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١٠٩

  الدَّفَتر السَّابِع َواَألْرَبُعون
  

١٧/١٠/١٩٩٠  

  أَْهَوالُ اللَّْيلِ َسَتُزولُ قَريًبا
  

أُُموًرا كَثَريةً قَْبلَ أَنْ َتْحُدثَ، َحتَّى، ِعْنَدَما " الَدفَاِتر"َيُسوُع، لَقَد أَْخَبْرَتَنا، يف َهِذِه  ♦
املَوِت أُْخيت ُروِسَيا، وكَْيَف َسَتَضُع َحدا  لَقَْد أَْخَبْرَتنا كَْيَف َسُتقيُم ِمَن. َسَتْحُدث، ُنْؤِمن

 .إللَْحاِدها
ُمْنذُ ثَالثَِة أَيَّامٍ، يف الرَّابَِع َعَشَر ِمْن ِتْشريَن اَألوَّلِ، كَاِتْدَراِئيَّةُ الِقّديسِ باسيلُْْيوَس، يف ! أََتَرى

وأَنا، أُْخَتها، أَْسَرْعُت، يف ذَِلَك ! َواَبهاالسَّاَحِة احلَْمراِء، أََماَم الكَْرْمِلْن، قَْد فََتَحْت لََك أْب
فََخاِدُمك، ... َولَِكْن لَْم أََتلَقَّ ِمْنَها إِالَّ إِهانةً! الَيومِ، إِلَى الكَنيَسِة الُروِسيَِّة َألفَْرَح بِعيِدَها

لَ يل، ذََهْبُت إِلَى َخاِدُمَك َرفََض أَنْ ُيَبارِكَين َألنَّين، كََما قَا. ١أَخي الَّذي أُِحبُّ، َصفََعين
فََهل َعلَيَّ أَنْ أْخَجلَ ِمْن ذَِلَك . إِْخَوِتَنا الكَاثُوليَك وَتقبَّلُْت ِمْن َيِدِهم املَُناَولَةَ املُقَدََّسةَ

أََماَمَك، َربِّي؟ لَكُْنُت اْسَتطَْعُت أَنْ أََتَحمَّلَ َهذَا الَعذاَب لَو لَْم ُيفَرْض عليَّ أيًضا َعذَاٌب 
لَقَْد أَْعطَْيَتين َعالَمةً قَْبلَ أَنْ َيْحُدثَ ذَِلَك، !". َهذا َيْعين اِحلْرَم الكََنِسيَّ: "فأََضاَف. أَفْظَع

فأَْشَعْرَتين بأَلَِمَك، بَِجْعلِ فَمي، قَْبلَ لََحظاٍت، َيابًِسا أَكْثََر ِمَن اخلََشبِ وَشفََتيَّ َجافََّتْينِ 
  الَوقِْت َبْعُد َسَيْبقَى املَسيِحيُّونَ ُمْنقَِسمَني؟فَكَْم ِمَن . أَكْثََر ِمَن الرَّقِّ

  َتَعالَ، َوقَوِّْم قُلُوَبَنا،
  .أَِعْد لََنا َبَراَءَتَنا

  .َتَعالَ َوأَْبزِغِ الفَْجَر يف الظُّلَْمِة
                                                           

 
  .إِنَّنِي أََتكَلَُّم َرْمزِيا  ١
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  ، بِالرُّغْمِ ِمَن أَْشكُُرَك، َربِّي، َألنَّـَك أَْعطَْيَتين فُْرَصةً ُألْصفََع وأُذَلَّ، وأَْعطَْيَتين الشََّجـاَعةَ
اإلَهاَنِة الَّيت لَِحقَْت يب، َألِقَف ِمْن َجديٍد يف الصَِّف َمَع املُْؤِمنَني اآلَخريَن ُألقَبِّلَ الصَّليَب 

  .الَّذي كَانَ ُيْمِسكُُه والَيَد الَّيت كَاَنْت ُمْنذُ لَْحظٍَة قَْد َصفََعْتين
فََحتَّى َولَو اْسَتلَّ السَّْيَف َعلَْيِك، يا ... ِة بِأَلَميفَاُسوال، إِنَّ ألََمِك ال َشْيَء باملُقَاَرَن ♥

قَريًبا . ٢فَقَريًبا، َسأَغُْمُركُم بِأُْعُجوَبٍة َعظيَمٍة. اْبَنيت، ال َتْيأَسي، ُهَناَك أََملٌ ِللُْمَصالََحِة
ُمْنذُ اآلنَ َسُيقْطَُع َعْهُد . بِكََمالِ َشَبابِها املَجيِد ٣جِدا اآلن، َسأَُزيُِّن، أََنا الرَّبُّ، َعُروسي

وكََزْيُتوَنٍة ُمثْقَلٍَة ... كََنْجَمِة الصُّْبحِ َسَتْرَتِفُع كَنيَسيت، احلَظُْر َسُيْرفَع. َسالمٍ َبْيَن اِإلْخَوِة
ِثَماَر وكَكَْرَمٍة ُتْعطي أَغَْصاًنا َجميلَةً، َسُتثِْمُر أَْزَهاُرَها . بالثَِّمارِ َسَتْمكُثُ بَِصالَبٍة أََمامي

يا ... أََنا القياَمةُ... َوَسَيكُونُ ُهَناَك فَقَط قَطيٌع واِحٌد وَراعٍ واِحٌد... َمْجٍد َوَعظََمٍة
. ٥ال داِعَي للَخوِف، فأَْهَوالُ اللَّْيلِ َسَتُزولُ قَريًبا. ؟ ال َيكُْن َرَجاُؤِك فَارِغًا٤اْبَنيت

َر كَثًريا إِلَى ُسوِء ُسلُوِكهِْم، َخوفًا ِمْن أَنْ ُيفَجَِّر ال أُطيلُ النَّظَ". أََنا"َتذَكَّري، بَِجانِبِِك 

إِنِّي ُمْنَصرٌِف إِلَى ِشفَاِء كلِّ  .غََضيب َعْديل؛ َبلْ بِاألحَرى أََدُع َرْحَميت َتَتَغلَُّب
أََنا احلُبُّ، . ِةأَْمَراضِِِِِِِِِِِكُم وأَْمحي بَِدمي كُلَّ آثَارِ السُّمِّ، َألفِْدَيكُم َجميًعا ِمَن اهلَاوَِي

واحلُبُّ بِكُلِّ َحَنانِِه َيْغِفُر للَّذيَن َيْضرُِبونَ، للُمْسَتْهزِئَني، للظَّاِلمَني، وبَِشفَقَيت املُقَدََّسِة 

                                                           
 

ِليٍَّة، َشْخًصا ُمرَتِدًيا كََعُروسٍ، ِفي ِثَيابٍ َباِهَرٍة، َبْيَضاَء ِفضَِّيٍة فَْجأَةً َرأَْيُت، ِفي ُرْؤَيا داِخ  ٢
  .وُمَتألِلئَة

  .الكَنِْيَسةُ  ٣
  .أََداَر َيُسوُع َنظََرُه َنْحوِي، َوَعْيَناُه َمِلْيئََتاِن بالشَّفَقَِة  ٤
  .طَفَاٍت َيْشِفي ُجُروِحيوكَاَنْت كَِلَماُتُه كََبلَْسمِ ُمال. كانَ َيُسوُع ُيَعزِّْينِي  ٥
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 .َسأَْرفَُعكُم َجميًعا إِلَى قَلْيب
  َما َزالَ ُهَناَك ... َجدُّدال َتْيأَسي، َيا فاُسوال إِْبَنيت، َما َزالَ ُهَنـاَك أََملٌ ِللُْمَصالََحِة َوِللَت

ال َتَخافُوا ِممَّْن َيقُْتلُ اجلََسَد وال َيقِْدُر أَنْ َيقُْتلَ النَّفَْس، َبلْ باَألْحَرى َخافُوا ... "٦أََملٌ
َسآيت ُألقيَم ) ١٠/٢٨مىت ." (ِممَّْن َيْسَتطيُع أَنْ ُيَدمِّر َمًعا اجلََسَد والنَّفَْس يف َجَهنََّم

َن اإلْخَوِة وأُذَكَِّرُهم بَِحَناين وُحبِّي وَرْحَميت َحتَّى َيْسَتطيُعوا ُهم أَْيَضاً بَِدورِِهم السَّالَم َبْي
  .أَنْ َيقَْتُدوا يب

  ... ٧ال َتْسَتْعجِلي يف الذََّهابِ
 ...أَلكَنيَسةُ َسَتْحَيا، إِْنَتِظري فََتَري. َتَعالَي، فالكَنيَسةُ َسَتْحَيا

  

  
  

٢٠/١٠/١٩٩٠  

  ُهَو َمْنأَنا ُهَو  –َمثَلُ َوليَمِة الُعْرسِ 
 َيُسوُع؟ ♦
أَْحَتاُج إِلَى كُلِّ قَطَْرِة ُحبٍّ يف . فََهذا َموضوعي. كُلُّ َما أَطْلُُبُه ِمْنِك ُهَو احلُبُّ. أََنا ُهَو ♥

ِعْنَدما . ُحبِِّك ُألَخلَِّص أُولَِئَك الَّذيَن َيتَّجُِهونَ َنحَو النرياِن اَألَبِديَِّة قَلْبِِك، أُريُد كُلَّ
، أَقِْصُد بِذَِلَك أَنْ "َوحِّدي كَنيَسيت"أَو " َزيِّين كَنيَسيت"أَو " أَْحيي كَنيَسيت: "أَقُولُ

                                                           
 

َوكَانَ َيْبُدو ِلي أَنَّ َمْن كَانَ اَألكْثََر جَِراًحا ُيَحاوِل . كَانَ َيُسوُع ُيَحاوِلُ ُمَجدَّداً أَنْ ُيَعزِّينِي  ٦
  .أَنْ ُيَعزَِّي َمْن كَاَنْت جَِراُحُه اَألقَلُّ ُخطُوَرةً

  .ِعّد للُمَغاَدَرِةظََنْنُت أَنَُّه قَْد اْنَتَهى َوُرْحُت أَْسَت  ٧
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لِّي ِمْن كُلِّ قَلْبِِك، أَنْ حتبِّيين ُتَصلِّي، وأَنْ ُتَصلِّي، أَنْ ُتَصلِّي بِال اْنِقطاَعٍ، وأَنْ ُتَص
. بَِحَراَرٍة، َوبَِتكفرياِتِك الَّيت َسَتْنَضمُّ إِلَى َتكْفَرياِت الِقّديسَني الشَُّهَداِء، َسوَف ُتَمجِّديين

