجاالً .سأَفعل إِنْ َتركِتين أَفَعل ♥

َتذَكَّري أنِّي إذَا طََرأَ َعاِئٌق َما،، . َسُتعرُف رساليت؟ إِنِّي أْمسُك بَِمفَاتيحِ َجميعِ اَألْبواب
كوين حاِذقةً يف َعملي، وَهذَا أَقولُُه ِلكلٍّ ِمَن الَّذيَن اْخَترُتهم . َسَمْحُت بِِه ِلَمجدي

كوُنوا ُحكََماَء كَاحلَيَّات لَِكْن . "والَّذيَن َسيخذلوَنين َسُيْسَتْبَدلون. ِلَينشروا ُبزوري
إِفَتُحوا قُلوَبكم . َتيقِّظَني ِللَمخاِطرال َتَخافوا أََحًدا؛ كُوُنوا ُم. ٣وَدَعاَء كاحلََمام

َتذَكَّروا أَنَّكُم لَْم َتْبَحثُوا عنِّي؛ . أثْبُتوا كُلّكم يف ُحبِّي. ِلَبعِضكم، َتشاَركوا فيَما َبيَنكم
أَعطَيُت مهمَّةً ِلكلِّ . أََنا َمْن اْخَتاَركم وأَنا َمن نشَّأَكم، وَبدَّلَكم َوَجعلَكم غَُيورين

أُِحبُّكم   .فَأََنا الَّذي كلَّفُْتكُم بَِهذَا الَعَمل. م ِلكَي َتذَهُبوا وتأُتوا بِثََمرواِحٍد ِمنكُ
يطاِن أَنْ ُيثبَِّت ال َتَناموا، فَهذا َيْسَمُح ِللشَّ. أثبُتوا َحتَّى النِّهاَية. َوسأَقوُدكم حتَّى النِّهاَية

إِْعَملُوا كُلَّ ما . َعَمليإِْسَترُحيوا ِعنَد اللُُّزومِ لَِكْن ال ُتهِملُوا . قََدَميه؛ إِلبثُوا َيِقظَني

                                                           
  .١٠/١٦متَّى   ٣
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أَنا ُهو الَباب وال َيسَتطيُع أَحٌد أنْ يدخلَ ملكويت َما لَْم . بِوْسِعكم َوأَنا أَقوُم بِالباقي
 .َيمرَّ يب

 .األْشَخاَص الَّذيَن َتَتَوجَُّه إِلَيهم أَْرُجوك، يا رّب، َسمِّ ♦
.لَقَِد اخَترُتهم وُهم َيعرفونَ أَنفَسهم. فاسوال، كلُّ َمن َينقلُ كَِلَميت َينقلُ ُنوري ♥

فاسوال، يا َحَملي، لَقَْد َعرفُْتِك داِئًما . يتأُباركُكم َجميًعا، أنُتُم الَّذيَن َتنشرونَ رِسالَ
. ٤"قُدَريت َتبلغُ أَوَجها يف الّضْعف".أَلضُّعُف َيْجِذُبين. َضعيفَة َوِلذَلك اخَترُتِك

أُريُدِك قويَّةً، أُريُدِك قَاِدرةً على ُمواَجهِة . ِكَسُتواجهَني داِئًما اِملَحَن لَكنَّها ِلُنُموِّ
ِلذا يا فاسولَيت، ال َتْسَمحي ِللْحيَِّة أَنْ ُتجرَِّبِك؛ .أُريُدِك أَنْ ُتَمجِّديين. الصِّعابِ بِفطَْنة
. كُوين داِئًما َيِقظَة). ٥/٨بطرس ١(ِك وُتحاولُ ياِئَسةً أَنْ ُتوقَع بِك إِنَّها َتجولُ بِقُربِ

َصلِّي باْسِتمرار كَي ال َيجَِد املُجرُِّب فرَصةً لإلقِترابِ . إِنِّي َمَعِك وسأَْسنُد َسقطاِتِك
يف ُصومي، إِْعَترِ. َصلِّي، َصلِّي، َصلِّي َوَتذَكَّري داِئًما ُحُضوري: هذه َتوِصَييت. منِك

آه، يا . باِديل الشَّرَّ باحلُّب واْبَتهِجي بِكلِّ ما أَمَنُحِك. واعبديين، كُليين واشَربيين
 . أَْبهِجيين بَِبقاِئِك صغَرية! فاسوال

 .إِْسَحقين رّبي، إِنْ لَزَِم األمر لَِكْن إِْحفَظين صغَرية ♦
َتذَكَُّروا، . أَنا َيسوُع أُِحبُّكُم َجميًعا.ُخذي بَِيدي اآلن َولَْنَتَسلَّق... سأَحفَظُِك َصغريةً ♥

 ". الِقَياَمة"أَنِّي 
 

  

 
 

                                                           
  .١٢/٩كور ٢  ٤
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٢٢/٤/١٩٩٠  
  ثّانَيةألَعْنَصَرة ال -فَْيُض الرُّوح 

  

  احلََجُر الَّذي َرذَلَُه الَبنَّاُؤون" ♦
  "٥قَْد صاَر رأَس الزَّاوَِية

َربِّي َيُسوع، يف املاضي ُرِذلَْت كََمسيحٍ، َألنَّ ُروَحُهم لَم َيكُْن ُمهيَّئا، َوقُلُوَبُهم كاَنْت 
" البّناؤونَ"يف جيِلنا، ربِّي، َيرذلُ  كَذَِلَك. َمع ذَِلَك أَثَْبتَّ أَنََّك رأُْس الزَّاوَِية. ُمقفَلَةً َوقَاِسَيةً

فَْيَض ُروِحَك القُدُّوس ومع ذلك، َسُيثْبُِت ُروُحَك القُدُّوس َيوًما لَنا َجميًعا أنَّه كانَ رأَس 
نَ ، ُيَهيِّئوكَاملُذَكِّرفَالَبنَّاُوونَ، بِنكرانِهم وإلَْغاِئهم ُروَحَك القُدُّوس، الَّذي َيأْيت إِلَينا . الزَّاوَِية

  .ِمْن َجديد فََشلَهم
املَُؤيَِّد، الرُّوَح "أََتَريَن كَيَف أنَّ الَتَنبُّؤاِت السَّاِلفَةَ قَْد َتَحقَّقَْت؟ بِالِفْعلِ، لَقَْد قُلُْت إِنَّ  ♥

القُُدس الَّذي ُيرِسلُُه اآلُب بِاْسمي َسُيعلُِّمكم كُلَّ َشيٍء َوُيذكُِّركُم َجميَع ما قُلُته 
فَأُولَِئَك الَّذيَن . كُنُت أَعلَُم داِئًما أنَّ َبقيَّةً قَليلَةً فَقط َسُتْصغي وَتعوُد إِلَّيلَِكْن ." ٦لَكُم

َنَعم، َسأَُزوُِّدُهم . َسيْصُغون إِلَّي، ذاهتم، َسأَُزوُِّدُهم بُِروحي، روحِ احلكَمة والَبصَرية
.  بُِروحِ َمُشوَريت َوَمعرِفَيت أََجلْ، َسأزوُِّدُهم. بُِروحي القدُّوس، ُروحِ احلكَمِة والفطَْنة

إنِّي أُكرُِّر . َوالّشعلَةُ الصَّغَرية املَُتَرجرَِجةُ املَُتَبقِّية اآلنَ يف هذا الَعالَم َسُتصبُِح ناًرا ُمتَِّقَدةً
أَنَّ روَح نْعَميت القدُّوَس قَْد أُْرِسلَ اآلن إِلَى أَقاصي األْرض ِلُيعلَِّمكُم أَنْ َتكُوُنوا 

