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٢٢

  الدفَْتُر الثاِلث َواَألْرَبُعون
  

٢٢/٥/١٩٩٠  
  ال َتُعدِّي السَّاَعات الَّيت َتقْضيَنها َمعي

  

ُسرِّيين َبَتأَمُِّلِك أَكْثََر؛ َصلِّي أَكْثََر، كُوين ِمطَْواَعةً ُألكَوَِّنِك . أَلسَّالُم َمَعِك، َيا َزْهَريت ♥
أَُيْمِكُنِك اآلنَ أَنْ َتْعرِيف َصوَت . َني لَُغيتَعلَى ُصوَريت، َخايف فَقَطْ ِعْنَدَما ال َتَتكَلَّم

 َسيِِّدِك؟
 .َنَعم، َربِّي، أَْسَتطيع ♦
 ِلَماذا؟ ♥
 .َألنََّك ُتَعلُِّمين أَْشَياَء َحَسَنةً َولَُغُتَك ِهَي احلُبُّ ♦
اَسميِه َمع فُكُلُّ َما َتَتَعلَّميَنُه ِمنِّي َتقَ. إِذًا أَْشرِكي اآلَخريَن يف كُلِّ َهِذِه التََّعاليمِ ♥

كُلَّ َنَهارِ ُجْمَعة، أُْدُخِلي يف . أَْبهِجيين بُِمَشاَركَتِِِك يف آالمي. أَْصِدقَاِئِك، َمجِّديين
عيشي بِقََداَسٍة، َضحِّي بذاتِك بِإِعطَاِئِك كُلَّ َما . جَِراَحايت، َضحِّي بَِمزيٍد ِمن َوقِْتِك يل

أُريُد أَنْ ُتقَدِّمي يل . الَّيت َتقْضيَنَها َمعي، أُريُدِك َسِخيَّةً ال َتُعدِّي السَّاَعاِت. َتلَقَّْيِتِه ِمنِّي
إَِراَدَتِك كُلَّ َيومٍ، قَدِّمي يل أَْحَزاَنِك، قَدِّمي يل آالَمِك، قَدِّمي يل َحتَّى أََخفَّ َخْمشٍ 

. ُنفُوًسا ِمن نَريانَِها املُطَهَِّرِة َألْسَتطيَع أَنْ أَْسَتْعِملَ َما ُتقَدِّميَنُه يل َألْمُحَو َخطَاَياِك َوأَُخلَِّص
َتَعالَي، قَْبلَ أَنْ َتَنامي َصلِّي . ال َتَدعي َهِذِه اُألُموَر َتذَْهُب ُسًدى، قَدِّميَها يل فَأَْسَتْعِملََها

 ...اإِنَّين أُْصغي، فَرِّحي قَلْيب َوقَلَْب أُمِِّك أَْيًض..." أَلسَّالُم َعلَْيِك، أَيَُّتَها املَِلكَةُ"
 .)ُتهاْيلََّص (

إِْسَترحيي يف قَلْيب كََما أََنا  .أَُبارِكُِك َواْبَنِك. َتَعالَي، يا اْبَنيت، إِذَْهيب َواْرَتاحي. َحَسًنا ♥
  .ُيِحبُِّك" أَحلُبُّ. "ِثقي بِكُلِّ َما َتَتلَقَّْيَنُه. َسأَْسَتريُح يف قَلْبِِك
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٢٣

٢٣/٥/١٩٩٠  
  عيشي يل

  
  

. ال َتكُفِّي أََبًدا َعْن ُدَعائي، ال َتكُفِّي أََبًدا َعنِ الصَّالِة. أََنا، َيُسوُعَهذَا . ألسَّالُم َمَعِك ♥
 َيا اْبَنيت، أَلَْيَس لََدْيِك َشْيٌء َتقُوليَنُه يل؟. أُْعطيِك َسالمي َوُحبِّي

 .أُْعطيَك ُحبِّي الَضئيلَ َوَعَدمي، َيا َربُّ ♦
ئيالً، أَمَّا بِالنِّْسَبِة الِ َعَدِمك، َيا َصغَرييت، فَالَْبثي آه، أَْرغَُب يف ُحبِِّك َحتَّى َولَو كَانَ َض ♥

إِْمألي . أََنابِاْرِتَشاِفِك كُلَّ َما هو  أَْنِتإِمَّحي كُلًِّيا، الشي كُلَّ َما هو . َداِئًما ال َشْيء
َوَنِقيَّةً َحتَّى ُيِشعَّ كُوين َشفَّافَة، َنَعم، . ُروَحك ِمْن ُروحي ِلُتْصبَِح َنفُْسِك ِمْشَعلَ ُنورٍ َحيا

إِذَا َسأَلِْتين، كُلَّ َيوم، أَنْ أَغِْفَر َخطَاَياِك . ُنوُرِك ِمْن ِخالِلك، بِال َعْيب، َوبِطََهاَرٍة فَقَط
. َوإِذَا َسَمْحِت يل أَنْ أُطَهَِّرِك، َحتَّى َولَو اقَْتَضى ذَِلَك آالًما َوِمَحًنا، لَفََعلُْتُه بِال َتَردُّد

لَْم آُمْرِك أََبًدا أَنْ َتْخطَئي، َوال أَيَّةُ َمَسرٍَّة . ُف َحاَجاِتِك، ال أَْسَمُح لَِك أَنْ َتْخطَئيأَْعرِ
أَلَْم أَْسأَلِْك أَنْ َتكُوين َبخُّوري، ُتَسكِّنيين بِِعطْرِك؟ لَقَْد . يل يف َسَماعِ ِلَسانِِك َيزِلّ

طَْيُتِك ِلَساًنا ِلُتَسبِّحيين َوُتذَكِّري َشْعيب بِاحلُبِّ الَّذي َزيَّْنُتِك بَِمالبَِس ُتثُري اِإلْعَجاَب َوأَْع
َحاِفظي َعلَى . فَكُوين إِذًا َيِقظَةً، َيا ِتلْميذَيت، َوأَْصغي إِلَى َتَعاليمِ اِحلكَْمة. أَكُنُُّه لَُهم

أََنا إِلَُهِك،  .أََبًدا قََداَسِة اْسمي َواْحفَظي بِِدقٍَّة َشريَعيت َوَتَعاليمي فَلَْن أََتَخلَّى َعْنِك
َوَمعي إِلَى َجانِبِِك، فََمْن َيْسَتطيُع أَنْ َيكُونَ ِضدَِّك؟ َبْعَد أَنْ ُمنِْحِت كَاريْزَما 

ال َشْيء، : َوأَْعينَتْرفُضَني يل َشْيئًا،  الكََهِذه، لَْم َتْسَتِحقّيها، َتأَكَّدي ِمْن أَنَِّك )موهبةً(
ال َتْرفُضي بِاْسِتْخفَاف . ُصومي َعلَى اخلُْبزِ َواملَاء. ُصومي، كفِّري َوذَِلَك عيشي يلِل

! إِفَْرحي، ِعْنَدَما ُتَهدَّديَن بَِسَبيب! اِملَحَن الَّيت أمتِحُنِك بِها، إِفَْرحي، ِعْنَدَما ُتْضطََهدين
 .بَِها أَُصيُِّرِك كَاِملَة َهِذِه هي، َيا ِطفْلَيت، أَِملَحُن الَّيت! إِفَْرحي، ِعْنَدَما ُيَهاجُِمِك أَْعَدائي
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لَْن أَعفَيِك ِمَن . َصلِّي بِال اْنِقطَاع، َصلِّي، َصلِّي، َصلِّي ُدونَ أَنْ َتُعدِّي الدَّقَاِئق 
أُريُدِك أَنْ َتكُوين َمْصلُوًبا َحيا، ِذكًْرا يل . اآلالم، فَاُسوال، كََما أَنَّ اآلَب لَْم َيْعِفين ِمْنها

َن أَنَّ ِهَبةَ اَأللَمِ َوليَدةُ ُجودي الالَمْحُدوِد َوُحبِّي الالُمَتَناهي؟ فَال َتَتَردَّدي أَال َتْدري. أَنا
. إذًا يف أَنْ ُتَعانِقي َصلييب، فَلَْتُضمَّ ِذَراَعاِك َصلييب بَِحَراَرٍة َوَسَيقُوُدِك يف طَريقِ احلََياة

 أَكيَدةً أَنَّ ُحبِّي َوأََماَنيت َسَيْحفَظَانِِك، إِذَا َحاَدْت قََدَماِك ِعْن الطَريقِ الصَّحيح، فَكُوين
. ِلَتْعطَْش َنفُْسِك إِلَيَّ َداِئًما، َدعيين أَْسَمْع َوأَْشُعْر بَِتَنهَُّداِت ُحبِِّك. َسأُْسرُِع إِلَى َنْجَدِتِك