أَنْ ُتوِقفي  َنَعم، َيا اْبَنيت، بَِتكْفَرياِتِك َوبَِصلََواِتِك احلَارَِّة الَّيت ُتقَدِّميَنها يل بُِحبٍّ، ُيْمِكُنِك
كََوارِثَ َعلَى َوَشِك احلُُدوِث، ُيمِكُنِك أَنْ ُتَبدِّيل كَوارِثَ طَبيِعيَّةً، ُيْمِكُنِك أَنْ ُتْخِمدي 

ُيْمِكُنِك أَنْ ُتَزيِّين . ُيْمِكُنِك أَنْ َتَدعيه َيلني، ُيْمِكُنِك أَنْ َتَدعيِه َيلني. اْنِفَجاَر غََضبِ أَيب
. نْ َتْجَمعي َشْعيب بِاْسمي ِلَيْحَتِفلُوا بالقُدَّاسِ َحولَ َمذَْبحٍ َواِحٍدُيْمِكُنِك أَ .كَنيَسيت

ُيْمِكُنِك أَنْ ُتْصِلحي َعَصا َراعيهم، َهِذِه الَعَصا الَّيت كََسُروَها أَوَّالً إِلَى اثَْنْين، ثُمَّ إِلَى 
 .َشظَايا

ِلذَِلَك َصلِّي . ُمْمِكٌن فَكُلُّ َشْيٍءبالنِّْسَبِة إيلَّ،  َهِذِه الوِْحَدةُ  َتظَْهُر للَبَشرِ ُمْسَتحيلَةً، أَمَّا،
أَْحَتاُج إِلَى ُنفُوسٍ ذََباِئَح، أَْحَتاُج إِلَى ُنفُوسٍ َسِخيٍَّة ِلَتفَْتِدَي الَشرَّ . َوكَفِّري َعْن إِْخَوِتِك

َراَدَتكُم فَأَْجَعلَ ِمْنكُم أََدواِت ِلذَِلَك قَدُِّموا يل إِ. باحلُبِّ، ِلَتفَْتِدَي الَشرَّ بَتْضِحَيِة الذَّاِت

 . َسالمي َوُحبِّي؛ فَأَْجَعلَ ِمْنكُم أََدَواِت ُمَصالََحيت َوَوْحَديت
أَيَّامِ ُعْرِسَنا،  ُحبِّأَِعْدنا إِلَى . فَاْصفَْح َعنَّا َوَساِعْدنا ِلُنَعوَِّض. َربِّي، ُجُحوُدنا اخلَاصُّ ُيَؤنُِّبَنا ♦

ال َتْسَمْح أََبًدا َأليِّ َشرٍّ أَنْ . ولَى، َوذَكِّْرنا بِالَعاِطفَِة الَّيت كُنَّا َنكُنَُّها لََك قدًمياإِلَى اَأليَّامِ اُأل
 .َيْسَتوِلَي َعلَْيَنا

كُوين أَميَنةً َوَهذَا اِإلْنَعاُم . َنَعْم، قَدِّمي يل َصلََواِتِك فَأَُرمَِّم َبْييت الَّذي ُهَو أَْيًضا َبْيُتِك ♥
كََما يف التَجلِّي، َسأَُجلِّي كَنيَسيت ِلَتْسَتعيَد كُلَّ إِْشَراقِ َمْجِد . ُيْمَنُح لَِكاخلَاصُّ َس

. َسأَقُوُم بِكُلِّ َهِذِه اَألْعَمالِ َألْجلِ ُحبِّ اْسمي القُدُّوسِ. َشَبابَِها، أَيَّاَم ُعْرِسَها
 .َسأَُوحُِّدكُم ُألظْهَِر قُْدَريت

ََها ُمَجدًَّدا وال  ْخَرى أَْيًضا قَْد َسَبَق وطَلَْبُتها ِمْنَك، لَِكْن أُِحبُّ أَنْ أَطْلُبَربِّي، ُهَناَك أَْشَياُء أُ ♦
 !أَْعرُِف كَْيَف أَقُولَُها
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 .٨َسأََفَْتُح فََمِك فََتَتكَلَّمني ♥
ُرَنا بِكُلِّ َما قُلَْتُه لََنا؟ َربِّي، أَلَْم َتقُلْ إِنَّ املَُحاِمَي، الرُّوَح القُُدَس، َسُيَعلُِّمَنا كُلَّ َشْيٍء، َوُيذَكِّ ♦

يف الكَنيَسِة أَْعطَى اهللا املَكَانَ اَألوَّلَ ِللرُُّسلِ : "... فَْضالً َعْن ذَِلَك، أََما َيقُولُ الِكَتاب
فَإِذَا . ِةال َتَزالُ َبِقيَّةٌ ُمْخَتاَرةٌ بِالنِّْعَم: "... َوالِكَتاُب، أََما َيقُولُ كَذَِلَك ٩..."والثاين ِلَألْنبَِياِء

َوأَخًريا أَال  ١٠!.."كَانَ االْخِتَياُر بِالنِّْعَمِة، فَلَْيَس ُهَو إِذًا بِاَألْعَمالِ، وإِالَّ لَْم َتْبَق النِّْعَمةُ نِْعَمةً
يف كُلِّ اْجِتَماَعاِتكُم، فَلَْيأِْت كُلٌّ ِمْنكُم بَِمْزُمورٍ أَو َتْعليمٍ ُروِحيٍّ أَو : "... َيقُولُ الِكَتاُب

ِلَماذَا، إِذًا، َربِّي، يف أَيَّاِمَنا، ُمْعظَُم اإليَِحاَءاِت الَنَبوِيَِّة أَو اخلَاصَِّة َيْنظُُر إِلَْيَها  ١١..."َوْحيٍ
كَثٌري ِمَن الكََهَنِة بِاْزِدَراٍء؟ ُيْنظَُر إِلَْيَها بَِعْينٍ َواِحَدٍة َبَدلَ اإلثَْنَتْينِ؟ وِلَماذَا كََهَنةٌ َوَحتَّى 

 فَةٌ، ُيَهاجُِمونَ َرَساِئلََك باْحِتقَارٍ؟أََساِق
يا اْبَنيت، َهُؤالِء . يف احلَقيقَِة، يا ِطفْلَيت، َهذَا أََنا َمْن ُيَحارُِبونَ، َألنَُّهم ُيلُْغونَ املَُحامي ♥

ُضونَ كالَّ، َيا َمالكي، لَْيَس أَْنِت، َبلْ أََنا َمْن َيْعَترِ. النَّاُس ال َيْعَترُِضونَ َعلَْيِك أَْنِت
إِذَا َتَجاَهلُوِك، يا َزْهَريت، فَألنَِّك َنَموِت يف َوسِط َصْحَراِئهِم، فَلَْن . َعلَْيِه، َولَْيَس أَْنِت

 .أََنا َحارُِسِك املُْخِلُصإِنَُّهم ال َيَزالُونَ َيَتَناَسونَ أَنَّين . ُيْرُووِك َحتَّى َتذُْبلي َوَتَتَواَري

                                                           
 

  .وِللَْحالِ، فَْيٌض ِمَن الكَِلَماِت َتَدفََّق ِمنِّي  ٨
  .١٢/٢٨: قور ١  ٩

  .٦ – ١١/٥: روم  ١٠
  .١٤/٢٦قور  ١   ١١
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١١٤

أَلَْمْدُعوُّونَ كَثُريونَ واملُْخَتاُرونَ "َيا اْبَنيت،  .١٢لِ َوليَمِة الُعْرسِفَاُسوال، َسأُذَكُِّرِك بَِمثَ
. اإلَميانُ نِْعَمةٌ أنا أُْعطيها، واحلُُصولُ َعلَى اإلَمياِن ُهَو أَْيًضا نِْعَمةٌ أََنا أُْعطيَها". قَليلُونَ

ُم الَّيت أَثناَءها ُيْسكَُب ُروحي القُدُّوُس َهِذِه ِهَي اَأليَّا. فََهِذِه أَيَّاُم النِّْعَمِة والرَّْحَمِة
َهِذِه ِهَي اَأليَّاُم الَّيت فيها َسُيْخرُِجكُم ُروحي القُدَّوُس ِمْن ُجُحوِدكُُم الَعظيمِ، . َعلَْيكُم

فَُبْؤُس َعْصرِكُم َسُيقَْشُر َعن جيِلكُم، َألنَّين، بَِيدي أََنا، َسأَُحلُّ كَفََن . ِلَيقَْترِنَ بِكُم
  .وِتكُم ُأللْبَِسكُم ِثَياَب ُعْرِسكُمَم

  فَُروحي القُدُّوُس ! أُْشُعري كَْم أَْبَتهُِج ِلَهذَا احلََدِث اآليت! أُْشُعري بَِبهَجيت، َيا فَاُسوال
) ٤٩ \١٢لو !"(َسَيجيُء ِلُيلِْقَي َعلَى اَألْرضِ َناًرا، َوكَْم أََودُّ لَو َتكُونُ قَد اْضطَرَمْت"

َهِذِه ِهَي اَأليَّاُم الَّيت فيها ُيْرِسلُ َمِلُك َسالِمكُم : اُم ُعْرسِ ُروحي القُدُّوسَِهِذِه ِهَي أَيَّ
َوَمالِئكََتُه، َوأَْنبَِياَءُه َوَبالطَُه الَسَماوِيَّ ِلَيذَْهُبوا إِلَى أَْرَبَعِة أَقْطَارِ اَألْرضِ وَيْدُعوا , ُخدَّاَمُه

  . كُوِتِه َوُيقَدُِّموا لَُهم َمنَُّه الَسَماوِيَّأَْصِدقَاَءُه إِلَى َوليَمِتِه يف َملَ

كُْنُت أُوِفُد ُمْرَسِليَّ باْسِتقَاَمٍة َحتَّى أَْعَتابِ أَْبَوابِكُم ِلُيْنبِئُوكُم بَِعوَديت، َولَِكنَّ كَثرييَن 
فَضَّلُوا َمْجَد النَّاسِ  وآَخُرونَ لَْم َيأُْتوا َألنَُّهم. ِمْنكُم لَْم ُيَصدِّقُوُهم وَعاَملُوُهم كََدجَّالَني

  . َعلَى املَْجِد اآليت ِمنِّي
فَبَِما أَنِّي َدَعوُتكُم َوَرفَْضُتم، َوبِما أَنِّي أَْعطَْيُتكُم َعالَمةً َولَْم ُتريُدوا أَنْ َتْحِسُبوا لََها 

َسأَْمُأل َبْييت َوأََهُب  ِحَساًبا، َوبَِما أَنَّكُم َتَجاَهلُْتم كُلَّ َتَوسُّاليت َوَرفَْضُتم َعْرَض احلُبَّ،
َسأُعيُد إِلَْيهِم َنظََرُهم َوأَْشفيهم، َسأَُشرُِّع . َملَكُويت ِلَمْنُبوذي ُمْجَتَمِعكُم ُألْخزَِيكُم َجميًعا