َسَتَتَحوَّلُ األرُض َنسَخةً َعنِ السَّماِء . ني َوِلَيبَعثَكُم ِمْن َجديٍد كاِئناٍت إلَهيَّةًقدِّيسِّ
 .واَلصَّالةُ الَّيت َعلَّمُتكم إِّياها َسَتتمُّ. وهكذا َتتمُّ َمشيئَيت

                                                           
  .١١٨/٢٢مز   ٥
  .١٤/٢٦يو   ٦



      ٤٢رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٧

  !يا َرّب
  .َحوِّلَْنا إِذًا َجميًعا بُِسْرَعٍة َعْن طَريقِ الضَّالل

  حََّد، َوَنتَّحَد،َمْن لَنا بِأَنْ َنَتَو
  َوَنعيَش بِقَداَسٍة ِمثلَ َمالِئكَِتَك يف السَّماء،
  ِمثلَ َجميع النُّفوسِ الَّيت َتعيُش يف السَّماء،

  غََري ُمْنقَِسَمٍة يف ُحبَِّك،
  َمْن لََنا أَيًضا بِأَنْ َنَتشاَرَك مثلَها يف ُحبَِّك بِالَوْحَدة،

  .ِلُتصبَِح األرُض إنِعكاًسا للسَّماء
  يأِت َملَكوُتَكِل

  َوُيجدِِّد األرَض بِأَْشياَء َجديَدة،
  ِلَيُعْد روُحَك القدُّوس بُِسرعة،  يف هذه العنَصَرة الثانَية،

  ِلُيَجدَِّدَنا بِروحِ ُحبٍّ َجديد،
  !َولُيَحوِّلَنا َجميًعا إىل كاِئناٍت إلَهيَّة

  !َماراناتا

َتأيت األيَّاُم الَّيت فيها َيكونُ َملَكويت على األرضِ أَحلَقَّ أَقولُ لِك إِنَّها َس. ألسَّالُم َمَعِك ♥
قريًبا . لَْن َتلَْبثُوا طَويالً َبْعد ُمْنقَِسمَني َتحَت هذه السَّماوات. كَما هو يف السَّماء

لَِكْن، يا . َسَتكونونَ مجيُعكم واِحًدا واحلُبُّ َسُيقيُم فيَما َبيَنكُم، هذا هو َوعدي
كِمثْلِ كلِّ وِالَدة، َسَيكونُ ِلَهذا التََّجدُِّد . جدُُّد لَْن َيتمَّ بُِدون َشَداِئَدأَِحبَّائي، هذا التَّ

إِنِّي أَفيُض ُروحي . أَْيًضا آالُم َمَخاِضه، لَِكْن َسَيتغلَُّب الفََرُح بُِسرَعٍة على َهِذه اآلالم
َسأْروي ! نعم. ة إىل أَْنهارَعلَيَك، أَيُّها اجليل، ألروَي َصحراَءَك وأُحوِّلَ ُترَبَتَك اجلافَّ

أَْنوي أَنْ . يف النِّهاَية، َسَترى قوَّةَ كَِلمايت َوَتألَُّق َجمايل. َصحراَءَك وأَُحوِّلُها إىل جنَّة
. أََنا َرجاُؤكم، أَنا َملْجأُكُم، أَنا ُمعزِّيكم. أَُردَّكُم َجميًعا إِىل التألُِّه، الواِحَد تلَْو اآلَخر

. إِعَرفوا األزمَنة؛ إِعَرفوا ُعذوَبةَ َنفَْحِة روحِ نْعَميت القُدُّوس َعلَيكُم. كلِّي القدرة أنا
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. إِنِّي أَُهبُّ اآلن على أَُمِمكم، ُألقيَم أَمواَتكُم بَِنفَْحيت، َوأُحوِّلَهم إىل انِعكاسِ ُصوَريت
". احلُّب"يومٍ أُقيُم ُرُسالً ُجُدًدا ِلُيَمجُِّدوا إِْسِمَي ِمْن َجديد وِلُيَبشِّروا بُِحبٍّ ألجلِ  كلَّ

أَسألُكم حيَنئٍذ، يا أَحبَّاِئي، أَنْ ُتَصلُّوا كلَّ َيومٍ ِمْن أَْجلِ َمجيئي الثّاين الَّذي هو 
.، كَي َتسَتطيَع أَنْ َتهَتدي قبلَ َمجيئيَصلُّوا َألجلِ إِهِتداِء النُّفُوس. لَعْنَصَرة الثّانَيةا

كََما كانَ َمحُبويب ُيوَحّنا َيتَِّكئُ َعلَيَّ، أَْنُتم أَيًضا . َتعالَوا إِلَّي، كما أَنُتم، واتَِّكئوا علّي
كلُّ َخفَقَة هي نِداٌء ". احلُّب"َتِمُعوا إِىل َخفَقاِت قَلْبِ َضُعوا َرأَْسكُم َعلى َصدري واْس

. أَِحبُّوين، أعبُدوين، أَْبهُِجوين، أَنا َرّبكم. كلُّ ما أَطلُبُه ِمْنكُم هو ُمباَدلَةُ ُحبٍّ. إىل احلُبِّ
 .كُوُنوا َواِحًدا. أُبارِكُكُم، َتارِكًا َنفَحةَ ُحبِّي على جَِباِهكُم

 ٩سويسرا، ويف  -نيسان يف النس  ٢٨أُمَِّنا القدِّيَسة ألْجِتماعاِت الصَّالة يف  رَِسالَةٌ ِمْن (
 .)حزيران يف ميالنو ١٦حزيران يف باريس، ويف 

أَنا أُمُّكُم القدِّيَسة، أُمُّ احلُّب، أُمُّ الكَِلَمة الَّذي . أَلسَّالُم َمَعكُم، أيُّها األوالُد الصِّغار 
كُوُنوا َيِقظَني . م يف أَيَّامِ الظُّلَمة هذه ُألَنشِّئَكم يف طَريقِ القَداَسةآيت إِلَيكُ. صاَر َجَسًدا

َوَشديدي احلَذَر إِذْ إِنَّ الشَّيطان، عدوَّكم، َيجولُ ِمن َحوِلكم ِمثلَ أََسٍد ُمَزْمجِرٍ وَينَتهُز 
هي  َصلَواُتكم. واِتكمَحارُِبوه بَِصلَ. قَاوُِموُه َوَحارُِبوه َمعي. كلَّ فُْرَصٍة ِلُيوِقَع بِكُم

. إِنَّ اهللا ُيقدُِّم لَكُم ِهَبةَ ُحّبه. فاَلطّاَعة والتَّواُضُع ُيَهرِّباِن الشَّيطان. أَقْوى ِسالحٍ ِضدَّه
أَهللا َيَتكلَُّم، أَنا َوهو َنْدُعوكم ِمْن أَقاصي األْرض ِلَتهَتُدوا، ألنَّ . لَبُّوا نَِداءاِته الرَّحيَمة

كُوُنوا ملَح األرضِ . يا أَوالدي الصِّغار، إِلْبثوا ِصغاًرا َوُبَسطاء. ناالَوقَت َيْسَتحثُّ
َوَملَكوُت اهللا هو ... أَنُتم النُّفُوُس املُفضَّلَة ِلقَلْبَِنا. ُنوُر الَعالَمألنَّكُم  بَِبقاِئكم ِصغاًرا،

 ...خاصَّةُ اَألوالِد َوالصِّغار
. أُريُد أَنْ أُْحيي َنفَْسكُم. َوجَِّه قُلوَبكُم إِلَى النُّورِ اإللَهيأَلَيوم أَظَْهُر يف ُمْخَتِلِف اُألَمم ُأل