فَحاِت الَّيت أَْعطَْيُتِك َجبيَنِك بُِعْمقٍ، أَيَُّتَها الَنفْس، بَِنفَحاتِِ ُحبِّي، ِتلَْك الَن َخَتْمُتلَقَْد 
  .لَقَْد َخَتْمُت َجبيَنِك بِاْسمي القُدُّوسِ َوَجَعلُْتِك َخاصَّيت َمَدى اَألَبِديَّة. بِاْسِتْمَرار

قُويل يل، إذًا، َيا   .إِْرفَعي إِذًا َعْيَنْيِك َنْحوي فََتجِدي السَّالَم احلَقيقي يف ُحُضوري
  ا قَلْيب، َهلْ َسُتَباِدليين احلُبَّ الَّذي أَكُنُُّه لَِك؟اْبَنيت، أَْنِت الَّيت ُيِحبَُّه

ُحّبي َضئيل، فَكَْيَف أَقِْدُر أَنْ أَْسَتْبِدلَ إِكْليلََك الَشوكي بِإِكْليلٍ ِمَن الُوُروِد؟ إِنًَّ ُروحي  ♦
َعلِّْمين أَنْ . ِمنِّي فَأََتَعلَّم إِْشَرْح يل إِذًا، ُدونَ أَنْ َتَملَّ. َتَتأَمَّلُ ذَِلَك بِاْسِتْمَرارٍ َوَتْغَرُق ِفيَّ
َعلِّْمين أَنْ أَْحفَظَ َبِدقٍَّة َشريَعَتَك َداِئًما َوأََبًدا َحتَّى أَْسلَُك . أُِحبََّك كََما َتْرغَُب أَنْ ُنِحبََّك

 .َسدِّْد ُخطَُوايت يف طَريقِ احلُبِّ كََما َوَعْدت. طَريَق االْسِتقَاَمة
 ...كَلَّْت َعْيَناَي ِمن اْنِتظَارِ َشفََتْيِك َتَتفَوََّهاِن بُِنذُورِ أََماَنِتِك لَقَْد... آه، َيا اْبَنيت ♥
َيا َيُسوُع الَوديع، أَلكَثُري احلََناِن َداِئًما، احلَبيب، إِْجِذْبين إِذًا يف آثَارِ ُخطَُواِت أََماَنِتك،  ♦

 .ْصبَِح يف فَمي كَأَْنَدرِ ِثَمارِ َجنَِّتَكإِْجَعلْين َسقيمةً بُِحبِّي لََك، وَدْعين أَذُْق آالَمك، فَُت
إذًا، إِْنفَِتحي َعلَيَّ َألْسَتطيَع أَنْ أْنِسَم َعلَْيِك، فََنَسَميت لََها أَذْكَى الرََّواِئح، َوطييب َمزيٌِْج  ♥

. َحَياةفََنفَْحيت . إِْنفَِتحي َعلَّي، أَيَُّتَها الَنفُْس، فََيهبُّ َعلَْيِك ُروُح ُحبِّي. ِمَن الَبُخورِ َواملُّر
إِْنفَِتحي َعلَيَّ، َيا َمْحُبوَبيت، َيا اْبَنيت، لَقَْد ُتقُْت إِلَى َهِذِه اللْحظَِة الَّيت فيَها أُظْهُِر لَِك 

قَطَْعُت كُلَّ الطَريق، ِمَن الَسَماِء َحتَّى َعَتَبة َبابِِك، ُألالِقَيِك، َواآلنَ َوقَْد . قَلْبَِي اِإللَهِّي
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   .أَجيبيين! َتكَلَّمي أَيَُّتَها الَنفْس. فَلَْن أََدَعِك َتْنطَِلقنيَوَجْدُتِك 
. َتَعالَ، َتَعالَ إِلَْيَنا، َيا َربُّ، كَثِّْر َخْتَم ُحبِّ ُروِحَك القُدُّوسِ َعلَى جَِباِهنا، َخْتَم َوْعِدَك ♦

َبِة كُلِّ َنفْسٍ، ُمْنَتِظًرا َجَواَبها، َوَعْيَناَك أَْعلَُم أَنََّك َعلَى َعَت". قَلًْبا َنِقيا أُْخلُْق فينا، َيا اهللا"
كُُروُمَك ُتْزِهُر اآلن، َربِّي، َوَعمَّا قَريبٍ َسُتثِْمُر ِثَماًرا . َتُتوقان إىل أَنْ َتَريا َباَبَها َيْنفَِتح

فيهم ِلُتقيَمُهم بِطيبَِك  ال يِجيُء اَألْمَواُت إِلَى احلََياِة َما لَم َتُهبَّ. كَاِفَيةً ِلُتطِْعَم كُلَّ َصْحَراء
 .ألجلِ ُحبَِّك، فَلَْتُعْد أَْرُض اَألْشَباحِ َهِذِه إِلَى احلََياة. الَعذْب

حيَنِئٍذ َسأَْبَتِسُم لَُهم، َوُنوري َسَيْدُخلُ ِمن ُشقُوقِ َبابِهِم َوِمْن كُلِّ ِثقْبِ قُفْلِ َباب،  ♥
 !َوَحتَّى ِمْن َتْحِت َبابِهِم َسَيْدُخلُ ُنوري

 !َهلِّلُويا، أَملَْجُد هللا ♦
أذرِفوا ! أُْصُرْخ فََرًحا، أَيَُّها القَلُْب الَصغُري، فَأََراضيَك القَاِحلَةُ َسُتثِْمُر ِثَماًرا! َنعم ♥

َسَتْنُبُت  .ُدموَع الفََرح، َيا َجميَع الَّذيَن َيْسَمُعوَنين، بُِحبٍّ أََبِديٍّ َشِفقُْت َعلَْيكُم
أَْعَتزُِم أَنْ أُظْهَِر قََداَسيت َوِحكَْميت َألْمُحَو َعَداَء َهذَا . َوالُعلَّْيق كُُروٌم َمكَانَ الشَّوِك

 . الَعْصرِ ُأللُوِهيَّيت، َوِحكَْمَتُهم املَْزُعوَمة
٨/٦/١٩٩٠  

  َمثَل الزَُّؤان - أُْرِسلُ أُمِّي كَُمَعلَِّمة 
  

 .هَربِّي، النَّذُْر الَّذي َنذَْرُته، َساِعْدين َعلَى َتْحقيِق ♦
. ُخذي ُروَح نِْعَميت القُدُّوس. أَلسَّالُم َمَعِك، َسأَُساِعُدِك، أَيَُّتَها الَنفُْس الَعزيَزةُ جِدا ♥

 .َصلِّي ِلَتَتَمكَّين ِمَن التَّْمييز. َتذَكَّري َتَعاليمي؛ َتذَكَّري أَنَّ طُُرقي لَْيَسْت طُُرقَكُم
وِهَبةَ التَّْمييزِ َألُصونَ كَِلَمَتَك َوأَكُونَ قَاِدَرةً َعلَى َتْمييزِ أََتَوسَّلُ إِلَْيَك، َربِّي، أَنْ َتَهَبين َم ♦

 .احلَقِّ ِمَن الَباِطل، َواخلَْيرِ ِمَن الشَّر، َواحلَقيقَِة ِمَن الكَِذب
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مِ َنادي يف اُألَم: إِْسَمعيين. َسأَُمدُِّك بِالتَّْمييزِ، فَلَْن أََدَعِك بِال ُمَساَعَدة، إِلَْبثي يف ُحبِّي ♥
أَنَّ َمجيئي قَريٌب ِمْنكُم، فَكُلُّ َمْن لَُهم آذَانٌ فَلَْيْسَمُعوا، َوكُلُّ َمْن لَُهم ُعُيونٌ 

 .أََنا، الرَّّب، أَْنزِلُ بَِرَمحيت الالَمْحُدوَدِة، ُألَحذَِّركُم َوأَْدُعَوكُم إِلَيَّ ُمَجدًَّدا. فَلُْيْبِصُروا
. ْعطي الَبَشرِيَّةَ آَياٍت َبْعُد أَْعظََم ِممَّا أُْعطيكُم الَيومفَوًرا قَْبلَ َعوَديت، َسأُا، إِْسَمعو

كُوُنوا َحِذرين، َألنَُّه كُلََّما كَاَنت آَيايت أَْعظََم، فَأَْعظََم َسَيكُونُ َهَيَجانُ الشَّْيطَاِن الَّذي 
َوأُْرِسلُ إِلَْيكُم أُمِّي كَُمَعلَِّمة، " ِمَنِةنَِهاَيةَ اَألْز"لَقَْد أَقَْمُت أَْنبَِياَء ِلُيْعِلُنوا . َيْنقَضُّ َعلَْيكُم

أُْرِسلَُها لُتِعدَّ، يف َهِذِه الَبرَِّيِة، طَريقًا ِلَعوَديت، طَريقًا َواِسًعا . َحولَ اَألْرض، ِلُتَعلَِّمكُم
ثَْرُت الَناِطقَني بِاْسمي، إِلَْبثُوا َيِقظني، َألنَّه، كُلََّما أَكْ. ُمَمهًِّدا يل أََنا إِلَهِكُم، َعْبَر َبرَِّيِتكُم