فَُمْرَسِليَّ َسُيناُدونَ َعاِلًيا يف . لَُهم أَْبَواَب َبْييت َعلَى ِمْصَراَعْيها َألَدَعُهم َيْدُخلُونَ
                                                           

 
  .١٤ – ٢٢/١مىت    ١٢
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١١٥

َسُيْرَسلُونَ ِمْن ِقَبلي لََيْدُعوا اجلُثَثَ الَّيت ُيَصاِدفُوَنَها يف . ويف السَّاَحاِت العَّاَمِة الشََّوارِعِ،
كُلِّ زاوَِيِة َشارِعٍ، وأُولَِئَك الَّذيَن لَْم ُيكَلِّْمُهم أََحٌد َعنِّي َسَيَروَنين، وأُولَِئَك الَّذيَن لَْم 

وكَما . َوَسَيجُِدين أُولَِئَك الَّذيَن لَم َيلَْتِمُسوين. َيفَْهُمونََيْسَمُعوا َشْيئًا َعنِّي َسَيْسَمُعونَ َو
. كََشفُْت لَِك َوجهي املُقَدََّس، يا اْبَنيت، َهكَذَا َسأَكِْشُف َنفْسي ِللَّذيَن لَْم َيْسَتشُريوين

ولُ لَكُْم َهذَا اآلنَ، أَقُ! َوكَذَِلَك قَلْيب املُقَدََّم لَكُم َعلَى كَفِّي! إِنَّكُم لََتْرفُُضونَ ُروحي
  :أََنا ُهَو َمْن ُهَوُتْؤِمُنونَ بِأَنَّين  َحَدثَقَْبلَ أَنْ َيْحُدثَ، َحتَّى إِذَا 

  إِنَّ َملَكُويت َسُيْنَزُع ِمْنكُم
  وُيْعطَى إِلَى َشْعبٍ

  َتْعَتبُِروَنُه ُمْحَتقًَرا َوغَبِيا، 
  ُرذَالَةَ ُمْجَتَمِعكُم،

  ْييت َوَسَيْرفَُعُهوَسُيَعاد بَِناُء َب
  . الَّذيَن َتْدُعوَنُهم ُبَسطاَء الَعقْلِ

  ُهُم الَّذيَن، بُِحبِّهِم،
  َسُيَرمُِّمونَ َدَماَر َبْييت
  وكُلَّ اخلََراِئبِ،

  وُروحي القُدُّوَس ُهَو
  ...َسَيعَتين بِهم وُيَعزِّيهم

  قَلَْعةُ املَُتكَبِّريَن َسَتْسقُطُ قَريًبا
 ...ُتَرابٍ كَوَمةً ِمْن

  .أَلَْعْدلُ َسَيَتَغلَُّب
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١١٦

لَْن أََتأَخََّر، . كُوين ُمَباَركَةً، يا ِطفْلَيت. َصلّي َألْجلِ َهُؤالِء الرَُّعاِة، َصلّي الهِتداِئهِم
  .أَنا ُهو. فَقَريًبا َسَتَرْيَنين َوْجًها ِلَوْجٍه

 

٢٢/١٠/١٩٩٠  

  لَْحقُّ ُحّبأَ - إِْتَبْع آثاَر َدمي
  

َهلْ . َهذَا أََنا َيُسوُع. أََنا قُدُّوُس القدِّيسني، وأََنا يف ُمْخَدِعِك. ، َمْحُبوَبيتيا فَاُسوال ♥
 أَْنِت َسعيَدةٌ بِزَِياَريت؟

 !أََجلْ، َسعيَدةٌ جِدا، ربِّ... أَُبارِكَُك! َسعيَدةٌ جِدا ♦
أُْحُصدي . َحًدا َيْخَدْعِكال َتَدعي أَ. َتَمسَّكي َجيًِّدا بِكُلِّ التََّعاليمِ الَّيت أُْعطيَها لَِك ♥

َسأَُمدُِّك . َسأزيُد ُرَؤاِك َحتَّى َتقِْدري أَنْ َتْشَهدي بِاْسمي. َتْدرجيِيا غَلَّةَ لُطْفي َوَحَناين
 . َيا اْبَنيت، ذَكِّري الَعالََم بُِحبِّي الَعظيمِ. بِالكَالمِ َحتَّى َتْسَتطيعي أَنْ َتْشَهدي

 :١٣لَةَ ِلكُلِّ اَألوقَاِتَهذَا ما َسَيكُونُ الرَِّسا
  .السَّالُم َمَعكُم

َسأَْسكُُب : أَلَْحقَّ أَقُولُ لَكُم. أََنا قُدُّوُس الِقّديسَني الَّذي ُيكَلُِّمكُم. أََنا َيُسوُع فَاديكُم
َهِذِه،  نَِعًما َخاصَّةً َعلَى الَّذيَن قَبِلُوا َهِذِه الشََّهاَدةَ، َألنَُّهم، بِقُُبوِلهِم َشَهاَدةَ احلُبِّ

أَيَُّها اَألِحبَّاُء، . ُيَؤكُِّدونَ ِصْدَق الَعِليِّ َوُحبَُّه الالَُّمَتَناِهَي، بَِما أَنَّ كُلَّ ما ُيكَْتُب َيأْيت ِمنِّي
أُْعطي ُروحي ُألذَكَِّر الَعالََم، ِمَراًرا َوِتكَْراًرا، بَِمَودَّيت . بُِدوِن َتَحفٍُّظإِنَّين أُْعطي ُروحي 

                                                           
 

  .، بَِسيَِّدِة املَاْرْش، ْبُروْك، سويسرا١٩٩٠كَاُنون اَألوَّل  ٢٢رَِسالَةٌ أُْعِلَنْت ِفي   ١٣
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١١٧

أُعطي ُروحي بُِدوِن َتَحفٍُّظ ُألذَكَِّركُم َجميًعا بِجَِراحي . كَبريِ الَّذي أَكُنُُّه لَكُمَوُحّبي ال
  .اخلَْمَسِة َوآالمي

يا َولَدي، أَْنَت الَّذي َتقَْرأُين أَو َتْسَمُعين، أُْنظُْر َحَوالَْيَك، فالفَْجُر َسيبُزغُ قريًبا 
 َخفَافيَش اللَْيلِ الَّيت ُتَوْشوُِش َوُتَهْمهُِم، َوال أَنْ َتسَري َولَْيَس َعلَْيَك أَنْ َتْسَتشَري... َعلَْيَك

يف الّضيقِ والظُّلَْمِة، َألنَّ َسَحَرَتكُم الَّذيَن َجدَّفُوا َعلَى اْسمي القُدُّوس وأََحلُّوا الظُّلَْمةَ 
  .َمكَانَ النُّورِ َسُيْهَزُمونَ

إِنَّ . َوَحالََما َيطْلَُع النََّهاُر َسُتْزِهُر َمْزُروَعاُتكُم, ا َعلَْيكُمأَيُّها اَألِحبَّاُء، َسيبُزغُ الفَْجُر قريًب
التَُّجاَر الَّذيَن َتَسلَّلُوا إِلَى كَنيَسيت َسَيرتاُعونَ وكُلَّ الباَعِة َسَيغتّمونَ؛ كُلُّ َباِئعٍ ُمْغَتنٍ 

  . شَني َوُمْضطَرِبَني أََماميَمْبُهورونَ بَِمْجدي َوبُِنوري، َسَيلَْبثُونَ َمْدُهو. َسَيَتالَشى
ُسفََرائي أُْرِسلُوا اآلنَ إِلَى َمَراِكزِِهم ُمْنَتِظريَن . اِإلَشاَرةُ ُتْرفَُع اآلنَ َعلَى ُسطُوحِ ُبُيوِتكُْم

فََعوَديت َوشيكَةٌ، ِلذَِلَك، أَْنُتم الَّذيَن ُهْم ُمْرَسِليَّ، أَْسرُِعوا ُخطَاكُم، إِْصَعُدوا . إَِشاَريت
كُلِّ َتلٍَّة وأَْعِلُنوا أَنَّ الدَّْيُنوَنةَ َسَتْنقَضُّ قَريًبا َعلَى َهُؤالِء الُتجَّارِ َألنَُّهم أَْصَبُحوا  إِلَى

أَلَم َتقَْرأُوا قَْبالً أَنَّه َيجُِب أَنْ َتلَْبثُوا ُمَتَيقِّظَني َوَتْسَهُروا َحتَّى إِذَا َما ! يف َنظَري َرَجاَسةً
، الَّيت َتكَلََّم َعْنَها الَنبِيُّ َداْنيال، قائَمةً يف َمقِْدسي، َتْعلَُمونَ أَنَّ اخلََرابَِرَجاَسةَ َشاَهْدُتم 

َهِذِه ِهَي الَعالَمةُ الَّيت أَْعطَاَها الَنبِيُّ آلِخرِ اَألْزِمَنِة؟ كَْيَف ُيْمِكُنكُم أَنْ ال َتْعرِفُوا 
ْنُتم َتعيُشونَ اآلنَ يف قَلْبِ َهذَا اجلُُحود الَعظيم اَألْزِمَنةَ؟ فَِحَجاَرةُ َمقِْدسي َتَهدََّمْت َوأَ

إِنَّ ُمْضطَهِِديَّ َيظُنُّونَ اآلنَ أَنَُّهم قَْد اْنَتَصُروا، والُتجَّاَر َيْعَتِقُدونَ أَنَُّهم . ِلَعْصرِكُْم
  :َسَيْسَتِمرُّونَ يف التَِّجاَرِة يف َمقِْدسي، لَِكنِّي أَقُولُ لَُهم
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أَفَْسُدوا ِحكَْمَتُهم بُِمقَاَيَضِتهم ُصوَريت بِِتْمثَالٍ بِال َحَياةٍٍ، بِإِلٍَه كَاِذبٍ، أَْنُتم الَّذيَن "
بَِصَنمٍ، أَْنُتم الَّذيَن ُتَصارُِعونَ ِلُتقيُموا َرَجاَسةَ اخلََرابِ َهِذِه وُتْبِطلُوا ذَبيَحيت الدَّاِئَمةَ، 

  ١٤."َسَتْشَرُبونَ كَأَْس َعْديل بِكَاِمِلِه
َوْجُه املُلَطَّخ بِأَلَْواٍن ُمَتالِئَمٍة، َهذَا الَوْجُه الَّذي ُيَحاوِلُ َهُؤالِء الُتجَّاُر أَنْ َهذَا ال