أُريُد أَنْ أُذَكَِّركُم أَنَّكُم َجميَعكم َتخصُّونَ اآلب وأَنَّ اآلَب قُدُّوٌس، ِلذا َعلَيكم أَنْ 
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َعكُم ُألَعلَِّمكُم لَِكْن ال َتْخُمْد َعزَميُتكُم، َألنِّي أَنا ُهنا َم. َتعيشوا أَنُتم أَيًضا بِقَداَسة
فَكلُّ خطَْوٍة َتقُومونَ بِها، َنحُن . ُخطَْوةً فَُخطَوةً وأَْسَتطيَع أَنْ أَضَمَن لَكُم َبَركاِتنا

  .ُنبارِكُها
أُريُد أَنْ أَْجَعلَ ِمْنكُم، إنْ َسَمحُتم يل، إِْنِعكَاًسا ِللنُّور اَألَزيل، ِلكَي ِعنَدما ُتالقُونَ اهللا، 

  .ِمرآٍة َنقيَّة ِلقُوَّة اهللا الفعَّالَة َوُصوَرٍة ِلقَداَسِتِه َوَصالِحهَتكوُنوا ِمثْلَ 
أَلَيوم أَْدُعوكُم َجميًعا ِلُتَصلُّوا بَِحراَرٍة َألجلِ َتَجدُِّد الكَنيَسة، َألجلِ َمجيِء الرَّبِّ 

لداٍن ُمَتَعدَِّدٍة ِلهذا السََّبب أنا وَيسوع َنأيت الَيوم إىل ُب. لَعنَصرة الثانيةَألْجلِ ا: الثّاين
َصلُّوا َألْجلِ اهِتداء النُّفوس، . َصلُّوا َوعيُشوا َحياةَ ِعباَدة. ِلُنَهيِّئَكُم َجميًعا ِلهذا املَجيء

. الَعوَدة ريقِإِنَّ احلُبَّ يف طَ.ِلكَي َيْسَتطيَع كلٌّ ِمْنكُم أَنْ َيكونَ ُمْسَتِعدا ِلَمجيء الرَّّب
ط قَنْ َتعيشوا فَأَياَتكم َونْ ُتغيِّروا َحم أَكُإِلَي لُسََّوَتأَ َكِلذَِلفَ.هواِتطُُخ اَمعووا فََتْسْصُغأَ

  :املُقدَّس َيقُولُ تابالِكفَ ذكَّروا،َت. هللا ويف اهللا
  َمن ادََّعى أنَّه يف النُّور"

  وهو ُيْبِغُض أَخاه
 ).٢/٩يوحنا١(فََما زالَ َيْحَيا حتَّى اآلن يف الظَّالمِ 

أَيُّها األِحبَّاء، َتذَكَّروا  .اهللا َعَم المٍكُوُنوا يف َساهللا،  َعوا َمالَُحَتَصالَحوا َمع أَخيكُم، َتَص
  .كُوُنوا يف َسالم. رُك كالًّ ِمْنكُمأُبا. ُحضوَرنا

 

  

٢٤/٤/١٩٩٠  
  أَْنِت َمذَبحي

 .إنِّي أتَّكلُ على ُحبَِّك
  .ِلَيْسَتقرَّ ُحبَُّك فينا

  .ِلَيْحَي فينا أَكثَر ِمْن أَيِّ َوقٍْت َمضى
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. ا أَعطَيُتِك إيَّاه كانَ َألْجذَبِك أَكثَر بِقُْريب َوِلَتَتعوَّدي أَنْ َتكوين َمعييا حمبوبيت، كلُّ م ♥
َهذا، يا طفليت، . فَأََرْدُت أنْ أَُشدَِّدِك. لَقَْد أعطيُتِك هذه النِّعمة ألنَّ هذا يرضيين

ريُد أَنِت َمذَبحي وأُ. ِلخالِصِك، وسأمكثُ بِقربِِك، بِهذه الطَّريقَة، حتَّى النِّهاية
َما كَانَ إِالّ . َناري، ُروحي القُدُّوس: أُريُد أَنْ أغُمَرِك بِشعليت املُتَِّقَدة. َمذَبحي طَاِهًرا

لشَّيطَان، أَما الَيوم، أَتَرين؟ الَبارَِحةَ، َيا ابَنيت، أَنِّي َوَجْدُتِك عاِلقَةً َوواِقَعةً يف ِشباِك ا
أََنا ُمَخلِّصِك قد حرَّرُتِك، َوليَس فَقَط قَْد َحرَّرُتِك لكنِّي أَيًضا قْد . فَأَنِت ُحرَّةٌ

كُنِت قَاِحلَةً . عرَياَنةً فزيَّنُتِك بَِجالل كنِت. كنِت َسجيَنةً َوقَْد حرَّرُتِك. َوهبُتِك احلَياة
غََري أنِّي . لَْم َتنَحين ركبُتِك قَطْ ِلُتَسبَِّحين َوَتعبَدين أَنا ربَِّك. فََجعََلُتِك َخصَبةً َوُمزَدِهَرة

ِك لَْم أَْسَمْع، َيوًما، َصوَت. اْنَحَنيُت كلَّ الطَّريق ألبلغَ إِلَيِك وأَمسَحِك ُمبارِكًا إِيَّاِك
َوَمع ذِلَك، أََتيُت حتَّى منزلِك، . َيهتُف الْسمي وال َرأَيُتِك َتقِصديَن َبييت َعْمًدا ألْجلي

لَقَْد أَْنَشْدُت لَِك َنشيَد ُحبٍّ ِلَتنطَِلقي بِدورِِك إىل األَممِ . إىل ُمْخَدِعِك، ُألْسِمَعِك َصويت
لذا اْبَتهِجي . ة، خطاياِك مثل الضبابلقْد َبدَّْدُت أَخطاَءِك مثل غَيَم. وُتعلِّميها َنشيدي

 !يف َحْضَريت، أيَّتها النَّفْس
َسأُتابُِع إظْهاَر ُحبِّي الكَبريِ وَرْحَميت الُعظَْمى، ِللَْبَشريَّة، ِمن ِخالِلِك لَيسَتطيُعوا أَخًريا أَنْ 

سأَكونُ . طُُه بُِحبِّيَوهكَذا َسأَسَتْدعي َشعيب َوأَُحوِّ... فأَنا احلُّب. ُيؤِمُنوا أَنَّي أَنا هو
 ...تعالَي، يا فاسوليت. لَُهم كسورٍ ِمن نارٍ ُيطوِّقُهم وسأَكونُ َمجَدُهم يف َوَسِطهم

 !كم أُحبَُّك! يا أهللا ♦
إِْتَبعي َوصيَِّتي . نعم، أَحبِّيين، أنا إِلََهِك... هذه الكَِلماُت هي كَآلِلئئَ ُمِشعٍَّة يف تاجٍ ♥

إسَترحيي اآلن، دون أنْ َتنَسي . ذَِلَك الَوَصايا اُألخَرى األوىل بِدون أنْ ُتْهِملي مع
 حنن؟. ُحضوري

 !نعم ربِّي، حنن، َداِئًما أََبًدا ♦
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 .أنا أُباركُِك، أنِت أيًضا بارِكيين ♥
  . أُبارِكَُك ربِّي وأَشكُرَك على كلِّ َما تعطيين ♦

  

  

  ١٩٩٠نيسان 
  أَبَناُء روسّيا َسُيَخلَّصونَ يب

 

 :)أََحِد أَصِدقَائي، الّروسي اُألرثُذكسي بِخصوصِ ُروسيارسالةٌ أُعطيْت إىل  (
كَما ُيَخلُِّص الّراعي محالَنه . َسأَْمَنُح ُروِسيَّا َسالمي التَّعويضّي، َعْهًدا أَبِديا أَقطُعه َبيَننا ♥