َصلُّوا، َيا أَِحبَّائي، ِلُتَميُِّزوا الَواِحَد ِمَن . أَكْثََر الشْيطَانُ اَألْنبَِياَء الكَذََبةَ ِلُيْربِكَكُم َجميًعا
اِء لَقَْد َحذَّْرُتكُم َحتَّى ال َتْسَعوا َوَراَء َهُؤالِء اَألْنبَِي. َصلُّوا َحتَّى ال َتْنَخِدُعوا. اآلَخر
  .َتذَكَُّروا، أَنَّ َمْن َيْزَرع البِذاَر اجلَيَِّد ِلَمْجدي َسُيكَافَأ فيَما َبْعد. الكَذََبة

أُريُد أَْيًضا أَنْ أُذَكَِّركُم أَنَّه َبْيَن بِذَاري اجلَيِّد الَّذي ُزرَِع َوَيْنُبُت ِلُيْعطي غَلَّةً َجيَِّدة، 
لُ أَْيًضا أَْنبَِياَءُه الكَذََبة ِلَيْزَرُعوا بِذَاَرُه ُهَو َبْيَن بِذَاري َعُدوِّي ال ُيَضيُِّع َوقَْته، فَهو ُيْرِس

، ال ُتَحاوِلُوا أَنْ َتقْلَُعوا ١"َمثَلِ الزَُّؤان"فَكََما قُلُْت يف . َدعوها إِلَى َيومِ َحَصادي. اجلَيِّد
ُعوُهَما َيْنُبَتاِن َمًعا إِلَى َيومِ احلََصاد، الَواِحَد َعنِ اآلَخرِ َمَخافَةَ أَنْ َتقْلَُعوا َزْرعي أَْيًضا؛ فََد

إِْجَمُعوا الزَُّؤانَ أَوَّالً َواْرُبطُوُه ُحَزًما ِلُيْحَرق، وأَّما القَْمَح فاْجَمُعوه : فَأَقُولُ ِللَْحصَّادين

ُتَميُِّزوا  َمع ذَِلَك فََتكُوُنوا قَاِدريَن َداِئًما أَنْ إِلَْبثُوا َحِذريَن .وأتوا بِه إىل أَْهَرائي

َواطْلُُبوا ِمنِّي أَنْ أُْرِشَدكُم؛ ِلُيْصغِ كُلٌّ ِمْنكُم إِلَى  كُوُنوا ُحكََماَء  .َوَتْعرِفُوا الفَْرَق

َيِقظني، فََعُدوِّي كََوْحشٍ ُمفَْترِسٍ قَْد ُجرِح، فَأَْصَبَح َهكَذَا أَْشَرَس كُوُنوا  .َمُشوَريت
                                                           

  .٣٠ – ١٣/٢٤َمتَّى   ١
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ريَبةٌ ِمْنكُم، َوبَِما أَنَّين َسأُْعطيكُم آَياٍت أَْعظََم ِمَن اآلَياِت َوأَْخطَر، َألنَّ َساَعةَ َمجيئي قَ
احلَاِضَرة، فقَبلَ عشيَّة هذه اآليات الُعظَْمى، أََخذَ الشْيطَانُ َيْنُشُر يف أَْمِكَنيت املُقَدََّسِة، 

. م، ِثقُوا يب َواتَِّكئُوا َعلَّيكُوُنوا َجميُعكُم يف َسال.أَلَبلَْبلَةَ َبْيَنكُم ِلَيقُوَدكُم إِلَى الِشقَاق
َتذَكَُّروا، فَلََديَّ كُلُّ َمفَاتيحِ . إِْعَملُوا كُلَّ َما بُِوْسِعكُم َوالَباقي فََسأُْنجُِزُه أََنا بِأَْعَمايل

م، أَُبارِكُكُ. ُيِحبُّكُم" أَحلُبُّ. "أَْخَتارَجميعِ اَألْبَوابِ َوَسأَفَْتُح كُلَّ َبابٍ يف الَوقِْت الَّذي 

   .َبارِكُوين َوأَِحبُّوين

  
  

١٣/٦/١٩٩٠  
  "َنَعم"َتفتنيَنين بِقَوِلِك 

 َيُسوعي؟ ♦
فَأََنا َمْن ! َولَْيَس أَْنِت، أَيَُّتها اِإلنسانةُ! أَلكَنيَسةُ َسأُْحييَها أَنا. أََنا ُهَو، أََنا َيُسوُعِك ♥

َهلْ ُتريديَن أَنْ َتْسَتِمرِّي يف أَنْ َتكُوين رسولَيت بِالرَّغْمِ ِمَن . َسَيْحِملُ َعُروَسَته
 اِإلْضِطَهاَدات؟

 .أُريُد ذلك، َربِّي. َنَعم ♦
ني، فَأََنا لَْسُت ُمْحَتاًجا إِلَْيِك، كََما َتْعلَم!". َنَعم: "أُْشُعري كَْم أَْبَتهُِج كُلَّ َمرٍَّة َتقُولَني ♥

إِنَّ َعْجَزِك َيَتَحدَّى قُوَّيت َوَيلَذُّ "! َنَعم"أَكْفي ذَايت، لَِكنَِّك َتفتنيَنين يف ُضْعِفِك بِقَوِلِك 
إِلَْبثي . فُضْعفُِك َوُبْؤُسِك ُيفَجَِّراِن غُفَْراين، َوِمْن قَلْيب ُتطِْلقَني الرأْفَةَ بِِملِْئَها. ِلَنفْسي

إِْحَترِسي، َيا َصغَرييت، َألنَُّه َبْيَن َمْن . ، فَأَْنِت ُتفْرِحَني َنفْسي، أََنا قَلَْعُتِكبِقُْريب، َيا ِطفْلَيت
 .َيَتقَرَُّبونَ ِمْنِك ُيوَجُد َعرَّافُونَ َوأَْنبياُء كَذََبة

 َماذَا َسأَفَْعل، َيا َرّب؟ ♦
 ...إِْحفَظي َمَباِدئي ♥
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 َهلْ َسَتْحميين ِمن َهُؤالء، َربِّ؟ ♦
كُوين . َسأَظَلُّ أَْحِملِك، َيا َحَملي، َعلَى كَِتفَيَّ. َسالَمٍة َوأَْحفَظُِك بِأََماٍنَسَتعيشَني بِ ♥

   .بَِسالم
  ١٤/٦/١٩٩٠َخميُس اجلََسد 

  أنا الصَّْخَرة

 .أََنا الصَّْخَرة ♥
١٩/٦/١٩٩٠  

  َما أَطْلُُبُه ُهَو الِعَباَدة
  

 َيُسوعي؟ ♦
قَدِّسي َجَسَدِك، بَِما . ِتَداِئِك يب، َمجِّديين بُِحبِّك يلكَرِّميين بِاقْ. السَّالُم َمَعِك. أََنا ُهَو ♥

َعوِّضي َعنِ الَّذيَن ال . أَْعبِديين؛ إِْعطَشي إِلَيَّ. أَنِّي أَْحَيا فيِك، بِأَكِْلِك َوُشْربِِك إِيَّاي
َصلِّي . ِمن ُيسراهمُيِحبُّوين، َوقَْد أَْعَماُهم َعقْلُُهم، َوال َيْسَتطيُعونَ أَنْ ُيَميُِّزوا َيميَنُهم 

لَكَْي َيْسَتطيُعوا أَنْ َيُعوا أَنَُّهم َيْحَتاُجونَ إِلَى اِإلْدَراِك َحتَّى ال َيْنَحرِفُوا َعْن كَِلَمايت، كََما 
َصلِّي ِلكَْي َيْسَتطيُعوا أَنْ َيفَْهُموا أَنَّ َما أَطْلُُبُه ِمْن َهُؤالِء . َيفَْعلُ الكَثُريونَ ِمْنُهم اآلن

 .أُريُدهم أَنْ َيأُْتوا َوَيْسُجُدوا يل كَالرَُّعاِة اَألَواِئلِ َواملَُجوس. َمِة ُهَو الِعَباَدةالعالّ
أَْعرُِف أَنَّ َبْيَن َيَديَّ ُمَجرََّد ِطفْلٍَة، فَال َتَخايف، أَال أَْعلَُم إِلَى أَْيَن أُْرِسلُِك؟ لَقَْد َنشَّأُْتِك 

ُخذي . َيا ِتلْميذَيت، أَْنِت َخاصَّيت َوِمْن فَمي َتَعلَّْمِت. ّقِلَتكُوين رسولَيت، ِلَتْشَهدي ِللَْح
إِتَِّكئي َعلَّي، َيا . َيَد ُمَعلِِّمِك َواْسَمحي يل أَنْ أُْرِشَدِك إِلَى َحْيثُ أَْرغَُب أَنْ َتكُوين