إِنَُّه اْخِتَراُع َمَهاَرٍة َبَشرِيٍَّة فَاِسَدٍة لُِِيِحطُّوا ِمْن . لَْيَس أََنا ُهَوَيْجَعلُوكُم ُتكَرُِّموَنُه َوَتْتَبُعوَنُه، 
إِنِّي أََتأَلَُّم . إِنَُّه َتَحدٍّ ِلكُلِّ َما ُهَو ُمقَدٌَّسأُلُوِهيَّيت، إِنَُّه َمْسكُونِيَّةٌ َزاِئفَة، َمفُْهومِ قََداَسيت َو

َصلُّوا َألْجلِ َهُؤالِء الكََهَنِة الَّذيَن أَْصَبُحوا ُتجَّاًرا، . بَِسَببِ َخطَاَيا َهُؤالِء الُتجَّارِ
يَع أَنْ أَْنفََح ُروَح َحقِّي فيهِم َوأَْجَعلَُهم َيْحفَظُونَ َصلُّوا َألْسَتط. فََخطيئَُتُهم َجسيَمةٌ

  . َشَراِئعي َوَيْحَترُِمونَ بِإِْخالصٍ أُلُوِهيَّيت
أَيَُّها اَألِحبَّاُء، أَْنُتم الَّذيَن َخَتْمُتكُم بَِخْتمي َعلَى جَِباِهكُم، ال َتْسَمُحوا ِلَهُؤالِء الُتجَّارِ أَنْ 

أُْخبُِركُم بَِهذَا كُلِّه ُمْسَبقًا َألنَّين . تَِّباعِ َهِذِه الصُّوَرِة الزَّاِئفَِة، فاْحَترُِسواُيْرِغُموكُم َعلَى ا
  . أُريُدكُم أَنْ َتْشُعُروا بِالثِّقَِة يب، أََنا إِلَهِكُم، ِعْنَدَما َتأْيت َعلَْيكُم أَْزِمَنةُ الضِّْيقِ الَعظيمِ

يئي الَعظيمِ قَْد أََتْت، َوالَوْيلُ ِلَهُؤالِء الُتجَّارِ الَّذيَن فََساَعةُ َمج. أَْنوي أَنْ أَُزوَركُم
ُيكَاِفُحونَ ِلُيقيُموا يف َمقِْدسي َرَجاَسةَ َخَرابِهِم وُيْبِطلُوا ذَبيَحيت الدَّاِئَمةَ بِإِْرغَاِمكُم َعلَى 

َتآَمُرونَ َعلَى َتْدمريِ كَِلَميت أَلَْوْيلُ ِلَهُؤالِء الُتجَّارِ الَّذيَن َي! َتَناُولِ طََعاِمهم املَُدنَّسِ

                                                           
 

اِإللَهِي، إِْعالنُ َموِت واإلْحِتفَالُ بِِقَياَمِة الَربِّ َيُسوع، َحْيثُ ُهَو َحاِضر َحِقْيقَةً ِفي القُدَّاُس   ١٤
، "ِذكْرَِها"ِفي  املُقَدََّسِة، ذَبِْيَحة اجلُلُْجلَة املَُخلََّدة) القُْرَبان(اإلفَْخاَرْسِتيَّا َجَسِدِه َوَدِمِه ِفي 

  .باْنِتظَارِ َمجِْيئه ِفي املَْجِد
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أَلَْوْيلُ ! أَلَْوْيلُ ِللُْمَجدِّفَني الَّذيَن، َعْشَر َمرَّاٍت، قَْد َجدَّفُوا َعلَى إِْسمي القُدُّوس! َبَعقْلََنِتَها
  "! أَْرَواحي الَسْبَعِة"َتْجديِفيَّةً ِضدَّ  ١٥الَّذيَن َنَحُتوا ُصَوًرا" الَوْحشِ"َألْتَباعِ 

  !َعُتُهم َسُتَحوَّلُ إِلَى كَوَمِة ُتَرابٍ بَِنفَْخِة فَميفَقَلْ
َوأَْنَت، يا َولَدي، الَّذي َيقَْرأُين أَو َيْسَمُعين، أَْنَت الَّذي ُزْرُت قَْبَرَك َوفيَك َبَعثُْت 

ا اْسَتوقَفََك إِْتَبْع آثَاَر َدمي الَّيت أَْتُركَُها َوَرائي كََعالَمٍة لََك، وإِذَ: ، لََك أَقُولُ"َنفَْحيت"
َوَسأَلََك، َعلَى طَريِقَك، أََحُد املَارَِّة، فَقُلْ لَُه إِنََّك ِتلْميذي، َوأََنا ُمَعلُِّمَك َوإِنََّك َعلَى 

وإِذَا اْسَتوقَفََك َتاجٌِر . طَريقِ الشََّهاَدِة ِلَمسيحٍ َمِصلُوبٍ َوِلَمسيحٍ قَاِئمٍ ِمَن املَوِت
ِتقَاَمِتِه، إِْحذَْر ِمْن أَنْ َيْسَتْبِدلَ الصَّليَب الَّذي أَْعطَْيُتَك بِِحكَْمٍة فَاْحَترِْس ِمْن َعَدمِ اْس

بِال َصوٍت، َوال كَِلَمٍة، َعانِْق بِأَكْثَرِ َما ُيْمِكُن ِمَن احلََراَرِة اخلََشَبةَ . َمْزُعوَمٍة َوفَاِسَدٍة
َوإِذَا أََحٌد ِمْن َهُؤالِء َباَشَر . َسَتقُوُدَك إِلَيَّاملُلْقَاةَ َعلَى كَِتفَْيَك واْتَبْع آثَاَر َدمي، َوِهَي 

ُمالَحقَاٍت ِضدََّك، الَ َتْسُتْر َوْجَهَك َعن اِإلَهاَناِت والضََّرَباِت، َبلْ قَدِّْم ظَْهَرَك أَْيًضا 
نَُّه َسُيْنزِلَُها بَِك ِلَتكُْن َهِذِه اِجلَراُح اقِْتَداًء كَاِمالً بِجِراحي َأل. َحتَّى َيْعرِفُوَك ِمْن جَِراِحَك

َوحيَنِئٍذ َسَتظَْهُر َعالَمةُ اْبنِ اِإلْنَساِن يف . اَألْشَخاُص أَْنفُُسُهم الَّذيَن َضَرُبوين، أََنا، َسيَِّدَك
السََّماَواِت، وَسُيَرى َضوٌء َعظيٌم يف ظُلَْمِتكُم، َألّني أََنا، قدُّوس القدِّيسني، أَْنوي أَنْ 

  .ُحبِّ اْسمي أَُخلَِّصكُم َألْجلِ
َتَعالَ، َيا َولَدي، أنَت الَّذي َتْسَمُعين أَو َتقَْرأُين، لَقَْد أَظَْهْرُت لََك ُحّبي ُمَجدًَّدا يف َهِذِه 

ال َتقُلْ إِنَّين َبعيٌد جِدا ُألِحبَّ، َألنَّ َعْيَنيَّ، يف َهِذِه اللَّْحظَِة بالذَّاِت، َتْسَهَراِن . الشََّهاَدِة
لَو كَانَ َعلَيَّ أَنْ أَْرجَِع . َناٍن َخاصٍّ َوَمَودٍَّة ال َتْسَتطَيُع أََبًدا أَنْ َتفَْهَمُهَما َتَماًماَعلَْيَك بَِح

                                                           
 

  .َتَعاِلْيٌم َعقْالنِيَّةٌ َوطَبِْيِعيَّةٌ. َتَعاِلْيٌم كَاِذَبةٌ. املَِسْيُح الَدجَّالُ  ١٥
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ُألَخلَِّصَك، لَْيَس إال َألْجِلَك َوْحدَك، لَكُْنُت َرجِْعُت، بُِدوِن أَْدَنى َتَردٍُّد، ُألعيَد آالمي، 
ين ِعْنَدما أَقُولُ لََك إِنَّه ال ُيْمِكن أَنْ َيكُونَ ِإلْنَساٍن اآلن، َهلْ ُتَصدِّقُ! َوَألْجِلَك َوْحَدَك

  ُحبٌّ أَْعظََم ِمْن أَنْ َيْبذُلَ َحَياَتُه َعْن أَِحبَّاِئِه؟ 
أَقُولُ لََك كُلَّ ذَِلَك َحتَّى َتْسَتطيَع أَنْ َتجَِد َسالَمَك يف قَليب اَألقَْدسِ، َوَحتَّى َتْسَتطيَع 

اةَ احلَقيِقيَّةَ ِفيَّ، َوَحتَّى َتْسَتطيَع أَنْ َتجَِد احلُبَّ احلَقيِقيَّ والرَّاَحةَ ِفيَّ، أََنا أَنْ َتجَِد احلََي
  . أَْعرُِف أَنََّك َضعيٌف، يا َولَدي، َولَِكنَّ ُضْعفََك َيْجَتِذُب قُْدَريت الكُلِّيَّة. إلَهَِك

أََنا ذَبيَحةُ احلُبِّ الَّذي ! لسَّالُم َمَعَكا: َهلْ ُيْمِكُنَك أَنْ َتْسَتوِعَب َما أَقُولُ؟ أَقُولُ
 .إِْرَتِشفْين َوَدْعين أَقَْتِحْمَك. أََنا َمْن أَْعطَاَك َشَهاَدةَ احلُبِّ َهِذِه، كََتذْكريٍ بُِحبِّي. ُيكَلُِّمَك

أَْنَت، َتَعالَ  َتَعالَ إِلَيَّ كََما. ال ُتقَاوِْم! َتَحسَّْس كَْم َيُتوُق قَلْيب إِلَى ُمَباَدلَِة احلُّب
آه، كَثُريونَ ِمْنكُم قَد َتاُهوا َبعيداً . واْشَربِ اْنِسكَاَب قَلْيب، فََتَودَّ أَنْ َتْشَرَب ِمْنُه أَكْثَر

. فَكُوُنوا ُشُهوًدا ِللَْحقِّ. أََنا احلَقُّ. فَاحلَقُّ ُحبٌّ. َعن احلَقِّ َوَتفَرَّقُوا يف كُلِّ االتَِّجاَهاِت

أَُبارِكُكُم  .لقُُدَس، ُروَح احلَقِّ، ُخذُوا الُروَح القُُدَس، ُروَح النْعَمِةُخذُوا الُروَح ا

    .كُوُنوا َواِحداً بِاْسمي القُدُّوسِ. َجميعاً، َتارِكاً َنفَْحة ُحبِّي َعلَى جَِباِهكُم