لَ ِمن أَْنوي أَنْ أُْنهَِضها وأُقدَِّسها  وأَْجع. ِمن فَمِ الذّئاب، هكذا سأُخلُِّص أَبَناَء روِسّيا
أَبناِئها رِجاالً قدِّيسَني ُيعلّمونَ َعَدمِ الفَساد، ألنَّه، فيها، سَيْحيا ُروحي َوَيْحكُمها 

  (...)"بِقَداَسٍة وَعَدالٍَة
٣٠/٤/١٩٩٠  

  أَِحلكَْمةُ ُتعطَى ِللصِّغارِ الُبَسطَاء
  

 .أيُّها الرَّّب إهلي، خلِّْصنا بُِحبَِّك
  إِْرفَْعنا يف ُنورَِك

  .وبِرمحِتَك الالُمتناهَية أغفْر لنا
  .ثبِّْت إمياَنَنا

  

  َوّحْدنا ِلكَي َنكُونَ واحًدا،
  فَنستطيَع أنْ َنقُولَ مًعا،

  :َحولَ َبيِت قرباٍن ُمقَدَّسٍ واِحد
  لَيَس إّآل ربٌّ واِحٌد،"

  َمعموديَّةٌ واِحَدة،وإِميانٌ واِحٌد، و
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  وإِلٌَه َواِحٌد هو أٌَب ِللَجميعِ،
  ."َوفَوقَهم َجميًعا، َيعَملُ بِهم مجيًعا وهو فيهِم َجميًعا

  )٦-٤/٥أفسس(
 .َحاوِلُوا إِذًا أَنْ َتقَْتُدوا يب ♥
 .ةَ لَنقَتدي بَِكأَعِطنا إذًا احلكَم ♦
ما لَْم َيلَتِمسوين بَِبَساطَِة القَلْبِ، لَْن ُتعطَى لَُهمِ . أِحلكَمةُ ُتعطَى ِلألطْفال الُبَسطَاء ♥

  .ةً َعنهم َولغًزا لَهمَوطَالََما ذهُنهم َيعَمل، َسَتْبقى احلكمةُ َمخِفيَّ. اِحلكَمةُ
 !يا َرّب إْستأِصلْ ذهَنُهم ليسَتطيُعوا أَخًريا أَنْ َيَروا بُِعيونِهم َجمالََك وَبهاَءَك ♦
ِلَتكُْن َصلواُتِك . أَيُّها القَلُب الصَّغري، َصلِّي إِذًا َألجِلهم، َصلِّي يف هذه األزِمَنة املُلِحَدة ♥

َصلِّي كَي  .َصلِّي كي أََتَمكََّن ِمْن أَنْ أُعيَد إلَيهم الَبصَر .كََمزيجٍ ِمَن الَبُخور
َصلِّي، يا َصغَرييت، أَنِت الَّيت قَْد . هم اَألَبديأََتَمكََّن ِمْن أَنْ آيت إِلَيهم وأُوِقظَهم ِمْن ُسباِت

َصلِّي كَي َيُموتوا َعن َخطيئِتهم . آَتيُتِك أََنا بِالشَّريَعِة َوقَْد قَاَدِك ُروحي القُدُّوس
وإِنْ ُوجَِد َبعُض الرَِّجالِ احلُكََماء، . إِىل القَداَسِة، واحلُبِّ، واإلَميان" َيقُوُموا"و

كمَتُهم بَِبساطَِة قَلبِهم َنحوي، بِغَريِتهم َعلَى كُلِّ َما هو ُمقَدَّس َوبَِحراَرِتهم فَلُْيظْهُِروا ِح
َتذكَُّروا، إِذَا كُْنُتم ال . ولَْتِتمَّ كلُّ هذه األَُمور بَِتواُضعٍ وَمحبَّة. يف َجذبِ النُّفوس إِلَّي

َتعالَي  .ٍة كَافيٍة َوال ِمن قَلبِكمَتحَصلُون َعلى ما َتْسألُون فَذِلَك ألنَّكم ال ُتَصلّونَ بِقُوَّ
 .اآلن، ال َتْنَسي ُحُضوري أبًدا، فأنا قّدوُسِك والَّذي ُيحبُِّك األكثر

. الَّذين َيَتَضرَّعونَ إِلَيَكَيا َرّب، أَنَت َصاِلٌح، َوَصبوٌر وُمَتساِمح، وُمِحبٌّ جِدا ِلَجميعِ  ♦
َنحُن َخطَأَةٌ . إِْسَمْع َصلواِتنا، ربِّي، حتَّى َولَو كاَنت يف ُمنَتهى الفقر، إِرَحْمَنا وافَتْح أُذَُنَك
َنْحُن كُلَُّنا . َولَْسنا ِقدِّيسني، لَِكْن أنَت ُعرِفَْت بأنََّك َتذهُب إِىل املرَضى وَتشفيهم بُِحبَِّك

َتعالَ إِلَينا َواْشِفنا، ِلُتَساِعَدنا َعلى اإلَمياِن يف . ريٌض، ُمَشرٌَّب بِاخلَطيئَةمرَضى، جيلٌ َم
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 !َشكَِّنا الَّذي ال ُيَصدَّق
وَشفَقَيت على الُبَؤساِء . ُحبِّي الَّذي أَكنُُّه لَكُم َجميًعا ال ُمتناٍه. إنَّ اْسِتقاَميت أََبِديَّة ♥

أَفَتُح فَمي، َوكُلِّي َشوٌق . إِْسأَلوا فَُتْعطَوا. رّيواملَرَضى كبرية وفوق كلِّ إدراٍك َبَش
 .ُمتلهٌِّف إِلَى َصلَواِتكم

 !ُعْد إِلَينا، َوطَهِّْرنا. أَسأَلَُك، وبِاْسمِ إْخَويت أيًضا، أَنْ َتأيت وُتخلَِّصنا، يا رّب، يف ُحبَِّك ♦
 . َسأَعوُد إلَيكُم كَُحّب َوَسُتطَهُِّركم ناري َجميًعا ♥
 ).٢١/١رؤ (ْدَتنا بَِسماٍء َجديَدٍة وأَْرضٍ َجديَدٍة، يا رّب لَقَْد َوَع ♦
لَقَْد َوَعدُتكم بِأَكثََر ِمْن ذلك، يا َصغَرييت، لَقَْد َوَعْدُتكم بِأُورَشليَم َجديَدٍة كََما  ♥

أَكُونُ أََتَرين؟ قَريًبا جِدا اآلن، َو. َوَعْدُتكُم بِأنَّين َسأَعيُش َبيَنكُم؛ َسأقيُم َمْسكين َبيَنكُم
 .َمَعكُم

إِذًا، أَْسرِْع، يا َرّب، أَْسرِْع؛ فََجميُعنا َننَتِظُر بِفَارِغِ الصَّربٍِ الَعنَصَرةَ الثانية َوفَيَض روِحَك  ♦
 .َمجيئَك الثاين: القُدُّوس

 ملاذا ال ُتجيبني؟... َهل أَْنُتم َجميًعا ُمْسَتعدُّون ِلَتقَبُّلي؟ ♥
 ٧...كَثريونَ لَْيُسوا ُمْسَتعدِّيَن ِلَتقَبُِّلَك: الكَِلَماتألنَّه صْعٌب، ربِّي، قولُ َهِذه  ♦
. َصلِّي ِللَّذيَن لَيُسوا ُمْسَتعدِّيَن ِلَتقَبُّلي. َصلِّي ِللُملِْحدين. َصلِّي إذًا ِللَّذيَن َيجهلوَنين ♥

 َنْحن؟. َتعالَي.أَلتِّيَنةُ قَْد أَْيَنَعْت َوَعمَّا قَريب َسَتأكلُون ِثماَرها! إِْسَتِعدُّوا
  .أجل، ربِّي، حنن ♦