ه، َيا فَاُسوال، كُلَّ َمرٍَّة آ. ِطفْلَيت، ِعْنَدَما َتكُونَني َتِعَبةً َوَخاِئَرةَ الَعزَمية، َوأََنا َسأَُشدُِّدِك
! إِْبَتهِجي: أَْصغي. َتْشُعريَن بِأَنَِّك َباِئَسةٌ، ُيْصبُِح قَلْيب أَُتونَ ُحبٍّ ُمتَِّقًدا، ُمَعًدا لُُيْحرِقَِك
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اَألكْثََر  إِفَْهمي، َيا ِطفْلَيت، أَنَّين أََنا َمْن ُيِحبُِّك فََهلْ ُهَناَك أَْعظَُم ِمْن َتقَبُّلِ َعِطيَِّة ُحبِّي؟

  . َولَألَبد
 

  .)الحقًا (
ا َعنِ أَيَُّها الرَّبُّ الكُلِّيُّ الرَّْحَمة، لَقَْد اْنَحَرفَْنا َعْن ِطْريِِقَك، بِالرُّغْمِ ِمْن أَنََّك لَْم َتَتَوقَّْف أََبًد ♦

، أَنْ ال َتَتَخلَّى َعنَّا يف أَيَّامِ أَلَيوَم، أَْسأَلَُك، أَيَُّها الرَّّب. التََّعاُملِ َمَعَنا بَِرْحَمٍة َوُحبٍّ َعظيَمني
 !اِملْحن، َوأَنْ ُتَخلَِّصَنا ِمَن الدََّمار، َوُتَنجِّيَنا ِمَن الشِّرِّْير، َوُتَوحَِّدَنا يف ُحبَِّك َوَسالِمَك

يت أَلكَنيَسةُ َسَتْحَيا بِالرُّغْمِ ِمْن كُلِّ الشَداِئِد الَّ. أُْعطيِك َسالمي َوُحبِّي، َيا ِطفْلَيت ♥
َوكُلُّ . فَكَنيَسيت َسَتكُونُ َواِحَدةً َوُمقَدََّسةً َوَشْعيب َسَيَتكَلَُّم لَُغةً َواِحَدةً. ُتقَاسي اآلن

فَاُسوال، َسأُقيُم جمدًَّدا كَنيَسيت ِمَن املَوِت بَِداِفعِ ُحبِّي . َهِذِه اُألُموُر َسَتْحُدثُ قَريًبا
يُد إِلَْيكُم َجميًعا كُُروَمكُم َوأَْجَعلُ ِمن َوادي املَوِت فَإِّني سأُع. َوَرْحَميت الالَمْحُدوَدْين

َهذَا َمْدَخالً َمفُْتوًحا َعلَى الرََّجاِء، فََتَتَجاَوُبونَ َجميُعكُم َمعي كََما كُْنُتم َتفَْعلُونَ َسابِقًا 

ْضُتم املَْعرِفَة، ُمقَدِّمَني يل اآلنَ َوُمْنذُ َبْعضِ الَوقْت، قَْد َرفَ .ِعْنَدَما كُْنُتم ُشبَّاًنا َوأَطَْهاًرا
فَلَْيْمَتِلئ كُلُّ ! قُْم: لَِكن، يف َرْحَميت، َسأَقُولُ ِلكُلِّ َوادي َموٍت. ذََباِئَح لَْم َتِصلْ إِلَيَّ قَطّ

ُوِسَم  َواٍد ُمظِْلمٍ ِمْن كَِلَميت، َولُْيخصَّْص كُلُّ َجَبلٍ َوَتلٍَّة ِللَْمْرَعى، َولَْيَتقَدَّْم كُلٌّ ِممَّْن
أَلَيوَم أَْمَنُح كُلَّ َواِحٍد فُْرَصةً ِلَيْسَمَع َصويت . َجبيُنُه بَِنفَْحة ُحبِّي ِلَيأْكُلَ ِمْن َشَجَرِة احلََياة

إِنَّ َصويت يدوِّي ِمْن أُورَشلَيَِم كََصًدى َوَيِصلُ إِلَى كُلِّ . بُِوُضوحٍ ِمْن َمْسِكين املُقَدَّس
 .ْسَتطيَع أََحٌد أَنْ َيقُولَ فيَما َبْعُد إِنِّي لَْم أَكُْن أَُحذُِّرهفَلَْن َي. ُسكَّاِن اَألْرضِ

إِذَا كُْنُت أُْرِسلُ إِلَْيكُم َجميًعا، بَِهكَذَا إِْصَرار، . ِمْن أُمٍَّة إِلَى أُْخَرى، َسأَْنفَُح ُروحي
َعْن أَْعَماِلكُم الشرِّْيَرِة  ُخدَّامي اَألْنبَِياء، فَِلُيذَكُِّروكُْم َمْن ُهَو أَُبوكُم َوَيْصرِفُوكُم

إِنِّي . آيت َألْرَدَعكُم َعْن َنظَرِيَّاِت ِعَباَدِتكُم لَألْصَنامِ الَّيت ِهَي كُفٌْر. َوُيْصِلُحوا أَفَْعالَكُم
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َنا أُْرِسلُ إِلَْيكُم ُرُسلي ِلُيذَكُِّروكُْم بَِوَصاَياَي َوِلُيذَكُِّروكُم بِأَنْ َتعيُشوا ِقدِّْيسَني كََما أَ

   .قُدُّوٌس َحتَّى َتكُوُنوا َجميُعكُم أَْهالً ِلُمالقَايت َيوَم َمجيئي
  .َيا اْبَنيت، كُوين َبُخوري، َسأُغَذّيِك َداِئًما

 .َربِّي، لََديَّ أُُموٌر كَثَريةٌ أَقُولَُها لَك ♦
 أُُموٌر؟ ♥
 .َوَألْبَدأ، فَلَْسُت بِأَْهلٍ َأليِّ َشْيٍء ِممَّا أَْعطَْيَتين! َنَعم ♦
َتَعالَي، َوال َتْنَسْي . ِلَيْغُمْرِك ُحبِّي. أَْعلَُم ذَِلَك؛ لَِكنِّي أُْعطي اِحلكَْمةَ ِللْفَقريِ َوالَبسيط ♥

 .ُحُضوري أََبًدا
ِمْن أَْجلِ اْسِمَك، َيا َرّب، أُوِف َوْعَدَك . َعَسى ُروُحَك الصَّاِلُح َيْهدينِا يف أَْرضٍ ُمَمهََّدة ♦

 )١١ – ١٤٣/١٠مز (. آمني.بِأَنْ ُتَخلَِّصنا
٢٧/٦/١٩٩٠  

  ال َتْحكُمي
  

َصلِّي، َيا اْبَنيت، ِلُتَمجِّديين، َألنَّين اْنَتَشلُْتِك ِمْن َعالَمِ اَألْمَواِت . أَلسَّالُم َمَعِك ♥
َوَسَمْحُت لَِك بِأَنْ َتْدُخلي َوَتعيشي يف َعالَمِ َسالمي َوُحّبي، َوَعلَّْمُتِك، بِِقَياَديت اللَطيفَِة، 

كُوين . ِلذَِلَك ال َتديين كُلَّ َشْخصٍ قَْد ال ُيميِّز داِئًما َيميَنُه ِمْن َيَسارِه .فَةَ القَُدَماِءَمْعرِ

ال َتديين فَال ُتَداين أَْنِت   .ال َتْحكُمي فَال ُيْحكََم َعلَْيِك أَْيًضا. َشفُوقَةً كََما أََنا َشفُوٌق

ال َتقُويل . ال َتْسَمحي ِللُمَجرِّبِ أَنْ ُيثَبَِّت قََدَمْيه .قَاوِمي الشرَّ َواغْلبيه بِاخلَْير. أَْيًضا
َصلِّي ! ِمْن جِراَحايت اخلَْمَسِة أُغَذّيِك، أَيَُّتَها النَّفْس. إِنِّي، أََنا َربَِّك، قَْد َتَخلَّْيُت َعْنِك

أََنا املَْصلُوُب ! أََنا بِقُْربِكأُْنظُري، َيا اْبَنيت، أََنا الرََّجاُء، أََنا احلََياةُ َو .َألْجلِ التَّْمييز

 .َبارِكيين َوأَِحبِّْيين .إِنَّ ُحّبي لَِك أَبِدي: َوفَاديِك الَّذي َيقُولُ لَِك
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 .)ةَنَهالكَ ِدِة أََحاَرَيزِ ِةَباَسَنقًا بُِمالِح (
 :ا ِلَخادمي، أُكُْتيبقويل هذ ♥

: قُلْ لَُهم. ُخذْ كَِلَميت َوَتَنبَّأْ ِلُألَممِ. ُخذْ َهِذِه الضََّماَنةَ كََعِطيٍَّة ِمْن ُحبِّي. َسالمي أُْعطيَك
، ٢"َوالبِرُّ ُيْؤيت السَّالم. حيَنِئٍذ َبرِّيَُّتكُم ُتْصبُِح َجنَّة. َمرَّةً َبْعد، َسُيفَاُض ُروحي ِمَن الَعالء"