  
٢٣/١٠/١٩٩٠  

  ُخذي كَأْسي واْشَريب ِمْنها
  

فَأَنْ أَلْقَاَك أَْنَت، . ربِّي، َتحدثُ معي، كلّ األّيام، َعَجاِئُب َتفُوقُين أََنا َوَمْعرِفَيت املسكيَنة ♦
 !كُلَّ َيومٍ، بَِهِذِه الطَّريقَِة، أَْمٌر َيفُوُق إِْدرِاكي كُلِّيا

 .يَّ فََرحٍ ُتْعطيينأْدرِكي، َيا َصغَرييت، أَ. السَّالُم َمَعِك ♥
 كَْم أَودُّ أَنْ أَكُونَ َمَعَك اآلن يف َعلَْياِئَك، أََتْعرُِف ذَِلَك؟ ♦
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فََهذَا . َعلَْيِك أَوَّالً أَنْ ُتِتمِّي رَِسالََتِك. أََجلْ، يا ِطفْلَيت، أَْعرُِف، لَِكْن َعلَْيِك أَنْ َتْنَتِظري ♥

. قَاِحلَةَ بِكُلِّ َما أَْعطَْيُتِك، غَذِّي اَألَراضيأَْخِصيب َهِذِه اَألَراضي ال  .َواجُِبِك اآلن
أَْيَنَما كُْنِت، . فَلَْسِت َوْحَدِك، أََبًدا. ال َتُشكِّي أََبًدا بَِعظََمِة ُحبِّي. أُِحبُِّك َحتَّى اجلُُنوِن

 .أَكُون؛ فَأََنا َرفيقُِك القُدُّوس
أَْعِطَنا ! َيا بِئَْر املَاِء احلَّي! قَاِحلَةَ إِلَى َحَداِئَق غَنَّاَءأَيَُّها الَيْنُبوُع، الَّذي ُيَحوِّلُ اَألَراِضَي ال ♦

 .إِْسَمْح يل أَنْ أَُشارِكََك يف كَأِْسَك... َجَداوِلَ َتَتَدفَّق، َحتَّى َنْسَتطيَع أَنْ َنْحَيا
، فََتَعالَي َواتَِّكئي إِذًا، ُخذي كَأْسي واْشَريب ِمْنَها؛ َوإِذا َشَعْرِت بِِقَواِك َتُخوُر ِلَمَراَرِتَها ♥

فَاُسوال، َيا ِملِْكيَّيت، أََنا َمِلكُِك أُْمِسُك بِِك أَسَريةَ ُحبِّي . َعلَيَّ، َتَعالَي واْرَتاحي ِفيَّ
لَقَْد َوَهْبُتِك ُحبِّي بِاقِْتراين بِِك، ِلذَِلَك َسأََتأَكَّد . َوَسأَْحُرُسِك كََما َيْحُرُس َحارٌِس َمْدَخالً

ِملِْكيَّيت قَْد َحوَّلُْتَها اآلنَ إِلَى َحديقٍَة فيَها . َوال أَيُّ َدخيلٍ َيَتَعدَّى َعلَى ِملِْكيَّيت ِمْن أَنَُّه

إِْسَمحي يل أَنْ أََتَنفََّس الُصَعَداَء فيِك، إِْسَمحي يل أَنْ أَُتمَِّم  .ُيْمِكن أَنْ أَذَْهب َوأَْرَتاح

َتَعالَي إِلَيَّ   .ُحبٌّ هو اْسمي.  أََنا ُمَعلَِّمِك َوَمِلكَِكأَْعَمايل فيِك، كُوين طَيَِّعةً واقَْبليين
 .َسأُطِْعُمِك َحتَّى النَِّهاَيِة. ١٦وكُِلي ِمْن َيدي

  

  
  

٢٤/١٠/١٩٩٠  

  ِمْن ِخاللِ َعَدِمِك كََشفُْت َعظََميت
  

 .يب ُيريُد أَنْ َيخدَم َجاللََك، لَِكنَّين ُمْعوَِزةٌ َويف الُبْؤسِ، وَعاجَِزةٌ َعْن َرفْعِ إِْصَبعي بُِدونَِكقَلْ ♦
                                                           

 
  .َيْعنِي َيُسوع بِذَِلَك أَنَّ َما أَكُْتُب بَِيِدي ُهَو ِغذَاٌء ِلَنفِْسي  ١٦
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أَيَُّتَها . ذَِلَك َصحيٌح، َألنَُّه لَو لَْم أَكُْن َواِقفًا إِلَى َجانِبِِك، لََما اْسَتطَْعِت أَنْ َتِقفي ُمطَلَقًا ♥
 َوأَْنِت ُملَْتِحفَةٌ بُِنوري، يف طَاَعِة َوَصاَياي؟ َهلْ َتْرغَبني،! النَّفُْس

 .إِنَّين أُريُد أَنْ أُطيَع َوَصاَياَك ♦
َتَعالَي، إِذًا، َوَشارِكيين َعَباَءيت، َدعيين أَكُْن ُمْرِشَدِك، َوَسأَُتابُِع لَِك كَْشَف أَْسَرارِ قَلْيب  ♥

. لَْن أَْخذُلَِك، أَيَُّتَها النَّفُْس. كُْنوَناِت السََّماِءَسأَُتابُِع لَِك كَْشَف النِّقَابِ َعْن َم. اَألقَْدسِ
َوال َتكُوين . َنَعْم، ُجوعي ِلطََعامي واْشَتهيِه. إِلَْبثي فَقَريةً، ُمْعَدَمةً، َوُمَتَحمَِّسةً ِلطََعامي

فَِمْن ِخاللِ . قَلْيبفَالَتِمسي َخْيَراِت . كَاَألغْنَِياِء الَّذيَن ال َيُجوُعونَ وال يِلَْتِمُسونَ طََعامي
َوِمْن ِخاللِ ُبْؤِسِك أَظَْهْرُت َرْحَميت، َوِمْن ِخاللِ ُضْعِفِك، . َعَدِمِك كََشفُْت َعظََميت

فَكُلُّ َما أَطْلُُبُه . لَقَْد أَظَْهْرُت اآلنَ ِللَْعالَمِ الشُّْعلَةَ املُلَْتهَِبةَ ِلَرغََباِت قَلْيب املُتَِّقَدة. قُوَّيت
 .ن ُهَو ُمَباَدلَةُ احلُّبِمْنِك اآل

فَكُلَّ َمرٍَّة َتفَْتحَني فَاِك : َيا اْبَنيت؟ احلَقَّ أَقُولُ لَِك، أَْنِت الَّيت َتْرغَبَني يف ِخْدَميت أََنا إِلَهِِك
أَيل َصلِّي واْس. كُلَّ َمرٍَّة َتَتكَلَّمَني َعنِّي، َسأُْشِعلُ فيِك َناًرا. ِلَتْشَهدي ِللَْحقِّ، َسأَُبارِكُِك
لَْن . َسأُذَكُِّرِك َداِئًما بَِتْعليَمايت ِلَتْسَتطيعي أَنْ ُتعيدي كَِلَمايت. فَأُْعِطَيِك أَكْثََر ِممَّا طَلَْبِت

ِلذَِلَك، َيا فَاُسولَيت، َدعيين أَْسَتْعِملِْك َحتَّى ". اَألمني"فَأََنا َمْعُروٌف بِأَنِّي . أََتَخلَّى َعْنِك
َيا َزْهَريت، َتَعالَي إِلَيَّ بُِروحِ اإلْسِتقَاَمِة وثقي ! َيا َبِقيَّيت! ١٧ُتَها املَُباَركَةُأَيَّ. َمجيئي آلُخذَِك

  . َهلْ ُتريديَن أَنْ ُتقَبِّلي قََدَميَّ؟ َتَعالَي، ُخذي َيَد ُمَعلِِّمِك واْتَبعيين. يب
  

                                                           
 

لَْم َتكُْن َهِذِه ِفكَْرةً . نِيَخطََرت ِفكَْرةٌ ِفي َرأِْسي، َما َسَيْعَمل الَرّب بِي ِعْنَدَما يِجِيء ِلَيأُْخذ  ١٧
  !".أَيَُّتها املَُباَركَة"ِلذَِلَك قَالَ َيُسوُع ُمَتَعجًِّبا، . ذَِكيَّةً
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٣٠/١٠/١٩٩٠  

  َيكَْرُهِك الشَّْيطان
  

 صَّغَريةُ والضَّعيفَةُ، أََتْعرِفَني كَْم َشوكَةً اْنَتَزْعِت ِمْن قَلْيب؟فَاُسوال، أَيَُّتها اخلَليقَةُ ال ♥
 .كَالَّ، َربِّ ♦
فَاهلََدُف ِمْن َخلِْقِك كَانَ أَْيًضا . َما َيكْفي ِإلَراَحيت، َما َيكْفي ِإلَراَحيت َيا ِطفْلَيت ♥

فَاقَْبليين، . ي أَجُِد فيِك َراَحةً َعميقَةًلَقَْد َخلَقُْتِك َوَمْع أَنَِّك ُتَراٌب َوَرَماٌد، فَإِنِّ. إَِراَحيت
َيا ِطفْلَيت، أُْنظُري إِلَى َشفَيتَّ وأَْصغي . إِقَْبلي َصلييب َعلَْيِك َوكُوين اآلنَ َعارِفَةً ِلَجميلي

ُف أَْعرُِف ُضْعفَِك الَّذي ال ُيوَصُف وأَْعرِ. اإلْيَمانُ، آِمين يب واْركُين إِلَيَّ: إِلَيَّ بِاْنِتَباٍه
لَقَْد اْخَتْرُت الضُّْعَف ُألظْهَِر . ِلَهذَا اْخَتْرُتِك. أَنَِّك بُِدوين ال ُيْمِكُنِك أَنْ َتْرفَعي ِخْنَصَرِك

أُْركُين إِلَيَّ واْسَتِمدِّي قُوََّتِك . لََديَّ َسَبٌب َألْجِلِه اْخَتْرُتِك يف َحالَِتِك. ِللَْعالَمِ قُْدَريت
 . ِمنِّي

أََجل، لَو كُْنُت َتَركُْتُه . َيكَْرُهِك الشَّْيطانُ، والَيوَم َشَعْرِت بَِمَخاِلبِِه َعلَْيِك َسأُذَكُِّرِك كَْم
يف كُلٍّ ِمْن لََحظَاِتِه، . َيفَْعلُ لَكَانَ َمزَّقَِك إِْرًبا إِْرًبا، لَِكنَِّك َتْحَت ِحَماَييت اِإللَهِيَِّة

أَقُولُ لَِك، إِنَّه بَِسَببِ َعَدِمِك . اَرِة اُألْخَرىَيْسَتْهِدفُِك أَْنِت َوَجميَع ُنفُوسي املُْخَت
َوبَِسَببِ فَقْرِِك، َيا َمْخلُوقَيت الضَّعيفَةَ، أَْنِت َتُحلَّني أَحابيلَ الشَّْيطَاِن، َوُعقَْدةً َبْعَد ُعقَْدٍة، 