١٢/٥/١٩٩٠  
  َتعالَي وُزوريين يف َبْييت؛ أَجلُُحوُد الكَبري

  

                                                           
  .فَبَِحَياٍء َوبَِصوٍت َحزينٍ قَْد أَجبُته بِذلك  ٧
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 َيُسوُع؟ ♦
. يتيا فاسوال، َدعيين أَْسَمْع َوقَْع ُخطَْواِتِك غًَدا يف كَنيَس. السَّالُم َمَعِك. أََنا ُهَو ♥

فََهلْ أَْنِت أَيًضا َتْنَتِظريَن بِفَارِغِ الصَّْبرِ ِمثْلي ِتلَْك السَّاَعةَ ... َسأَْنَتِظُرِك بِفَارِغِ الصَّْبر
 َهلْ ما زِلِْت َتْرغَبَني بِإجاَبيت؟. أُِحبُِّك: َدعيين أَكُْتْبَها... ٨الَّيت فيَها َسأَتَِّحُد بِِك؟ فَاُسوال

ُب إِلَى كَنيَسِة الّروم لَِكنِّي أَُعاين َداِئًما ِمْن ُمْشِكلَِة اللَُغِة، فَبالكدِّ َسأَذَْه. َنَعْم، َربِّي ♦
 .أَْسَتطيُع ُمَتاَبَعةَ َما َيقُولُه الكَاِهُن

إِفَْترِضي أَنَِّك : َتَعالَي َواْسَمعي َهذا... فََتَحدَّثي إِلَيَّ. لَِكْن أََنا َحاِضٌر َوأُْصغي إِلَى قَلْبِِك ♥
 ِلزياَرِة إِْحَدى َصديقَاِتِك الَّيت َتْنَتِظُر ُرْؤَيَتِك بِفَارِغِ الصَّْبرِ؛ فََهلْ َسَتلَْبثَني، لََدى َتذَْهبَني

 ِلقَاِئِك بَِها، َجافَّةً َوُمَتَحفِّظَة؟ أَْم َسَتذَْهبَني َنْحَوَها ِلَتْسَتقْبِليَها بَِحَراَرٍة وُتقَبِّليَها؟ ثُمَّ، أَال
فَبَِهِذِه الطَّريقَِة ! َتَتَحدَّثَا؟ أَْم َسَتلَْبثَني َجاِلَسةً بَِصْمٍت؟ طَْبًعا َسَتَتكَلَّمنيَتْجِلَسان َمًعا ِل

أُريُد أَنْ أَْشُعَر بِقَلبِِك َيغَتبِطُ فََرًحا كُلَّ . أُريُد أَنْ َتكُوين َمعي ِعْنَدَما َتأْتَني ِلزياَريت يف َبييت
حيَنِئٍذ . فَالكَالُم َمعي، أََنا إِلَهِِك، َصالةٌ. َع قَلَْبِك ُيكَلُِّمينأُريُد أَنْ أَْسَم. َمرٍَّة ُتالقيَنين

فَآَنذَاك، َيا اْبَنيت، َتأْيت . َسَتلَْتِصُق أُذُين بَِشفََتْيِك َوَسأََتلَقَّى كَِلَماِتِك كَقَطََراِت َعَسل
َشديد، أَللَّْحظَةُ الَّيت فيَها أَْعطَْيُتِك لَْحظَيت الُعظَْمى، أَللَّْحظَةُ الَّيت أَْنَتِظُرَها بِفَارِغِ َصْبرٍ 

ذَايت َعلَى اجلُلُْجلَِة، أَلسَّاَعةُ املُقَدََّسةُ ِلذَبيَحيت، أَلسَّاَعةُ املُقَدََّسةُ ِلِفَداِئِك، أَلسَّاَعةُ 
أَُبارِكُِك، َيا . َباينِلَتأْكُالين َوَتْشَر ٩َسأَ ْنَتِظُركَُما ِكلَْيكَُما. املُقَدََّسةُ الَّيت فيَها أَتَِّحُد بِِك

 .ِطفْلَيت، فَال َتْحُرميين ِمْن لََحظَاِت احلُبِّ َهِذِه، لََحظَاِت املَُناَولَِة املُقَدََّسة
 !ُمَباَرٌك الرَّبُّ! أملَْجُد هللا! لُيَسبَّحِ الرَّبُّ! َربِّي ♦

                                                           
  .فَأَوقَفُته َعْن ِكَتاَبِتَها" أُِحبُِّك: "لَكَانَ َيُسوُع قَْد قَا  ٨
  .أََنا َوَصديقي الرُّوسي  ٩
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قَاِئُق الَّيت َتقْضيَنَها َمعي هي َهِذِه الدَّ. أَلسَّالُم َمَعِك، َيا َصغَرييت، أَْرضيين بَِتمييزِِك إّياي ♥
ُخذي ... ١٠َيطيُب يل أَنْ أَْسَمَعِك. َبْهَجيت، فَهي كََمطَرٍ ُمَرحَّبٍ بِِه َعلَى أَْرضٍ َعطَْشى

 قُويل يل، َهلْ أَْنِت َسعيَدةٌ ُرغَْم كُلِّ َهِذِه اِملَحن؟... َواقَْرأي َما أَْعطَْيُتِك
 !َنَعم ♦
. ا ُتْنَزُع إِْحَدى َبَتالِتِك، أََتأَكَُّد أَنَّ َبَتلَةً أُْخَرى َسَتِحلُّ َمكَاَنَهاأيَُّتها الزَّهرة، ِعْنَدَم ♥

... بُِنوري أُقَوِّي ُجذَرِك؛ لَو كُْنِت َتْعلَمَني فَقَطْ كَْم أَُحاِفظُ َعلَْيِك َوبِأَيَِّة ِعَناَيٍة أَُعاِملُِك

 .َتَعالَي .َحيِكإِتَِّكئي َعلَيَّ ِعْنَدَما َتكُونَني َتِعَبةً فأُرِ

  
  

  الحقًا، (
  

 .)يف لَْنْس، فَوَق ِسُيون، سويْسَرا ١٩/٥/١٩٩٠رَِسالَةٌ الْجِتَماعِ الصَّالِة يف 
. ا ِلَتوحيِدكُم َجميًعا ُهَنا يف ُحبِّيقَلْيب َيَتَرنَُّم فََرًح. َسالمي َمَعكُْم، َيا أَوالدي اَألِحبَّاء ♥

َتَعالَوا إِلَيَّ كََما . َتَعالَوا إِلَيَّ فَأَغُْمَر ُروَحكُم بُِروحي. َصلََواُتكُم هي كَُموسيقَى ُألذَُنيَّ
 .أَْنُتم فَأَْرفََعكُم َألْجَعلَكُم ِقدِّيسَني، أَيَُّها اَألِحبَّاء

َصويت ُيَدوِّي يف َزَواَيا َهِذِه اَألْرضِ اَألْرَبعِ ُألذَكَِّركُم . ِةَصلييب َيْدُعو الَيوَم إِلَى القََداَس
أَال أَْعلَُم كَْم أَْنَت ... أَيَُّها اجليلُ. َجميًعا بِأَنِّي قُدُّوٌس َوبِأَنَُّه َيجُِب أَنْ َتعيُشوا ِقدِّيسَني

َوال َتَتالَءُم َمع ِفكْري، َويف َهِذِه َضعيف؟ لَقَِد اْبَتَدَع َعْصُركُْم ُرُسوًما ُمْزِعَجةً ِلَعْيَنيَّ 
الَّيت اْبَتَدْعُتُموَها، أَْنزِلُ فأَجُِد الِقْسَم اَألكَْبَر ِمْن َخليقَيت َمْسُجوًنا، أََجل، أَسَري " الَبابِل"