َنَعم، ) ٣٢/١٨أَِشْعَيا ." (َشْعيب َسَيعيُش يف َموِطنِ َسالمٍ. "ًما لَْم َيْعرِفُْه الَعالَُم َبْعدَسال
لَِكن، قَْبلَ أَنْ َتَتَحوَّلَ هذه ". َسأَْحفَظُُهم َساِلمني"َسَيعيُشونَ يف قَلْيب اَألقَْدس، َألنَّين 
َوَتهِبُّ يف َهذَا الَعالَمِ املُظِْلم، كََسْيلِ " َنفَْحيت"َتأْيت الَبرِّيَّةَ إِلَى جنٍَّة َوإِلَى كُُرومٍ َجميلَة، َس

ِكْبريٍت ُيْضرُِم النَّاَر يف كُلِّ َمكَان، ِلُيطَهَِّر َهذَا الَعْصَر َوُيَجدَِّدُه َتَماًما، ُمَوحًِّدا إِيَّاُه يف 
دَّسٍ َوُخُمولُُهم إِلَى َحَماسٍ َوكَفََرُتكُم َسأَُحوِّلُُهم إِلَى َشْعبٍ ُمقَ. َشْعبٍ َواِحٍد ُمقَدَّس
َتذَكَُّروا أَنَّ َمديَنيت َسُيَعاُد . َسأَُصيُِّركُم ِقدِّْيسَني كََما أََنا قُدُّوس. َألْجلي، أََنا إِلَهِكُم

  .كُوين ُمَباَركَة(...) بَِناُؤَها َعلَى أَْنقَاِضها 

  
  

٣٠/٦/١٩٩٠  
  إِْحِملي َشْعيب َعلَى طَاَعِة اإلَميان

  
  

احلُبِّ الَّذي ال َتْسَتطيُع اِملَياُه الَغزيَرةُ أَنْ "َربِّي، لَْم َيَتَمكَُّنوا ِمْن َتقْديرِ ُحبَِّك الَعظيم، ذَِلَك  ♦
، إِنَّ قُوَّيت َخاَرْت َوَنفْسي ُحرَِمْت كُلَّ َواآلنَ أَقُولُ لََك ٣."ُتطِْفئَُه َوال األهناُر أَنْ َتْغُمَره

                                                           
  .١٧و  ٣٢/١٥أشْعَيا   ٢
  .٨/٧َنِشْيد   ٣



      ٤٣رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٣٢

أَظُنُّ أَنََّك غََمْرَتين بِاملََراَرة، فَماذا سيحلُّ يب بعُد؟ قَدَّْمُت َخدِّي ِلَمن َيْصفَُعين . َتْعزَِية
َصَرةَ َوْحدي؛ قَْد ِدْسُت اِملْع. فَِخَرافَُك الَّيت َجَمْعَتَها َباَتْت اآلنَ ُمَشتََّتةً. ُألْرَهَق بِالظُّلْم

 .َمعي أََحٌدَورَِجالُ قَومي لَْم َيكُْن ِمْنُهم 
... أُْنظُري َمْن َيقْطَع كُلَّ الطريقِ ِلَيأِْتَي ِمَن السََّماِء إِلَى ِخْدرِِك؟ إِنَُّه أََنا َيُسوع ♥

ي َهِذِه َجَسُدِك َضِعْيٌف َوُروُحِك قَْد أُِصْيب، ِف.عروُسِك، فَال َتَخاِفي، َسأَُخلُِّصِك َبْعد
ال َتَخاِفي، يا اْبَنِتي، َيا َعُروَسِتي، َتْخُنقُنِي . أََنا بِقُْربِِك، إِلَى َجانِبِِك. اَأليَّام، بِإِْعَصار

ُيَغذُّونَ ِمْن  ٤فَأَْعَداِئي. الشفَقَةُ إِذْ أََراِك ُمَصاَبةً بَِهذَا اِإلْعَصار، لَِكن َسأُْخرُِجِك ِمْنه
ُتْصبَِح اآلنَ أَْيًضا أََشّد، كَْيَف ُيْمِكُن أَنْ َيلْطَُف؟ كَْيَف ُيْمِكُن أَنْ َجِدْيٍد َعَدالَةَ أَبِي ِل

 !َيَدَع ذَاَتُه َتِلْيُن َبْيَنَما اِإلثُْم ُهَو اخلُْبُز الَوِحْيُد الَِّذي َيأْكُلُوَنه
 !إِلَهِي، ال َتَتَخلَّ َعنِّي ♦
َهُؤالِء النَّاُس ال ُيْمِكُنُهم أَنْ َيَناُموا َما . َتَعلَِّقي بِيَتَمسَِّكي بِكُلِّ َما أَْعطَْيُتِك، َيا ِطفْلَِتي،  ♥

إِنِّي أَُراِقُبُهم َوَعْدلُ أَبِي َيْضطَرُِم ِعْنَدَما َيْسَمُعُهم َيَتَوجَُّهونَ إِلَيَّ . لَْم ُيِضرُّوِك أَوَّالً
ْن َباَركُْتُهم َوأَْعلَْيُت َشأَْنُهم فَِمْنُهم َم: "أَلَْم َيقَْرأُوا ِفي الِكَتاب... بِكَِلَماٍت بِال َحَياة

لَِكْن ِعْنَدَما َيأِْتي َيوِمي، لَْن أُْبِقَي ) ٣٣/١٢سي " (َوِمْنُهم َمْن قَدَّْسُتُهم َوقَرَّْبُتُهم إِلَيَّ؟
م لَْم َألنَِّك ِمْسكيَنة، لَِكنَُّه ِملِْكيَّيتأَمَّا بَِشأْنِِك، َيا ِطفْلَيت، فَأَْنِت ! َعلَى أََحٍد ِمْنُهم

لَقَْد كَاُنوا ِتَجاَرةَ الَباَعِة اَألغْنَِياء، ... َهيَّا... ال َتْبكي... َيا اْبَنيت... َيا اْبَنيت... َيفَْهُموا
 ...َوكَِسلَعٍ كَثَريِة الثََّمن إِْشَتَروُهم

                                                           
  .، ِمَن الرقَِّة إِلَى القََساَوةُهَنا َبدَّلَ َيُسوُع لَْهَجَته  ٤



      ٤٣رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٣٣

... لَْن أَْخذُلَِك أََبًداآِمين، َيا ِطفْلَيت، ِلَيكُْن لَِك إَميانٌ ِفيَّ، فَ... َتَرجَّي، َيا فَاُسوال، َتَرجَّي
ُإلولَِئَك أَْنفُِسهِم الَّذيَن ال َيَناُمونَ  أَيَُّتَها املَُباَركَة، غُفْراين قَْد َنالُوه، َنَعم،... أََبًدا... أََبًدا

  ...ِلذَِلَك َدعيين أَْسَمْع أَنَِّك أَْنِت أَْيًضا غَفَْرِت لَُهم. َما لَْم َيْعَملُوا الشّر
 . م، َربِّي، َألنَُّهم ال َيْدُرونَ َماذَا َيفَْعلُونأَغْفُُر لَُه ♦
َعْيَناَي َتْحُرَسانِِك، أََنا َحَصاَنُتِك القَديَرةُ َوَسَنُدِك احلَقيِقّي، ِلذَِلَك ال َشْيَء ُيْمِكُن أَنْ  ♥

َهلْ ِمْن َنبِيٍّ َواِحٍد فَ. َيُحولَ َبْيين َوَبْيَنِك، َولَو كُْنِت ُمْضطََهَدةً َوُمَهدََّدةً أَو َحتَّى ُمَهاَجَمة
لَْم ُيْضطََهْد َوُيَهدَّْد أَو ُيَهاَجْم؟ إِنَُّهم َيأُْتونَ يف املَْرَتَبِة الثانَِيِة يف كَنيَسيت، َبْعَد الرُسل، 
 َولَو أنَّهم ُعوِملُوا َداِئًما بِقَْسَوٍة َوُشِتُموا، َألنَُّه، ِمْن فَِمهِم َيْسَمُعونَ احلَقيقَةَ، َواحلَقيقَةُ

 . ُتْزِعُجُهم
 ؟٥َماذَا َعلَيَّ أَنْ أَفَْعلَ اآلن ♦

 ٦...إِْحِملي َشْعيب َعلَى طَاَعِة اإلَميان ♥

َسأَُسدُّ كُلَّ َحاَجٍة يف الَوقِْت  َتَعالَي َسأُْعطيِك الَوَساِئلَ ِلَنْشرِ رَِسالَيت. أَذيعي رَِسالَيت
  .لِّ النَواحيَيا َزْهَريت، أُْنُشري ِعطَْر َبخوري يف كُ. املَُناِسب

 .ِلَتكُن َمشيئَُتَك، إِْسَتْعِملْين كََما َيحلُو لََك، إِْجَعلْين أََداةً ِلَسالِمَك َوُحبَِّك ♦
  