َنَعْم، كُوين كَُدوَدٍة،  .لَقَْد َنَعَتِك بُِدوَدٍة ِعْنَدما َعَرَف أَنَِّك ُمْخَتاَريت. َتفُكَّني ِشباكَه
َنَعْم، ... أََتَرْين؟ ُيْمِكُنين أَنْ أَْسَتْعِملَ َحتَّى الّديَدانَ َألْعَمايل. وافْين مقاصَده وأَْتِلفيها
ُهَو َيكَْرُهِك َألنَّ اآلَب . لَقَْد َسَمْحُت لَِك أَنْ َتْشُعري بِكُْرِهِه. أَتِلفي كَالدُّوَدِة أََحابيلَه
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طُوَبى ِلِإلْنَساِن الَّذي ال . َوَهذَا ُيغيظُُه فَوَق كُلِّ َتَصوُّرٍ. بُِّك َألنَِّك ُتِحّبيَنينَنفَْسُه ُيِح
  .أَْبهِجي َنفْسي واغُْمريين بالفََرحِ بَِبقَاِئِك ال َشْيئًا. َيفِْقُد اإلَميانَ يب

 

  
٣/١١/١٩٩٠  

  أُهللا أََحنُّ اآلَباء
 :)١٨ِةَسيّدا الِقةُ أُمَِّنالََسرِ (

 .الُم َمَعكُم، َيا أَوالدي الصَِّغاَرأَلسَّ 
. ِمثْلَ أُمٍّ ُتطِْعُم وُتَعزِّي أَوالَدَها الصَِّغاَر، َهكَذَا أََنا أُطِْعُم ُنفُوَسكُم بِإِْعطاِئكُم كَِلَمةَ اِهللا

فَأََنا . زَِّيكُمَوكَأُمٍّ ُتَعزِّي أَوالَدَها يف أَوقَاِت الشِّدَِّة، َهكَذَا أََنا أَْيًضا أَْنَحين َعلَْيكُم ُألَع
  . أَْعَتين بَِنفِْسكُم بَِصلََوايت

فالربَّ ال ُيْبِطىء بَِوفَاِء ُوُعوِدِه، لَِكنَُّه َيْنَتِظُر بَِصْبرٍ أَنْ َيَنالَ كُلُّ َواِحٍد نِْعَمةَ ُرْؤَيِة النُّورِ 
َها ِهَي اآلن أَقَْرُب ِمْنكُم فَالسََّماَواُت اجلَديَدةُ واَألْرُض اجلَديَدةُ املَوُعوُد بِ. َوأَنْ َيْرَتّد

يف َهِذِه اَألثَْناِء، َبْيَنَما َتْنَتِظُرونَ، أََتَوسَّلُ إِلَْيكُم أَنْ ُتقَدُِّسوا . أَكْثَر ِمْن أَيِّ َوقٍْت َمَضى
! َحقيِقيا أََودُّ أنْ أََرى ِعْنَدكُم، أيُّها األوالُد اَألِعزَّاُء، إِهِتداءًً. َحَياَتكُم َوَتعيُشوا بِقََداَسٍة

فَكُلُّ َمْن َنَجا ِمْن َرذَاِئلِ الَعالَمِ، إِنََّما َيَدُع ذَاَتُه َبْعَدِئٍذ َتقُوُدها َمَباِدىُء َصاِدَرةٌ ال َعن 
  .اِحلكَْمِة َبلْ َعن اجلُُنوِن، َسَيْسقُطُ َحْتًما

ُعوُدوا إِلَى َنفِْسكُم ِمْن َوقٍْت . أُهللا أََحنُّ اآلَباِء. إِنَُّه َرحيٌم َوَبطيٌء يف الَغَضبِ. أُهللا ُحبٌّ
كُوُنوا َحديقَةً ِللربِّ َحْيثُ َيْسَتطيُع . آلَخَر ِلَتْعرِفُوا إِذَا كُْنُتم َتْسَتِمرُّونَ يف ُنورِِه أَْم ال

                                                           
 

  .، بَِسيَِّدِة املَاْرْش، ْبُروْك، سويسرا١٩٩٠كاُنون اَألوَّل  ٢٢رَِسالَة أُْعِطَيت، ِفي   ١٨
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 أَنْ َيَتذَوََّق َراَحَتُه فيكُم، َحْيثُ َيْسَتطيُع أَنْ ُيَمتِّع َنفَْسُه بُِعطُورِها الَزِكيَِّة، َوَحْيثُ
َدُعوين أَُحوِّلْ قَلَْبكُم إِلَى َحديقٍَة َراِئَعٍة . َيْسَتطيُع أَنْ ُيْسنِد َرأَْسُه َعلَى ُعْشبَِها اَألْخَضرِ

، َحتَّى ِعْنَدما َيأْيت َمِلُك املُلُوِك ِلزَِياَرِتكُم، ال ُيَحوِّل َعْيَنْيِه َعْنكُم َبلْ َيْعرُِض للرَّبِّ
ِلذلك ال ُتضيِّعوا وقًتا، ألنَّ َعْينيِه . َحةً ِلَنفِْسِه، أسًريا ِلقَلْبِِهَعلَْيكُم أَنْ ُتْصبُِحوا ذَبي

فََملُك السَّالمِ َيُحضُّكم على أنْ ُتَصلُّوا ألجلِ السَّالمِ، . َترقُبان كالًّ ِمن ُخطْواِتكم
  .وأنا، َمِلكَةُ السَّالم، أتوسَّلُ إِلَيكم أنْ ُتَصلُّوا ألجلِ السَّالم

ِلذلَك، رْحمةً، لَم ُيرِين . ن كَثَورٍ َمجنوٍن ثائرٍ، وقَليب َسقيٌم ّمما أَراه آٍتإِبليس هو اآل
أَطُوُف اَألرَض كلَّها َبحثًا َعْن ُنفُوسٍ َسِخيٍَّة، لَِكْن لَْم أََتَوصَّلْ أنْ أَجَد . اآلب كلَّ شيٍء

. م بعُد تعويضاٌت هاِئلَةَيجُب أنْ ُتقدَّ. سخاًء كافًيا أُقدُِّمه ِليسوع ِلُيَسكَِّن َعْدلَ اآلب
فََيسوُع َيحَتاُج إلَى ُنفوسٍ َسِخيٍَّة ُمسَتِعّدٍة للتَّكفريِ ِمْن أَجلِ اآلخريَن، ِلهذا السََّببِ 

أَليوَم، إذْ . أَْبِكي، فََعْيناي َتْنفَجُِر بُِدموعٍ ِمن َدمٍ أماَم املَشاهِد املُريعِة الَّيت أَراها آِتَيةً
ا، فَلَيَس ُألهوِّلَ َعلَيكُم أَو أُخيفَكُم َبلْ َألطلَُب ِمنكُم أنْ ُتَصلُّوا أُْخبُِركم بِكلِّ هذ

فاُهللا، ِلمقاِصد حبِِّه الًخاصَِّة، هو الَّذي ُيْرسلُين َحولَ العالَمِ َوإِلَى كلِّ . ألْجلِ السَّالمِ
  .َبيٍت َألْجَمَعكُم واحًدا واحًدا وأَُردَّكُم قَْبلَ َيوِمه

إِنْ كُْنُت أَجيُء مَن . ُد األحبَّاُء، ال َتأْتوا إلَى هذه الّتجمُّعاِت لَتَروا آَياٍتأَيُّها اَألوال

ِلذلك إِْسَمُحوا يل   .السَّماِء إلَى َعتبِة بابِكم، فَذِلَك آلتَيكُم بَِسالمِ الرَّبِّ وسالمي
أعماِقها روَح  أنْ أُحوِّلَ قلوَبكم إلَى حديقٍة غّناَء للقّدوسِ ِلَيسَتطيَع أنْ َيجَِد يف

ِعنَدِئٍذ، سَيسَتعِملُ َمِلكُكُم . قَداَسٍة، َوُحبٍّ، َوَسالمٍ، َوطَهارٍة َوطاَعٍة وَتواُضعٍ وأَماَنٍة
أُْخُرجوا ِمْن ُسباِتكم، أيُّها األوالُد، وغيِّروا . كلَّ هذه الفَضاِئلَ ِلُيحارَب قّواِت الشرِّ

ِمْنكم َيصومونَ على اخلُبزِ واملاِء، والَيوَم،  إنِّي لََسعيدةٌ أنْ أَرى الكثرييَن. قلوَبكُم
أَطلُب منكم أنْ : أسألُ هذه النُّفوَس السَِّخيَّةَ أن ُتضيَف إلَى أَّيامِ الّصومِ هذه شيئًا آخر
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أَيُّها األوالُد اَألعّزاُء، إِحفَظُوا ِشفاَهكُم ِمن أنْ َتديُنوا َبعُضكم بعًضا، . َتُتوبوا وَتْعترفوا
أَِحبُّوا َبعُضكم . وا ِلشفاِهكم أنْ تكونَ، َرغَْم كلِّ أَصواِمكم، سَبَب َهالِككمال َتْسَمح

سأُتابُع َتْجوايل يف العالَم ألعيَد . بعًضا، عيُشوا َرَسائلَنا، فََمِلككُم ُيرِسلُ إِلَيكم سالَمُه
  .ِة، يا أوالديإلَى الرَّبِّ الَّذيَن ابَتَعدوا َعنه، أنا بِحاجٍة إلَى َصلَواِتكم السَِّخيَّ

أُبارِكُكم َجميًعا، أُبارُِك عيالَكم وأَْصِدقاَءكم وحّتى أُولئك الَّذين َتْسَتثِقلونَ َحْملَهم يف 

    .َنَعْم، َجميُعهم أوالُد اِهللا. قُلُوبِكم
  

٧/١١/١٩٩٠  

  ب أنْ تّتكلي عليَّ كلًِّياَيجِ
  

سَِّس على الكِذبِ فَلُيْستأَصلْ وُيلَق يف ربِّي، ِلَيْبَق كلُّ ما أُسَِّس على احلَقِّ، وكلُّ ما أُ ♦
ربِّي، أَْشعُر بأنََّك بعيٌد، مَع أنَّين أَعلُم أَنََّك لَسَت كذلك، فََهلْ كنُت ال مبالية . النَّار

 بُِحُضورِك؟
حتَّى لَو َبَدوُت لِك بعيًدا، فال . يا ِطفْليت، إِْعَملي ما بِوْسِعِك وأَنا سأَعَملُ الباقي ♥