  أَال أََرى كُلَّ ذَِلَك؟. الشرِّير الَّذي ُيَغذِّيه بِاِإللَْحاِد َوالَعقْالنِيَِّة َواِإلثْمِ

                                                           
  ".َنَعم"قُلُْت، " أَُتِحبَِّني أَنْ َتكُْتيب؟"لَبِثََ َيُسوُع َصاِمًتا ِلَبْرَهٍة، ثُمَّ َسأَلَين،    ١٠
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أَقُولُ لَكُم إِنِّي اآلنَ كََما َعلَى َنارٍ َولَْن أَْنَتِظَر أَكْثََر . الُت الِقدِّيسَني قَْد َبلََغْت أُذَُنيََّتَوسُّ
َعمَّا قَليلٍ َسَيَراين الَعالَُم . ِمْن ذَِلَك، لَْن أَْتُركَكُم أَكْثََر يف َهِذِه الظُلمة، َسأَُعوُد إِلَيكُم

لَِكْن، قَْبلَ أَنْ ُتفْرَِع . َسَيحلُّ َعلَيكُم َوَيعيُش َبيَنكُم" أَحلُبُّ"ِمن َجديٍد، أََجلْ، 
أَْشَجاُركُم بِأَغَْصانَِها املَهيَبِة، َوأَوَراِقَها الَوارِفَِة وُجذُوِعَها الشَّاِمَخِة، َوقَْبلَ أَنْ ُتَباِشَر 

َر أَْنَهاًرا َألْروي أَْرَضكُُم الَعطَْشى، طُُيوُر السََّماِء بِأَنْ ُتَعشَِّش يف أَغَْصانَِها، َوقَْبلَ أَنْ أُفَجِّ
َمْيَتةً َسُتْصبُِح . ، أَْنوي َتطْهَريكُم َجميًعاَسأَْبَعثُ ِمَن السََّماِء أَْعِمَدةً ِمْن َناري املُطَهَِّرِة

تَّطْهري، َوَبْعَد َهذَا ال... اَأليَّاُم الِّيت فيَها كَانَ اَألْمَواُت َيْبَتهُِجونَ بُِحُضورِ اَألْمَواِت

   !، احلُّب اِإللَهيأحلُّب: َسَتَتكَلَُّمونَ لَُغةً َواِحَدةً، لَُغيت اخلَاصَّةَ املَُسمَّاةَ
ِلذَِلَك، يف ِتلَْك اَأليَّامِ، َسأَْحجُب الشَّْمَس، َوالقََمَر . أَْنوي إَِباَدةَ كُلِّ َشرٍّ َوكُلِّ ُسوٍء

َسأُظِْلُم لَكُم كُلَّ . َدكَْناَء َوالقََمُر لَْن ُيْعطي َضوَءُهَسأَْسُتُر الشَّْمَس بُِغُيومٍ . َوالنُُّجوم
. َعن التََّزاُوجِ َمَع اخلَطيئَِة" َبابِلُ"َحتَّى َتكُفَّ َنيَِّراِت السََّماِء َوأُغَطِّي ُبلَْداَنكُم بِالظُّلَُماِت 

إِذَا َعجَِز َعْصُركُم َعْن َتقْديرِ . بِالنَّارِ، َألنَّين َسأُْحرُِق كَفََرَتَها َشريَعةَ ُحبِّيفََتَتَبنَّى حيَنِئٍذ 
ُحبِّي الَعظيمِ َوَدنََّس إِْسمي القُدُّوَس، فَهذا بَِسَببِ اجلُُحوِد الكَبريِ الَّذي َنفَذَ إِلَى قَلْبِ 

  .َمقِْدسي
َوقٍْت َمَضى، أََتَرونَ؟ أَيَُّها اجليلُ، ألَيوَم ُروُح نِْعَميت َيأْيت ِلَنْجَدِتكُم بَِسَخاٍء أَكْثََر ِمْن أَيِّ 

إِنَّين أَُشيُِّد يف كُلِّ َزاويٍة ِمْن َزَواَيا اَألْرضِ َمذَابَِح َجديَدةً ُألقَدَِّس أَْرَضكُم َوأُقَدَِّسكُم 
نَُّه َوأَْصَنَع ِمْنكُم َمذَابَِح َحيَّةً َتْحِملُ ُشْعلَيت، َألفَبِالنِّْعَمِة أَْعَتزُِم أَنْ أُقيَمكُم . أَْنُتم َجميًعا

ِعْنَدِئٍذ َسأُْرِسلُكُم . فيكُم َسَيْحَيا ُروُح قََداَسيت، ُروٌح أَوَحد، لَطيٌف، بِال َدَنسٍ وطاهر
َوأَِعُدكُم، أَْنُتُم . إِلَى كُلِّ بِقَاعِ املَْعُموَرِة َورَِسالَُتكُم َسَتكُونُ إِْعالنَ ُحبِّي الّالُمَتَناهي

لَْك اَأليَّامِ املُظِْلَمِة الَّيت َسَتأْيت َعلَى الَعالَمِ أَْجَمع، َسأَْحفَظُكُم الَّذيَن ُتِحبُّوَنين، بِأَنَّين، يف ِت
  .يف أََماٍن َوأُقِفلُ َعلَيكُم يف أَْعَماقِ قَلْيب اَألقَْدسِ، َسأَكُونُ َمَعكُم
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وا ! ابِحيلَِكْن، وا أََسفاه َعلَى كُلِّ الَّذيَن َيقُْضونَ أَوقَاَتُهم ُيَدمُِّرونَ َوَيُدوُسون َمذَ
وا أََسفاه َعلَى ! وا أََسفَاه َعلَى كُلِّ َهِذِه النُّفُوسِ! أََسفاه َعلَى كُلِّ الِّذيَن َيقُْتلُونَ أَْنبيائي
وا أََسفاه َعلَى كُلِّ الَّذيَن َيْرفُُضونَ َتْحذيَرايت ! كُلِّ الَّذيَن َيْتَبُعونَ الَوْحَش اَألْسَوَد

... فََسَيْدعوَنين يف ِتلَْك اَأليَّامِ املُظِْلَمِة، لَِكّني لَْن أُجيب! وَنَهاَوَيْزَدُروَنَها َوَيَتَجاَهلُ
  .فَخمٌس ِمن جِراحي َمفُْتوَحةٌ َوَدمي َيَتفَجَُّر ِمْن َجديٍد يف كُلِّ َمكَاٍن

ُموا، إِلَْتِمُسوين فَكُِّروا َمرََّتْينِ قَْبلَ أَنْ َتفَْتُحوا ِشفاَهكُم ِلَتَتكَلَّ... ُتْب، أَيَُّها اجليلُ، ُتْب
قَْبلَ أَنْ . إِقَْتُدوا يب، أََنا إِلَهكُم، إِْتَبُعوين َعلَى آثَارِ قََدَمي. بِقَلْبِكُم َولَْيَس بَِعقِْلكُم

َماذَا كَانَ "أَو " َماذَا كَانَ املَسيُح ليقولَ يف َهِذِه احلَالَِة؟: "َتَتكَلَُّموا، إِْسأَلُوا أَْنفَُسكُم
فَكُِّروا َمرََّتيِنِ قَْبلَ أَنْ َتفَْتُحوا ِشفَاَهكُم، ال َتَدُعوا " ل يف َهِذِه احلَالَِة؟املَسيُح لَيفَع

إِقَْتُدوا يب َوكُوُنوا . َشفَاَهكُم َتكُْن َسَبًبا ِلُسقُوِطكُم، ال َتَدُعوا ُروَحكُم ُيَضلِّلْكُم
  .اِإلْنِعكَاَس الكَاِملَ ِلُصوَريت
، أََتَرونَ؟ ال ١١وا كََما َيْنَبغي، فَُروحي َسُيَصلّي َألْجِلكُمَحتَّى لَو َعجزُتم أَنْ ُتَصلُّ