٤/٧/١٩٩٠  
  ألبْؤس َيْجَتِذُبين

  

َوَيتَسرََّب الرَّجاُء إلَى قُلُوبِنا فََتَتذكُّر . إِْبَتِسم لَنا، يا َرّب، فَُيشرَِق كلُّ َوْجٍه على األْرض ♦

                                                           
  .َسأَلُْت َيُسوَع بُِحْزٍن كَبِْير   ٥
  . أَجاَبنِي بِلَهَجٍة جليلٍَة بِدوِن أدَنى َتَردُّد  ٦
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 .بِأَسرِها، ِمْن أَقَْصاها إِلَى أقََصاَها، َوَتُعوَد إِلَيَكاألرَض 
قَليب َيْخَتلُج ُحبا حتَّى ِللْفارِّ، ألَْم ُتالِحظي؟ أَلَْم َتْسمعي اخِتالَجاِت ُحّبي؟ أَلَْم َتقَْرأي  ♥

ْبسطَني َيَدْيِك َموضوعي يف احلُبِّ الَّذي كََتْبُتُه ِلكُلِّ خليقيت؟ َتَعالَي إِلَيَّ َوَدعيين أَراِك َت

يا ُمبِاَركَيت، َسأَطَْرُح  .أُْعُبديين َوَبارِكيين َنهاًرا َولَْيالً، لَْيالً َوَنهاًرا. َنْحَو َمقِْدسي
ُتِحبِّيين ِمْن كلِّ قَلْبِِك، َوِمْن كُلِّ َنفِْسِك، "َهل : َعلَيِك ُسؤاالً َواِحًدا فَقَط، قُويل يل

 )٢٢/٣٧مىت " (َوِمْن كُلِّ ذْهنِِك؟
أُِحبَُّك، َربِّي َوإِلَهي، ِمْن كُلِّ قَلْيب، ِمْن كُلِّ َنفْسي َوِمْن كُلِّ ذْهين، َولَِكنَّين أَْعلَُم أنَّ ُحبِّي  ♦

 .ِمْسكني، َباِئٌس َوغَري كَاٍف ُمقابِلَ َسَخاِئك
 .إذًا، سأُْشِعلُ ناًرا يف داخِلِك ♥
ريَق ما لَْم َتْغُمْر ُروِحَي بُِنورَِك ِلُتْرِشَد َنفْسي إلَى فَكَيَف أَجُِد الطَّ! إذًا، َتعالَ َواْسَتولِ َعلَيَّ ♦

 احلَقِّ َواحلََياة؟
َتَعالَي، َيا َمْن هي خاصَّيت . إِْعَترِيف داِئًما بِأَخطاِئِك َوَسأَُساِعُدِك َعلى التََّغلُّبِ َعلَيها ♥

َسأُْنِعُش قُوََّتِك . ْؤُس َيْجَتذُبينأَلُب. ؛ أَْنِت ِملِْكيَّيت ألّنِك مْسكيَنةٌ َوَباِئَسةٌَوِملْكيَّيت
ال . ال َتْسَتْسِلمي أََبًدا، َيا طفْلَيت. َوَسأَُشجُِّعِك ُمْغِدقًا َعلَيِك َعْرَف َمزيِجِ َبخُّوري

جِئُْت بِِك إِلَيَّ . أَلفقُْر َيْجذُبين، فأَطْلُب الفقَْر َوالُبْؤَس. َتْرفُضي يل أَبًدا َمكَاًنا يف قَلْبِِك
ِمْن ِخالِلِك، أُظْهُر ُحبِّي . ُتْحرِقَِك َناري أََماَم ُعُيوِن َجميعِ الَّذيَن َيَروَنِكَحتَّى 

الالُمَتناهي إلَى كُلِّ الَبَشرِيَِّة ِلكَْي َيَتَمكََّن كُلُّ إِْنساٍن أَنْ َيَرى َوَيْعلَم أَنِّي إِلَُه ُحبٍّ َوَناٌر 

   .آِكلَةٌ
بائٌس " ِملْكيَُّتَك"ِمَن النَِّعمِ، َمَع ِعلِْمَك أنَّ ما َيخصَُّك َوَما ُهَو  إلَهي، أَْمطَْرَت َعلَيَّ َوابِالً ♦

 وغُري كاملٍ، َوأَنِّي لَْن أَْسَتطيَع أَنْ أُْعِطَيَك أَيَّ َشيٍء بِاملُقابِلِ؟
أُْنهُِض أُقيُم اِملْسكَني ِمَن التُّرابِ، َو: إِْسَمعي... َبراَءُتِك َتْسَحُرين... أُبارُِك ِملِْكيَّيت ♥
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أَُعلُِّمُهما َوَصاَياَي فَأُْصبُِِح . ثُمَّ أُريُهما ِلَمالِئكَيت ٧الَباِئَس ُألْجِلَسُهما يف قَلْيب اَألقَْدس،
فَكَالصَّقيعِ يف الشَّْمسِ، َتَتَبخَُّر . ُمَعلَِّمُهَما َوُهَما ِتلْميذَيَّ َوأَغِْفُر لَُهَما َخطَاَياُهما

ِمَن القدِّْيسَني أَنْ َيْسَهُروا َعلَيهَِما َوُيَصلُّوا لَُهَما، فَأَْمُألُهَما ِمْن  ثُمَّ أَطْلُب. َخطَاَياُهما
 .ُروحي، ُروحِ الفْهمِ، َحتَّى َيقِْدُروا أَنْ ُيْدرِكُوا احلَقَّ َوَيْبلُغوا إِلَى فَْهمٍ َعميقٍ ِلَمْعرِفَيت

َتين ِمْن َوادي املَوِت، أَْنَت الَّذي، ُمْنذُِئٍذ، َربِّي، أَْنَت الَّذي َربَّْيَتين كَأَبٍ، َبْعَد أَنْ أَقَْم ♦
 َهَدْيَتين بُِنورَِك َوأَْنَت الَّذي َنجَّْيَتين ِمَن الّشرِّير، قُلْ يل أَلَْسنا َجميُعَنا أَوالَدَك؟

 .َنَعم، أَْنُتم كَذَِلَك ♥
الَّذيَن ُيَحاوِلُونَ َعَبثًا أَنْ َيْسَمُعوا  إِلَْيَك، إِذًا، ِمْن أَْجلِ أَتَوسَّلُفَبَِما أَنََّنا َجميَعَنا أَوالُدك،  ♦

 .َوَيْبُدو أَنَُّهم ال َيفَْهُمونَ، أَنْ َتْسَمَح لَُهْم بِأَنْ َيفَْهُموا
 َهلْ َتاُبوا؟ ♥
، فََسَيَرونَ َمْجَدَك "ِلَيروا"َربِّي، ال أَْعلَُم إِذَا كَاُنوا قَْد َتاُبوا، لَِكْن إِذَا فََتْحَت ُعيوَنُهم  ♦

 !ٍذ ُيْدرِكُونَ أََماَنَتَك َوَجَمالََك، َوَيْسَتطيُعونَ َبْعَدِئٍذ أَنْ َيأُْتوا إِلَيَك َوَيُتوُبواَوحيَنِئ
. لَْن َيَروين ألنَُّهم ُمَحاطُونَ بِالظُّلَْمِة! َيا طفْلَيت، َحتَّى َولَو فََتْحُت ُعُيوَنُهم، لَْن َيَروين ♥

.  أَنِّي بِقُْربِهم كُلَّ الَوقْت؟ فَظُلَْمُتُهم ُتْعميهمِلذَِلَك، كَيَف ُتريديَن أَنْ َيَروين، يف حنيِ
ِلذَِلَك، َيا اْبَنيت، َتكلَّمي جَِهاًرا َوال َتَخايف ِمْنُهم، ال َتَخايف أَنْ َتقُويل احلَقَّ جِهاًرا وال 

يت، َباِشري ال، ال َتْصُم. أََنا َمَعِك، َيا طفْلَيت، َيا اْبَنيت. َتْسَمحي ِلذَاِتِك أَنْ ُيْسِكُتوِك
كََشابٍ َيقَْترِنُ بَِعذَْراَء، قَدَّْمُت لَِك . لَقَْد َربَّْيُتِك َوَنشَّأُْتِك ِلَهِذِه املُهِمَّة. الَعَملَ مَع إِلَهِِك

فََهذَا أََنا، َيُسوُع، الَّذي َنشَّأَِك َواقَتَرنَ بِِك، َوكََما َيفَْرُح . قَلْيب َوالَْتَمْسُت فيِك قَلَْبِك

لَقَْد َتَتبَّْعُتِك كََما َيَتَتبَُّع   .بَِعروَسِتِه، َهكَذَا أََنا أَفَْرُح اآلنَ بِفقْرِِك َوُضْعِفِك الَعريُس

                                                           
  .٢/٨َصُموِئيل  ١  ٧
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الَعاِشُق َعذَراَءه، فَاْنطَلَقُْت يف كُلِّ االتَِّجاَهاِت ُملَْتِمًسا بِأَيَِّة َوَساِئلَ قَْد ُيْمِكُنين أَنْ 