َصلِّي َحّتى َيلَني ! َصلِّي، أيَُّتها النَّفُس. أنا، الرَّبَّ، أَْسَهُر َعلَيِك. ُت بعيًداَتخايف، لَس
 .الَعْدلُ  وال َينقَضَّ على أَُمِمكُم بغتةً كَقَصِف الرَّعِد

: إقَرأي ار. ٢٠، لَقَْد َصلَّيُت إلَى اآلبِ َألْجِلِك َوطلَْبُت إِلَيه أَنْ ُيَسرَِّع ُخطاه١٩فاسوال

  .إِْسَمحي يل أن أَْسَتعملَ َيَدِك الصَّغريةَ  .٩– ٤٤/٧

                                                           
 

  .هنا، غَيََّر يسوُع لَهجَته  ١٩
  .نشر الرسائل  ٢٠
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 . إْسَتْعِملْها، ربِّ، واْسَتْعملين بكلِّييت كفَّارةً َألجلِ نواياَك املقدَّسة ♦
، وأُِحبُّ ِعنَدما َتَضعَني ثقَتِك الكاِملَةَ ِفيَّ، َألنَِّك َتَتكلَّمني معي أنا إلَهِِك، ٢١أنا سعيٌد ♥

لذلك، عندما . َتَضعَني ِثقََتك ِفيَّ وَيجُب أنْ تّتكلي عليَّ كلًِّياإِنَِّك . وليَس مَع إِنساٍن
أَفَرُح ِلسماِعكم . تأْتَني إِلَيَّ ِلُتقدِّمي إِرادَتِك، أُْنظُري إلَيَّ ُمباَشَرةً َوَوْجًها ِلوْجٍه

 .تسَتسلمونَ، واضعني هكذا ِثقََتكم ِفيَّ
بادةٌ أنْ ُتقدِّمي يل كُلَّ كيانِك، وقلبِِك، أَْبَتهُج، عند َسماعي هذه الِعبادةَ، فَذَلك ِع

 .ونفِسِك وذهنِِك
فاسوال، أَّيُتها النَّفُس الصَّغريةُ، كيَف ُيمكنُِني أنْ أُقاوَِم الِتماساِتِك؟ ِعلًْما أّنها َتصدُر 

كَيَف ُيمِكُن ! عن نفْسٍ َهكذا ُعْرضٍة لالنِتقاد، َنفْسٍ لَم أُِقْمها إالّ يف األْمسِ القَريب
قَلْيب، أَيَُّتها النَّفُْس الصَّغريةُ، أنْ ُيقَاوَم نداءاِتك؟ إِرَتِشفي ِمْن قَليب، أيَُّتها النَّفُْس 
الصَّغريةُ، وَتَمسَّكي يب وَصلِّي ِإلخَوِتِك، ُألولِئَك الَّذين ال َيزالونَ ُمنطرِحَني كَُجثٍَث 

َف َنفَْحيت هذا التُّراب وَيلُْمَس َصلِّي ِلكَي َتْجرِ. َتْحَت طََبقٍة َسميكٍة ِمَن التُّراب
إِْصَبعي قلَبهم حّتى ُهم أَيًضا َيرجعوا إلَيَّ، ألنَّهم َهَجُروين ألجلِ َمالهيهم، حّتى ال 

  .باركيين  .كوين ُمَباركةً، يا ِطفلَيت  .أَقولَ أكثر

  
  

١١/١١/١٩٩٠  

  َيهوذا

                                                           
 

  .وُع يبتسُمكان يس  ٢١
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 ربِّي؟ ♦
ألسَّماُء كُلُّها مَألى بالفََرح، وهذا، يف ِملِْئه، ما َتدعوَنه السَّعاَدة . إِْسَترحيي ِفيَّ. أَنا ُهَو ♥

يا ابَنيت، لَو كاَنِت النُّفوُس تعرُف فَقطْ كَم هو رائٌع أنْ َتعيَش يف اِهللا، لَما . األبِديَّةَ
لَقَد اختاَر طَريَق . هولة، ما لَْم َتْختْر هي أَنْ َتهلَك كَيهوذاَهِلكَْت إِحداها بِهذه السُّ

لَيَس أَنَّ قليب لَم َيذُْب غَما كلَّ مرٍَّة رأيُتُه َيقوُم بِخطَْوٍة َجديَدٍة ُمْبَتِعًدا َعّني؛ . اهلَالك
وكَم فَتحُت . ألجِله لَيَس أَنِّي لَْم أَُصلِّ ألجِلِه؛ لَيَس أنَّ عيَنيَّ لَم َتِكالَّ ِمن الدُّموعِ

أماَمُه ِمَن الطُّرقِ لَيْسلُكَها، وكُلُّها َتقوُد إِلَيَّ، لَِكْن ما كانَ َيْدُخلُ يف إِْحَداها إّأل 
ِلَيخرَج ِمنها َحالََما ُيْدرُِك أَنَّين فََتْحُتها لَُه، ألنَّه، إلَى اخلطيئة، أَضاَف التَّمرَُّد، مكَدًِّسا 

عندما أْدَرَك أَنَّ ملكويت لَْم يكُْن َملَكوًتا أَْرضيا، يف . إلَيَّ، أنا إِلَهِِه يف قَلْبِه الشَّتاِئَم
فَِحسُّه ِلَما هو حقٌّ أَْم ال   .َعنِّي فَوًرااملَجِد األرضيِّ، أَغْلََق قَلَبُه َوقَطََع ُرُبطََنا وانفََصلَ 
 .قَْد أُظِْلَم َوراَح ُيطيُع احلاِكَم املَُسْيطَر على اجلَوِّ

أَُتريد أَنْ " ٢٢أَلَيوَم، أَسأَلُ املرَضى كَما َسأَلُْت الرَُّجلَ املَريَض عنَد بْركَِة َبيَت ذاتا
عطيَّيت ! أَسَتطيُع أنْ أَْشِفَيكُم حاالً، َوكلُّ السَّماِء َسَتْبَتهُِج وَتْحَتفلُ بِذَلك" ُتْشفَى؟

يِك، أَيَُّتها النَّفس، ِلَتسَتطيعي أنْ ُتشاركي يف َسأشف. َمّجانّيةٌ، ِلذَِلَك َتعالَوا إِلَيَّ كَما أَنُتم
  .َملَكويت وَتعيشي ِفيَّ، أنا إلََهِك

  
  

١٥/١١/١٩٩٠  

  والفالِسفَةُ لَْم َيْعثُروا َبعُد على اِملفْتاح إلَى الَوْحدة ألالَّهوتيُّون
                                                           

 
  .٩ – ٥/١يوحنا   ٢٢
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أَلُْحبُّ : بُِحبِّ الرَّبِّ ِلألبِد أََتَغنَّى، َوإِلَى جيلٍ فَجيلٍ أُعِلُن بِفَمي أََمانَتَك، ألنََّك قُلَْت" ♦
  ٢٣"ُيْبَنى ِلألبِد ويف السَّماوات ثَبَّتَّ أََماَنَتَك

ْر لَُهم أنََّك أََيا َربِّي، أَظْهِ. أّما اآلن فَالهوتيَّةٌ روم أرثوذُكس ُتهاجُِمين وُتَناوُِئ رسائلََك
  .َعوين وَتْعزَييت وأنََّك لَْم ُتَخلِّْصنا أَنا َوكَثريين آَخرين إالَّ بُِحبَِّك الَعظيم

، إنَّ روِحَي القّدوَس قَْد كانَ ُمْرِشَدِك، ِلذَِلَك ال َتْهَتمِّي ٢٤يا فاسولةَ قلبَِي اَألقدسِ ♥
الرُّوَح ِلَتفْهَم أنَّ األحكاَم الَبَشرِيَّةَ َصلِّي ِلتنالَ هي أَيًضا . ِلالْسِتنتاجاِت الالُهوِتيَّة

 .والتَّعاليَم الَبَشرِيَّةَ قَْد َجَعلَْت ِمن كَنيَسيت َصحراَء خانِقةً
 .َربِّي، لَقَْد ُصِدَمْت عندما قََرأَْت يف َرَسائِلَك أنََّك كَُمَتَسوِّلٍ َتْسَتْعطي ُحبَّنا ♦
أَلَْحقَّ . ساهرينذين، إِذا جاَء َسيِّدُهم َوَجَدُهم طوَبى ُألولَِئَك الَعبيد الَّ"أَلَْم َتقْرأ،  ♥

فأَنا  ٢٥."أَقُولُ لَكُم إِنَّه َيِشدُّ َوْسطَه وُيْجِلُسهم ِللطَّعامِ وَيدوُر َعلَيهِم َيْخُدُمهم
َمعروٌف بأّنين لَْسُت فَقَط كُِليَّ القُدرِة، َجليالً، وإِلَه َعْدلٍ َبلِ األَب األكثَر حناًنا، 

أنا إلٌه كُلِّيُّ الشَّفَقَِة َوَرْحميت ال  "أَبَّا"ُهم الَّذيَن ُيَحرِّكُهم ُروحي َيْدُعوَنين َوَوْحَد
 .ُحدوَد لَها

 !ربَّي، إِّنها ُمْضطَرِبةٌ جدا ِلهذه احلَميِميَِّة الَّيت أَعيُشها مَعَك؛ فَتجُِدها َرقيقَةً وعاطفيَّةً ♦
لَوِ اْختَرقَْت جِراحي لَكاَنْت فَهَِمْت أنَّ هذه اِجلراَح إنَّها لَم َتْخَترِْق جراحي ِلَتفَْهَم، فَ ♥

ال ُيمكُن إِنسانٌ أنْ يكونَ لَه ُحبٌّ أَعظََم ِمْن أَنْ َيْبذُلَ َحياَتُه . قَْد أُْعِطَيْت يل ُحبا بِها
                                                           

 
  .٢ – ٨٩/١مز   ٢٣
  .ليَس أرثوذكسيا" القلب األقدس"يدعونِي يسوُع هكذا َعْمًدا ألنَّ اسَم   ٢٤
  .٣٧/ ١٢لو   ٢٥
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لَِكْن، يا ابَنيت، لَقَْد َبذَلُْت َحيايت بِداِفعِ احلُبِّ، . أَِحبَّائي َجميُعكم وأَْنُتمألجلٍ أَِحبَّاِئه، 
َيجُب . ٢٦َتذَكَّري أَنَّين أَْحِملُه معِك ألوحَِّدكُم. هذا هو الصَّليُب الَّذي َحمَّلُْتِك إيَّاه

 .على العْدلِ أَنْ َيَتَدخَّل
كنُت أَْعلَُم، يا . يا فاسوليت، أنا معِك داِئًما َحتَّى النِّهايِة، فَال َتخايف إِذًا وال َتْغَتمِّي