فَُحًبا بِاْسمي . أَْخذُلَكُم أََبًدا حتَّى إِذَا كُْنُتم ال َتَتَوصَّلُونَ إِلَى َتقْديرِ ُحّبي الَعظيمِ
فَلحظةَ . ِفُر َخطَاَياكُمالقُدُّوسِ، أَْنَحين أَكْثََر حنَوكُم َألْرفََعكُم إِلَيَّ، َوبَِعطْفي املُِحبِّ أَغْ

َوكُلُّ كَِلَمٍة ... َتفَْتُحونَ فََمكُم ِلَتْدُعوين، أَطُري إِلَْيكُم َوأََضُع أُذُين َعلَى ِشفَاِهكُم
  .َتَتفَوَُّهونَ بَِها ُتَعّزي قَلْيب َوُتْبهُِجين

  َيا َربِّ، َيا : "ْيَس كُلُّ َمْن َيقُولُ يلُعوُدوا إِلَيَّ بِكُلِّ قَلْبِكُم َولَتْبلُغْ َصلََواُتكُم إِلَيَّ، َألنَّه لَ
  ."١٢َربِّ، َيْدُخلُ َملَكُوَت السََّماواِت، َبلْ َمْن َيْعَملُ بَِمشيئَِة أَيب الَّذي يف السََّماَواِت

                                                           
  .٨/٢٦رومة   ١١
  .٧/٢١مىت   ١٢
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م لَكُ فََتْنفَِتَحبُِحبٍّ فَأَْعرِفَكُم، َصلُّوا بُِحبٍّ  أَْعطُوا، فَأَْسَمَعكُمبُِحبٍّ  َتكَلَُّمواَهكَذَا  
أَْنُتم َخاصَّيت، : "أَْبَواُب َملَكُويت ِلَتْسَتقْبِلَكُم، إِْعَملُوا بُِحبٍّ َحتَّى أَْسَتطيَع أَنْ أَقُولَ لَكُم

 َوكُلُّ َمْن َيْحَيا يف احلُبِّ َيْحَيا ِفيَّ َوأََنا " احلُبُّ"أََنا !" أَبِيكمإِلَى  َتَعالَواأَْنتم ذُرِّيَّيت، 

  .ئَةَ أَيب الَّذي يف السََّماَواِت َحتَّى َتْدُخلُوا َملَكُويتإِْعَملُوا َمشي .فيِه
َصلُّوا أَكْثََر بِقَلْبِكُم، َيا أَوالدي، َوِثقُوا بِأَنَّ . َتذَكَُّروا أَنَّ أَْصلَ َشَجَرِة احلََياِة ُهَو احلُبُّ

ُيِحبُّكُم، " أَحلُبُّ. "ونَ بَِهاأَُبارِكُكُم َوأَُبارُِك كُلَّ ُخطَْوٍة َتقُوُم. أُذُين بِقُْربِ ِشفَاِهكُم
  .كُوُنوا َواِحًدا. أَْتُرُك َنفَْحة ُحّبي َعلَى جَِباِهكُم. َتذَكَُّروا ُحُضوري

  

  
 ).الِحقًا (
. َصلِّي، َيا اْبَنيت... م فَقَط َيكُفُّونَ َعْن ُجُنونِهِمَيا لَْيَتُه... ألَبَشُر قَْد اْنَحطُّوا َوفَُسُدوا ♥

 ...َوَمَع ذَِلَك، َحتَّى يف َحالَِة فََساِدكُم، أُِحبُّكُم َوأَْبكي َعلَى ُضُمورِكُم
 ارِكَُهَبأُ نْأَ ونَى، ُدَرورٍ أُْخُمأُبِ مََّتْهٍة َأللََعَجبِ ْضُتى، َنَهَهَتا اْنَمَدْنِع. يَّلَلي َعوُع ُيْمُسَي انَكَ (

ا وًعا َمةً َنَياِسةً، َنالََسرِ يَّلَيا ُيْملي َعاِداًنا َعَسْنإِ انَو كَا لَكََم ُتُهلْاَمَع ،فَفي إثْمي. ُهبَِّحو أَُسأَ
 لَْم ،َكِللَّ ذَيل كُ الَِعْنَدَما قَ. بَِعَجلٍَة أَسألُُه املَْغِفَرة ِهْيلَإِ دُتُع َكِلذَا، ِلًريثُت كََخجِلْ. َتُهوَهأُلُ

 .)ًنايزَحئًا َواِدَه لًْشا َبِهَدَيْبُد ُمْن
  

١٤/٥/١٩٩٠  
  َسأَمُأل فََمِك

  

. أَْصغِ، أَيَُّها الرَّبُّ الكُلِّيُّ الرَّْحَمِة، َصلََوايت َضاِمَرةٌ أكيًدا. َربِّي َوفَاِديَّ، أَْصغِ إِلَى َصاليت ♦
أَْنَت َتْعرُِف َحاَجاِتَنا، . الصَّْحَراِء أَْدُعوَك ِللنَّْجَدِة فَأََنا فَقَريةٌ َوُمْعوَِزة، لَِكنِّي ُهَنا، َوِمْن َهِذِه

 ! ُمَجرَُّد َبَركٍَة ِمْنَك، َربِّ، فَُيْشفَون. َوَحْتًما َسِمْعَت َتَوسُّالِت املُْحَتَضريَن
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فَْعلُ الشَّْيَء أََنا، َمْن أَْخَرَجِك ِمْن ِمْصَر، فََما َعلَيِك إِالَّ أَنْ َتفَْتحي فَاِك َألْمَألُه، َوَسأَ ♥
 .َنفَْسُه ِلَجميعِ إِْخَوِتِك

   
  

  

١٥/٥/١٩٩٠  
  أَلعالَم ماَت ِللُْحّب -َصلُّوا لآلب بَِهِذه الطريقَة 

  

 .)يف لَنس، سويْسَرا ١٩/٥/١٩٩٠يف  الِةالصَّ اعَِمِة الْجِتيَسدِّا الِقَنةُ أُمِّالََسرِ (
إِنَّين أَُربِّيكُم يف . أََنا، أُمَّكُم الِقدِّيَسةَ، أُعدِّكُم ِلُتالقُوا الرَّبَّ. أَلسَّالُم َمَعكُم، َيا أَوالدي 

غَْيُر  أَْدرِكُوا أَنَّ َهِذِه أَيَّاٌم. ُنُموِّكُم الرُّوِحيِّ، َوأَغُْمُركُم بِالنَِّعمِ ُألَساِعَدكُم َوأَُشجَِّعكُم
َعاِديٍَّة َتعيُشوَنَها يف َزَمانِكُم؛ إِنََّها اَألْزِمَنةُ الَّيت َتْسبُِق َمجيَء الرَّبِّ، إِنََّها فَاِتَحةُ الطَّريقِ 

َصلُّوا َحتَّى َيكُونَ كُلُّ . َهِذِه اَأليَّاُم ِهَي َتْهيِئَةٌ ِلُنُزولِ َمِلِككُم. الَّيت ِمْنَها َسَيجيُء الرَّبُّ
َصلُّوا بَِحَراَرٍة، َيا أَوالدي الصَِّغاَر، َألْجلِ ِتلَْك الُنفُوسِ الَّيت َتْرفُُض . ُمْسَتِعدِّيَن النَّاسِ

 :أَنْ َتْسَمَع َوَتْرفُُض أَنْ َتَرى، َصلُّوا َألبيكُم الَّذي يف السََّماَواِت بَِهِذِه الطريقَِة
  أَيَُّها اآلُب الكُلِّيُّ الرَّْحَمِة،