  .ْرِت َخاصَّيت، َسأَْحَتِفظُ بِِكأَْجَعلَِك َخاصَّيت، َواآلن، َوقَْد ِص
أَعيُش لََك َوْحَدَك يف . أََنا َضعيفَةٌ، َوُمْضطَهِِديَّ ُيطارُِدونين بِال كَلَلٍ، لَِكنَّ َرَجائي فيَك ♦

َوُمْنذُ اآلنَ َتُتوُق َعيَناَي إلَى عالَمِ . َهذَا املَْنفَى، َوال َشيَء َيْسَتْهويين َبْعُد يف َهذَا الَعالَمِ
لَقَْد َسأَلُْتَك أَنْ . فَقَلْيب َوَنفْسي َسقيَماِن ِمَن احلُبِّ لََك، أَْنَت َملَْجأي َوفََرحي. مَكَسال

 .َتقَْبلَين، إِذَا أَْمكَن، َوأَنْ أَكُونَ لََك أَقَلَّ ِمْن أََمٍة، َنَعم ُمَساِعَدةَ أََمٍة

    .بُِّحوَنُه َداِئًماأَلفُقََراُء َوالُبَسطَاُء َداِئًما َسبَُّحوا إِْسمي َوَسُيَس ♥
 .)قَالَ َيُسوُع َهِذِه الكَِلَمات، َوَبَدا َوكَأَنَُّه ُيكَلُِّم َنفَْسه (
ِلذَِلَك أَْحَمُد اآلَب َعلَى أَنَُّه أَْخفَى اِحلكَْمةَ َعنِ املُثَقَّفَني َواَألذِْكَياء َوكََشفََها فَقَط  ♥

  ).١٠/٢١لوقا (ِلَألوالِد الُبَسطَاء 
أَلَويلُ لَكُم ) "٦/٢٠لوقا ." (م أَيَُّها الفُقََراُء َوالُبَؤساُء، فَإِنَّ لَكُم َملَكوَت اهللاطُوَبى لَكُ"

  )٦/٢٥لوقا ." (أَيُّها الشِّباُع اآلن، فََسوَف َتُجوُعون
إِذَا َشَتَمكُُم النَّاُس َواْضطََهُدوكُم َوافَْتُروا َعلَيكُم كُلَّ كَِذبٍ ِمْن أَْجلي، لَكُم طُوَبى "
". إِنَّ أَْجَركُم يف السَّماواِت َعظيم، فََهكَذَا اْضطََهُدوا اَألْنبَِياَء قَْبلكم: فَْرُحوا َواْبَتهُِجواإِ

إِقَْتدي يب، أََنا َربِِّك، َواْتَبعيين . يا اْبَنيت، ال َتكلِّي، أْنجزي الَعَملَ الَّذي َعهِْدُت بِِه إِلَْيك
. إِلْبثي ِمْسكيَنةً َوَضعيفَةً، طَيِّعةً َوُمطيَعةً. َتواَضعَني أَكثَرَسأَْجَعلُِك َت. بُِدوِن أَْدَنى َشكٍّ

    .أَِحبِّيين َوَبارِكيين  .كُوين ُمْرِضيَّةً يف َنظَري
 .أُباركَُك. أَنا لََك وقد َوَجْدُت السَّالَم احلَقيِقيَّ بِرَِعاَيِتَك ♦

 
٦/٧/١٩٩٠  

  َهلْ ِمن ِهبٍة أَْعظََم ِمن ُحبِِّه؟ - لُوِهيَّيت أَلَعقْالنِيَّةُ هي السِّالُح ِلُمَحاَرَبِة أُ
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 .)، يف سيِّدة املَاْرش، بُروك، ُسويْسَرا١٩٩٠َتّموز  ٢١رسالة الْجِتماع الصَّالة،  (
 :أَلسَّالُم َمَعِك، إِلَْيِك رَِسالَيت ♥

   .ثَرأََنا فَاديكُم َمْن َيَتكَلَُّم َمَعكُم، أََنا َمْن ُيِحبُّكُم اَألكْ. َسالمي َمَعكُم
أََتْيُت إِلَْيكُم . أََتْيُت إِلَى أُمَِّتكُم َألَهَب النَّظََر ِللُْعْمَياِن َوأَْنزَِعُه ِممَّْن َيدَُّعونَ أَنَُّهم َيَرونَ

َحتَّى ُتْصُغوا إِلَى َصويت، َصوِت ُروحي القُدُّوس، املُذَكِّرِ الدَّاِئمِ بِكَِلَميت َوبِكُلِّ َما قَْد 
  بِالرُّغْمِ ِمْن َشرِّكُم املُذِْهلِ ! ْصُغوا إِلَيَّ، َيا ُسكَّانَ اَألْرضِ، كَـم أُِحبُّكمأُ. أَْعطَْيُتكُم

    .َوُخُموِلكُم ُتَجاهي، أََنا َيُسوَعكُم، أُِحبُّكم
أَنْ  أَلَيوَم، َيا أَِحبَّائي، آيت َوأَِقُف أََماَمكم كََراعيِكُم َألقُولَ لَكُم إِنََّّ َملَكُويت قَريٌب، َوقَْبلَ

   .َينَتهي َهذا اجليلُ، كُلُّ َما َتَنبَّأَ َعْنُه أَْنبَِيائي احلَاِليُّون َسَيتمُّ
َصلُّوا َألْجلِ الَّذيَن أَْعطَيُتُهم فًَما ِلُيَسبُِّحوين، َولَِكنَُّهم َيْسَتْعِملُوَنه فَقَط ِلُيَدنُِّسوا بِِه 

  .اْسِمَي القُدُّوس
يُتُهم َعيَننيِ ِلَيَروا بِهَِما َجَمايل، َوقََداَسيت، َوَعَجائيب، لَِكنَُّهم َصلُّوا َألْجلِ الَّذيَن أَعطَ

  .أَْصَبُحوا ُعْمياًنا، ِلقُُشورٍ َعلى ُعيونِهم، بَِسَببِ َخطَاَياُهم
 َصلُّوا َألْجلِ الَّذيَن أَْعطَيُتهم أُذَُننيِ ِلَيْسَمُعوا كَِلَميت َوأََناشيَد ُحبِّي، لَِكنَُّهم أََتاُحوا

َصلُّوا َألْجلِ الَّذيَن َتْخُرُج ِمْن . ِلَسَمِعهم أَنْ َيَتصاَمَم، َخوفًا ِمْن أَنْ َيْسَمُعوا فََيْرَتدُّوا
. أَفْواِههم َشهاَداُت ُزورٍ َوُهم َعْنَها غَاِفلُون، فَقَاَدُتهم َسَيْسقطُونَ وَسُيواجُِهونَ َعْديل

التََّراُشقِ بِِسهامٍ َسامٍَّة، فََيجُِب أَنْ ُيْدرِكُوا كَْم ُيسيئُوا َصلُّوا َألْجلِ الَّذيَن لَْم َيكُفُّوا َعنِ 
َصلُّوا الصَّالةَ الَّيت أَْعطَْتكُم إيَّاها أُمُّكُم القدِّيَسة يف رَِسالَِتها السَّابِقَة . إِلَى َجَسدي

. ْرَصةً ُيْسَتَمُع فيَها إِلَيهِلُتَسكُِّنوا َوُتْبِعُدوا َعْدلَ أَيب، إِْسأَلُوا اآلَب أَنْ ُيعِطَي جيلَكُم فُ
َعوُِّضوا َعْن ِتلَْك النُّفُوسِ املَُتَصلَِّبِة الَّيت لَْم َتْنفَكَّ َعْن ِفْعلِ الشَّرِّ، َصلُّوا َألْجلِ كُلِّ َهِذِه 
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َشجَُّعوا، َت: النُّفُوسِ، َيا قُلُويب الصَّغَرية، ألنَّكُم أْنُتم ِملُْح اَألْرضِ، َوأََنا َيُسوُع أَقُولُ لَكُم
  .َيا قُلُويب الصَّغَريةَ، فَأََنا َمَعكُم

إِلَى " اجلُُحوَد الكَبَري"َسأَْبذُلُ ُوْسعي ُألْبِقَي إِْسِمَي ُمقَدًَّسا َحتَّى َولَو أَْدَخلَ أَْعَدائي ذَِلَك 
بَِسَببِ إِلَى قَلْبِ َمقْدسي، فَإِنَُّهم ال َيَزالُون َصاِمديَن " َوَرَجاَسةَ اخلََراب"كَنيَسيت 
، لَقَِد ِحَجاَرِتِه اَألْصِليَّةإِنَّ َمْسكين َسُيَعاُد بَِناُؤُه َعلَى : أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم. ِكْبرَِياِئهم