وكََصيَّادين، ُيْشهُِر كلٌّ ِمْنهم . ذُ البِدايِة، أَنَّ هؤالِء الّناَس قَْد ُيطَارُِدوَنِكَمالكي، ُمْن
فَُرَؤساُء أُمَِّتِك َسَيْضطهدوَنِك  .إلَى َشْعبٍ لَيَس َشْعَبِكِسالَحه وُيالِحقُِك ألّني أُْرِسلُِك 

ْحِمليه يف َيِدِك لَيَس تعاليَم وَيْنُبذوَنِك وُيعاِملوَنِك على َهواهم، ألنَّ ما أَْعطيُتِك ِلَت
َبَشرِيَّةً َبلْ َتعاليمي، وبِما أنَّ كالمي وتَعاليمي ال َتْخترِقُهم، فال يتَّفقونَ وَسُيعاملوَنِك 

 .كََدجَّالة
لَقَْد َسَبَق وأَْخَبرُتِك بِأنَّ الَعالََم َسُيديُنِك، لَكْن حتَّى عندما ُيديُنوَنِك، أَْعلين للعالَم ما 

يا ابَنيت، إِذا لَْم َيْستِطعِ الَعالَُم أنْ َيفَهَم كَالمي، فَألنَّ َتْعليَمهم لَيَس َمبنِيا . ْمِت ِمنِّيَتَعلَّ
لَقَْد أَْبعدُتِك ِمن ِمْصَر إلَى شعبٍ لَيَس َشْعَبِك، ُألوحَِّد . َعلَى احلقِّ الَّذي هو احلُبُّ

الطَّريَق إلَى الَوحَدة، وال أََحَد َبعُد قْد أَْدَرَك كَنيَسيت؛ لَِكْن ال أََحَد َيعرُِف َبعُد َتماًما 
والالهوتّيون . َحتَّى بِداَيةَ خطَّيت؛ لَْم ُيدرِكوا َبعُد الطُُّرَق الَّيت أُِعدُّها ِلَيسِلكوا فيها

إنِّي . والفالِسفَةُ لَم َيْعثُروا َبعُد على اِملفْتاحِ إلَى الَوْحدِة، الذي َتحتفظُ بِه اِحلكَمة
كلَُّم، لَِكنَّهم ال َيفْهمونَ ما أَقولُ، وحَدهم أَِخصَّائي َيفَهمونَ ما أَقولُ، إِّني أَْعرِفُهم أََت

لَقَْد أَوَدْعُتِك . ِلذَِلَك، يا فاسوليت، قُومي بَعَمِلِك قَبلَ الَوقِت املُقرَّرِ. وُهم َيْعرفوَنين
ٍة عظيَمٍة، ال مثيلَ لَها، لَِكْن بعَد ذلك قَريًبا، َسَيطْرأُ َزَمُن شّد. َصلييب، إِْحِمليه بُِحبٍّ

                                                           
 

  .الكنائس  ٢٦
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ِلذَِلَك َتَشجَّعي، يا ابَنيت، . بِقَليل، َسَيَتفَجَُّر َينبوٌع ِمن َبييت ِلَيْروَي هذه الصَّحراَء
 ٢٧إِذا كانَ الطُّني. إِْحملي بُِحبٍّ هذه اخلَشَبةَ على كَتفَْيِك، َولَْن َيذَهَب َشيٌء ُسًدى

اكو " (َيبَتِلُع النَّصُر املَوَت"املَطَرِ، فََنفُْسِك َتثُْبُت لألَبد، ِلذَِلَك  ُتذيُبه أُولَى قَطَراِت

أَلُْحبُّ بِقُربِِك لََيقُوَدِك، فَِلذِلَك احَترِسي ِمْن هؤالء الفَالِسفَِة ).١٥/٥٤
  !والالهوتيِّني، فَاحلُكُم َعلَيهم َسَيكونُ األكثَر َصرامةً

مُتِك أَنْ ُتحّبيين، بَِحميِميٍَّة، لَِكْن بِدوِن أَنْ َتْنَسْي أََبًدا أنِّي َبارِكيين َوأَِحّبيين، كَما َعلَّ

   .قُدُّوٌس
٢٣/١١/١٩٩٠  

  لَقَْد أَْعطْيُتِك َرساِئلَ َممسوَحةً بِالرُّوح
 يا ابَنيت، َهل َتَودِّيَن أَنْ َتَتقَدَّمي؟. أَلسَّالُم َمَعِك ♥
 .َنعم، رّبي، أَودُّ ذلك ♦
ال َتنامي َبل انَتبِهي . أُساعُدِك ِلَتَتقَدَّمي، فَهذه أيًضا هي رغبيتإذًا، يا طفليت، َس ♥

يا زهريت، حّتى َولَو َتجاذََبِك أَعدائي وَنَزعوا َبَتالِتِك، لََوَضْعُت . ِللَمخاطر املُحِدقَِة بِك
َعلَيِك . ييِكسأَْسكُُب ِمَن السَّماِء َنَداَي وأُْح. َمَحلَّها دائًما، َولَو كَدَُّروِك، فَال َتخايف

أَنْ َتكوين َجميلَةً، َوَجميلةً سأَجَعلُِك َوأَْحفَظُِك، أَْنِت ُمْرَسلَيت فَيجُب أَن ال َتخايف ِمَن 
إِذا اتَّهُموِك، ألّنِك َتدعوين أًبا، فَذَلك ألّنُهم لَْم َيفَهموا أنَّ ُروَح احلُبِّ الَّذي . الَبشرِ

فَُروحي ُمتَّحٌد بِِك، !" أبَّا: "، ُيوليِك َسالًما َوُحبا ِلُتناديقَبِلِْت والَّذي َيَتكلَُّم بِواِسطَِتِك
كلُّ كلمٍة . لَقَْد أَْعطْيُتِك َرساِئلَ َممسوحةً بالرُّوحِ ِلَعْصرِكُم، ِلُتْحيَِيكُم. يا طفلَيت
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ريبٍ عمَّا قَ. فاِخلراُف الَّيت َتِخصُّين َتْعرُِف َصويت ِمن َبعيٍد. أَعطَيُتِك هي روٌح وحياةٌ
نعم، سأجعلُ النِّظاَم . سأُْرسلُ ُنوري إلَى البعيِد ويف كلِّ مكاٍن، ِمن أُفُقٍ إلَى آخَر

 .سالمي َمَعِك، فهذه َبَركيت. يتألَُّق
! أَحبِّيين كما أُحبُِّك وَتذَكَّري أنِّي َمِلكُِك، لذَِلَك أَْعطي َمِلكَِك احلُبَّ الَّذي َيْسَتِحقُُّه

   .وأنا ه. كُوين ُمباركةً
٢٧/١١/١٩٩٠  

  سأُنِشُد لَِك َنشيَد ُحبِّي
  

 هل أنِت َسعيَدةٌ بِأنْ تكوين معي؟. أيَُّتها النَّفُْس الَعزيَزةُ جدا، السَّالُم َمَعِك ♥
 .ِلَيكُنِ الرَّبُّ مسبًَّحا. نعم ربِّي، سعيدةٌ جدا ♦
َتَعَبِك ألشِفَي نفوًسا يا ابَنيت، عندما َتجَتهِديَن يف الَعَملِ َألجلي، أَستْعِملُ ُجهوَدك و ♥

فأنا ... نعم، َتَعلَّمي أَنَّ كلَّ ما َتفْعليَنه بِروحِ التَّضِحَيِة أَْسَتْعملَُه بَِشكلٍ جيِّد. أُخرى
 .معلُِّم البشريَِّة

فهو َمْن . إِلْبثي بِقُريب َحّتى أَْهِمَس َنَواياَي يف أُذُنِِك، إِلْبثي، يا َمْحبوبيت، بِقُْربِ إِلَهِِك
َتعالَي بِقُريب، . إِلَْبثي بِقُريب، يا طفليت، َواْسَمحي يل أَنْ أُطِْعَمِك ُخبزي. ِك األكثَرُيحبُّ

يا ابَنيت، َوَمعي لَْن َتجدي أيَّةَ ُخُشوَنٍة، َسوَف ال أعَمل ِسوى أنْ أَْسهَر َعلَيِك وأَكونَ 
طٌني أَْنِت، . ُص كلَّ الَبَشرِيَِّةسأُنِشُد لَِك َنشيَد ُحبِّي، َنشيًدا ُيَخلُِّصِك وُيخلِّ. ُمْرِشَدِك

ال جاللَ لِك . َولَِكْن ما َهمُّ؟ لقَْد أَعطَْيُتِك َنفًْسا خاِلَدةً، َنفًْسا َسَتْرجُِع إِلَيَّ قَريًبا جدا
وال َجمالَ، َما لَْم َتْعكُسي َجاليل َوَجمايل اإللَهيَّني، ِمن ِخاللِ طَهارِة َنفِْسِك، َوهذا، يا 

أَنْ َتقَتدي يب، أمٌر يف اسِتطَاَعِتِك، . ال ُيمِكُن أَن يظَهَر إالّ إذا اقَتَديِت يبِطفْلَيت، 
َسأَطُري إِلَيِك بِسالِسلِ . لذلك، اقْتريب منِّي، يا طفليت، وقدِّمي يل إِرادَتِك فلَْن أُبطىء

سأُعلُِّمِك . هاًرا وليالًاحلبِّ َألُشدَِّك إلَيَّ وأُعلَِّمِك كَيَف ُتَسبِّحيَنين وكَيَف َتْعُبدينين َن
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َترانيَم مالئكيت؛ سأُظْهُِر لِك َمْجدي َوقُوَّيت؛ سأُعلُِّمِك كيف تتشبَّثَني باحلَياِة؛ سأُعلُِّمِك 
  .كيف َتْسُجديَن أَمامي وتْعُبديين، لذلك تعالَي بقُريب فََسأْسهُر على َنفِْسِك

 أنا اخلاِطئةَ؟, لِكْن ربِّي، ماذا ُتحبُّ ِفيَّ ♦
فعندما ال َتعوديَن َتحَتِملَني ُبرودةَ العالَمِ، َتعالَي بُِسرعٍة إلَى أتُّوِن ... ِك َوُبؤَسِكَعَدَم ♥

أَبوِك الَّذي يف السَّماِء َيْعرُِف أنَِّك ال َتخصِّني العالََم، . وسآويِكقليب، فأنا َملْجُؤِك 
" أَنا هو َمْن هو"نَّ ومع ذلَك ُيْرِسلُِك إلَى العالَمِ لُتظهري للعالَمِ قلَب إلَهِك وأَ

 .ُيْرسلُِك

   .َتعالَيِ اآلنَ واسَتريِحي ِفيَّ واْسَمحي يل أنْ أستريَِح فيِك

   
  

  