  َن َعَبثًا ُيَحاوِلُونَ أَنْ َيْسَمُعواإِْجَعلِ الَّذي
  َولَِكنَّهم ال َيفَْهُمونَ أََبًدا،

  إْجَعلُْهم َيْسَمعون َصوَتَك َهِذِه املَرَّةَ 
  َوَيفَْهمون أَنََّك أَْنَت 
  .قُدُّوُس الِقدِّيسَني

  إِفَْتْح ُعُيونَ الَّذيَن َعْبثًا ُيَحاوِلُونَ أَنْ َيَروا
  ،وال ُيْدرِكُونَ أََبًدا

  ِلَيروا َهِذِه املَرَّةَ بُِعُيونِهِم
  .َوْجَهَك اَألقَْدَس َوَمْجَدَك



      ٤٢رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٢٠

  َضْع إِْصَبَعَك َعلَى قَلْبِهِم
  َحتَّى َيْنفَِتَح قَلُْبُهم
  .َوَيفَْهَم أََماَنَتَك

  أَُصلِّي وأَْسأَلَُك كُلَّ َهِذِه اُألُمورِ،
  أَيَُّها اآلُب الَبارُّ،
  مَِحتَّى َتْرَتدَّ َجميُع اُألَم

  َوتْشفَى  
  بِجَِراَحاِت اْبنَِك احلَبيبِ

  .آمني. َيُسوَع املَسيح

فَاآلُب كُلِّيُّ . إِْسأَلُوا اآلَب أَنْ َيْغِفَر ِللنفُوسِ املَُتَعنَِّتِة الَّيت َتْرفُُض أَنْ َتْسَمَع َوَتَرى
ِعْنَدَما ُتَصلُّونَ  أَْنُتم َبُخوٌر يف َنظَرِ اِهللا،َنَعم، َيا ِصَغاري، . الَرْحَمِة َوَسَيْرَعى كُلَّ أَوالِدِه

أُْشكُُروا  .كُلََّما َجهِْدُتْم يف الصَّالة، كُلَّما أَصَبَحْت َصلَواُتكم قَويَّةً. ِلَخالصِ إِْخَوِتكُم
الرَّبَّ الَّذي َدَعاكُم َوبِْنَعَمِتِه َجَعلَكُم َتْسَمُعونَ َنَداَءُه، ِلذَِلَك َصلُّوا َألْجلِ الَّذيَن 

  .ُضونَ أَنْ َيْسَمُعواَيْرفُ
اَأليَّاُم َتْمضي . أَلَوقُْت َيْدَهُمَنا َوكَثُريونَ ال َيَزالُونَ غَاِفلَني َوَيُغطُّونَ يف ُسَباٍت َعميقٍ

أحلُبُّ . َوقَلْيب َيُغوُص يف ِخَضمٍّ ِمَن الَغمِّ ِعْنَدَما أَْنظُُر ِمَن الَعالِء إِلَى َشبيَبِة الَيومِ
لَْم َيْعرِفُوا أََبًدا َحتَّى احلُّب، َوكَثريونَ ِمْنُهم ِلْم َيْنَعُموا َحتَّى بِِدْفِء أَو  لَِكْن... َمفْقُوٌد

ألَعالَُم قَْد َبَرَد، َبْرًدا َجليًدا، َواَألْهلُ َيَتَحوَّلُ  .ُحبِّ أُمِّهِم، َألنَُّه لَْم َيكُْن لََها ِلُتْعطي
اُألمُّ َتْرفُُض الْبنِها . لُ ِضدَّ أَْهِلِه ِلفقداِن احلُبَِّوالَولَُد َيَتَحوَّ. أََحُدُهم ِضدَّ اآلَخر

ألَعالَُم َماَت ِللُْحبِّ، إِنَُّه َيْرقُُد يف ظُلَْمٍة َحاِلكٍَة، َألنَّ الُبْغَض َواجلََشَع . َتَوسُّالِت احلُبِّ
نَّين ُمْضطَرَِبةٌ بَِمَشاِهَد ُمريَعٍة، إِ. َواَألَنانِيَّةَ ُتَسْيِطُر َعلَى اَألْرضِ بِكَاِمِلَها َحتَّى أَْحَشاِئَها

  .بِإِثْمِ َهذَا الَعالَمِ املُظِْلمِ َوبِاجلُُحوِد الَّذي اْخَتَرَق املَقِْدَس بِذَاِته
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كُلُّ . أَلكََوارِثُ، َواملََجاَعةُ، َواَألْحَزانُ، َواحلَْرُب َوالَوْيالُت، كُلُّ ذَِلَك ِمْن ُصْنِعكُم أَْنُتم
إِنَّ اَألْرَض ُتَدمُِّر ذَاَتَها بِذَاِتَها، َولَْيَس اُهللا َمْن . اَألْرضِ، إِلَى اَألْرضِ َيُعوُد َما َيأْيت ِمَن

فَاُهللا َعاِدلٌ . ُيْرِسلُ لَكُم كُلَّ َهِذِه الكََوارِِث، كََما َيميلُ الكَثُريونَ ِمْنكُم إِلَى االْعِتقَاِد
  .رُّ الشرََّوكُلِّيُّ الرَّْحَمِة، أَمَّا الشرُّ فََيُج

َيا أَوالدي، َصلُّوا َمعي، . َصلُّوا بَِحَراَرٍة، َصلُّوا بِقَلْبِكُم الْرِتَداِد َعْصرِكُم َوَخالِصِه

أَُؤكُِّد لَكُم أَنِّي َمَعكُم  .أَْحَتاُج إِلَى َصلَواِتكم؛ َصلُّوا َوأََنا أَْرفَُع َصالَتكُم إِلَى اِهللا

  .أَُبارِكُكُم َجميًعا. م أََبًدا، أَْنُتم أَوالديال أَْتُركُكُ. َحْيثَُما ذََهْبُتم
  

١٦/٥/١٩٩٠  
  طُوبَِى ِللَّذيَن َيْعَملُونَ َمِشيئَةَ أَيب

  

أَْنُتم . أََنا، الرَّبُّ، آيت َألفَْتَح قُلُوَبكُم َوأَُنجَِّيكُم َجميًعا ِمَن الشرِّيرِ. أَلسَّالُم َمَعكُم ♥
طُوَبى ِللَّذيَن َيقَْبلُونَ . ١٣وحي َسُيفَاُض َعلَى كُلِّ َبَشرقُلُْت إِنَّ ُر. َتعيُشونَ َزَمَن نَِعم

ُروَح نِْعَميت ُدونَ أَنْ َيُشكُّوا؛ طُوَبى ِللْفُقََراِء بِالرُّوحِ َألنَّ لَُهم َملَكُوَت السََّماَواِت؛ 
َملُونَ َمشيئَةَ أَيب طُوَبى ِلُبَسطَاِء القَلْبِ َألنَّ اِحلكَْمةَ َسُتكَْشُف لَُهم؛ طُوبَِى ِللَّذيَن َيْع

السََّماوِيِّ َألنَّ أَْبَواَب َملَكُويت َسُتفَْتُح الْسِتقَْباِلهِم؛ طُوَبى لََمَراِكبِ ُنوري الَّذيَن 
َيْحِملُونَ كَِلَميت َوَيْنُشُرونَ َرَساِئلي الَّيت ُيْعطيَها لَكُم ُروحي القُدُّوس، َألنَّ َخطَاَياكُم 

 .َتَعالَوا .مالكَثَريةَ َسُتْغفَُر لَكُ

  
  

                                                           
  .١٧/ ٢ُنُبوَءةُ ُيوِئيل ِسفْر اَألْعَمال   ١٣