اقَْتَرَب الَيوُم الَّذي فيِه َسأَنقَضُّ َعلَى َهؤالِء احلُكََماء َوأُبيُد ِحكَْمَتهم املَْزُعوَمةَ 
لَقَْد . أَْسَتأِصلُُهم ِمْن ُجذُورِهم، َحتَّى ال َيْنُبُتوا ثَانَِيةً أََبًداَس. َوَعَداَوَتُهم ضدَّ أُلُوِهيَّيت

َواتََّخذوا لَُهم، كََدليلٍ " اجلُُحود"ِارَتدُّوا َعنِّي، أََجل، لَقَْد َعوَُّدوا أَقَْداَمُهم َعلَى ِاتَِّباعِ 
  .يتأُلُوِهيَُّمَحاَرَبِة ِسالًحا  ِلَوَرفيقِ طَريقٍ، أَلعقْالنِيَّةَ 

- ٧/٣٧يو (، "إِنْ َعِطَش أََحٌد إِلَى املَْعرِفَِة فَلَْيأِْت إِلَيَّ َوَيْشَرْب فََسأُْعطيِه املَاَء احلَيَّ"
ال َتذَْهُبوا فََتْشَرُبوا ِمْن َتعليمِ إِْنَساٍن َمصَدره َعقْالنيَّته الذّاِتيَّة، فََهذَا اِإلْنَسانُ ) ٣٨

  :فَِلَهُؤالِء أَقُولُ. لَى املَْجِد ِمَن اهللاُيفَضِّلُ املَْجَد ِمَن النَّاسِ َع
َسَيأْيت َيوٌم فيِه َيْضطَرُّونَ أَنْ َيَتكَلَُّموا ) ٦/٢٦لو "!! (أَلَوْيلُ لَكُم إِذَا َمَدَحكُُم النَّاُس"

َسميكَةٌ  اْنِطالقًا ِمَن األْرضِ َولَِكْن قَْبلَ أَنْ َتْبلَغين أَْصواُتهم، َسَيخُنقُُهُم التُّراُب َوطََبقَةٌ

   .أَلَعْدلُ َسَيْنَتِصر. ِمْن َخطَاَياهم
إِنَّه، يف َهِذه اَألّيامِ اآلِتَية، لَْن َيَتَصرََّف الشَّيطانُ َوَجميُع اَألْرَواحِ : أَحلَقَّ احلَقَّ أَقُولُ لَكُم

ُيظْهُِر َنفَْسُه ُهو كَالّ، لَقَْد أََتى اآلنَ الَوقُْت الَّذي فيِه َس. الشِّرِّيرِة بَِدَهاٍء كَالسَّابِقِ
َوأَرواحه الشِّرِّيَرة بَِصَراَحٍة ِلكُلِّ َساِكنٍ َعلَى اَألْرضِ َسُيْرِسلُ الشَّْيطانُ أَْنبَِياَء كَذََبةً 

ِلذَِلَك إِْحَترُِسوا ِمْن أَنْ . َوُيكَثُِّرُهم كَالرَّملِ، ُمْحِدثًا َبلَْبلَةً َبيَنكُم َوَخاِدًعا َحتَّى املُْخَتارين
لِّلَكُم أََحٌد، فََهِذه الَعالمةُ ِهَي الَعالَمةُ قَُبْيلَ آيايت الَعظيَمة الَّيت َسَتأْيت فَإِْبليُس الَيوَم ُيَض

َولَِكْن ال َتَخافُوا، أَْنُتُم الَّذيَن , ُهو كََوْحشٍ َجريحٍ، َوِلذلَك فإنَّه أَْصَبَح أَكثَر َخطًَرا
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لَِكْن َوْيلٌ ِللَّذيَن َدنَُّسوا َمقْدسي، . ذي َتُتوقُونَ إِلَيهُتِحبُّوَنين، فََسأَْمَنُحكُم اَألمانَ الَّ
أَحلقَّ أقولُ ! ُمْحِدثَني ُجُحوًدا كَبًريا يف كَنيَسيت؛ فَالِكْبريُت َوالنَّاُر َسُيْمطَراِن َعلَيهم

ةٌ، طَاِهَرةٌ، ، سَتمرُّ قَريًبا طَريٌق َواِسَع٨لَكُم إِنَّه، يف اَألوجَِرِة َحْيثُ َتعيُش َبَناُت آَوى
َيْعرِفُونَ  ألنَُّهم، َبلِ اَألْحياُء َسَيْسلكُوَنها، لَدنُِس لَْن َيمرَّ فيهاأَ". طَريقًا قُدُّوسةً"َسُتْدَعى 

َيا أَوالدي الصَِّغار، ال  ."آمني. آمني"أَنْ َيْعُبدوين َوَسَيْحُنونَ ُركََبُهم َوَيقولُونَ يل، 
. ضٍ، َبلْ كُوُنوا ُمَوحَّدين، كُوُنوا ُمَوحَّدين، كُوُنوا َواِحًداَتْضمُروا حقًْدا َبْعضكُم ِلَبْع

أُبارِكُكُم َجميًعا َتارِكًا َنفَْحة ُحبِّي َعلَى . َهذَا أََنا، َيُسوُع، َمْن َيطلُب ذَِلَك ِمْنكم
  .جَِباِهكم، َهذه الَنفَْحة الَّيت َتِسُمكُم كَأَِخصَّائي

  
 .)رَِسالَةُ قَلْبِ َمْرَيم الطَّاِهرِ ِلالْجِتَماع َنفْسه (

  
 .أيَّةُ ِهَبة أَعظَم ِمْن ُحبِّه

 . ٧ – ١٥/٤َيا أَوالدي، أََودُّ الَيوم أَنْ َتقَرأُوا َوَتَتأَمَّلُوا يف لُوقا . أَلسَّالُم َمَعكُم 
. سوُع أَنْ َيَرى أََحًدا ِمنكُم َيضلُّ، ِلذَِلَك فَُهو َعلَى الدَّوام َيلَْتِمُس قَلَْبكُمَنَعم، ال ُيريُد َي

َصلُّوا، َيا أَوالدي الصِّغاَر، َصلُّوا أَكثَر ِمْن أَيِّ َوقٍْت، إِْحفَظوا إِْسَم اهللا ُمقَدًَّسا 

  .َيقْرعِ الَباَب ُيفَْتْح لَُه َداِئًما وَمْن . َوَتذَكَُّروا أَنَّ كُلَّ َمْن َيلَْتِمس الرَّبَّ َيجِْده

يف  ُسَعَداَء َوُمطَْمئنَِّنيأُريُدكُم  .إِْعَملُوا ِلَخالِصكم، َصلُّوا ِلكُلِّ ما َتْحَتاُجونَ إِلَيه
 الرَّبِّ، ألنَّ الرَّبَّ قَْد َوَهَبكم ُحبَّه، َوبِالتايل، أيَّةُ ِهَبة أَعظَم ِمْن ُحبِّه؟ جُِدوا السَّالَم يف

. ِلُجوا يف ُحبِّ اِهللا فَُيطَهَِّر َنفَْسكم. الرَّبِّ، ذلك السَّالَم الَّذي َيفَْتِقُر إِلَيه ُمْعظَُمكُم
                                                           

  .يِشْيُر َيُسوُع ُهنا إلَى املَاُسونِيِّني الَِّذيَن َدَخلُوا إلَى َمقْدِسه  ٨
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ال َتأُْتوا إِلَيِه فَقَط ِلَمَصاِلِحكم، ال َتأُتوا إِلَيه ِمْن . َسبُِّحوا الرَّبَّ فَأنَُّه َصاِلٌح َوطَويلُ اَألَناِة
َتَبصَّروا يف النَِّعمِ . بٍ، َبلْ َتَعالَوا إِلَى الرَّبِّ ِلُتَسبِّحوُه َوُتحبُّوُهغَريِ إِْدَراك، فَقَط كََواجِ
َتأَمَّلوا يف النَِّعم الَّيت َيهُبكم إِيَّاها كُلَّ َيومٍ َوقَدُِّموا لَُه قُلُوَبكُم، . الَّيت َيهُبكم اُهللا َيوميا

    .أَْيًضا ُعْرفانَ َجميِلكُم َيا أَِحبَّائي، أَظْهُروا لَُه. َوأَْنُتم َتشكُروَنه
، فَال َتشكُّوا إِذًا يف َعظََمِة "الَّذي ُيَخلِّص"َوَيُسوُع َيْعين  َرجاءٌٍ، َيُسوُع ُحبٌَّيُسوُع 
إِْشَهُدوا يف األَممِ ِلحبِّه الَعظيم . آِمُنوا بِِه، فَإِنَّه َيأيت ِلُيَخلَِّص َحتَّى اَألْدَنى َبيَنكم. ُحبِّه

  َيا . أََنا، أُمَّكم القدِّيَسة، داِئًما بِقُْربِـكم .رَِسالَته يف أَرَبَعِة أَقطَارِ اَألْرضَواْنشُروا 

   .َعَسى َسالُم إِبين َيْملُك يف قُلُوبِكم. أَوالدي، أُبارِكُكُم
  


