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١٣٤

  الدَّفَتر الثّاِمن واَألْرَبُعون
  

٤/١٢/١٩٩٠  

  إنَّ أُمَِّك َتْعَتين بِِك يا طفليت
  

أَنَت عظيٌم بِشكلٍ خارقٍ، فَما هي إذًا َتَسابيحي لَك . رّبي، أنَت كلُّ شيٍء َوأنا ال َشيء ♦
و اْسَمَك أنَت، قدُّوس القدِّيسني؟ ال أحَد يسَتطيُع أنْ ُيمجَِّدَك ِكفايةً، َوَمع ذلك قَليب َيدُع

 .بال انِقطاعٍ، ألّنَك ثَبَّتَّ قَليب فيَك
ُدعاءاُتِك وَتسابيُحِك لَيَسْت بِال َجْدوى، فَأَِحبِّيين َوَسبِّحيين بِال انِقطاعٍ، ألنَّه ما  ♥

 . داَمْت تأيت ِمن قلبِِك فَهي َمقْبولةٌ لََديَّ
ِت السَّماِء أَطَْعْمَتين املَنَّ الَّذي ادَّخرَتُه َربِّي، لَقَْد فََتحَت يل أَبواَب السَّماِء َوِمن ُمذََّخَرا ♦

 !ِلَنفْسي، لَقَْد أَعطَيَتين ُخْبَز السَّماء
حّتىُتْصبحي شاهدةً " روحي"روٌح وَحياةٌ، إِْنمي يف  هيكلُّ الكَِلماِت الَّيت قلُتها لَِك  ♥

، أَْنِت َتَريَن، يا ١َدةواآلن أَطلُُب ِمْنِك أالَّ َتْسَتْسلمي ِللْشِّ. كاِملةً الْسمي القُّدوس
: لَقَْد قُلُْت. أَنا بِحاجٍة إلَى اإلسِتراَحِة ِمن َوقٍْت آلخر! آه... و ثَقيلفاسوليت، فََصلييب 

ُخذْين، طَهِّْرين : "وقد أََجْبِت" َمن هو َسِخيُّ ِكفاَيةً ِليْحِملَ َصلييب من أجلي؟"
مِ واحلُبِّ، ِليوحَِّدكم َجميًعا، هو اآلنَ يف فََصليُب السَّال". واْسَتْعِملْين كَما َيحلُو لََك

 ...ِعْهَدَتِك
ُمنذُ األزلِ، إِْختْرُت لِك َسلَفًا هذا الصَّليَب، أَنِت َتُخصِّيين، وِلهذا ! لَِكْن، يا تلْميذَيت

، فأَنا َمْن ُيزوُِّد َنفَسِك بَِمَواردي الالمتناهية. السََّببِ َيجُِب أنْ َتْعِكسي ُصوريت اإللَهيةَ
                                                           

  .كُنُت َحزِيَنةً بَِسَببِ َمزِيٍد ِمَن االضِطهادات  ١
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١٣٥

سأُلقُِّمِك كِمْبخرٍة ِلَيَتصاَعَد ُحبُِّك إلَى السَّماِء كَعموِد . لْن أَتَخلِّى َعنِك، أَيَُّتها النَّفُس

فَال َتَملِّي إِذًا ِمَن الِكتابِة، ال َتَملِّي ِمْن ُمباركَِة ُمْضطَهِديِك، ال َتَملّي  .دخاٍن ُمَعطَّرٍ
أنْ َتكوين َحزيَنةً َحّتى املَوِت، لَِكنَّ املَِلكَةَ حاِضَرةٌ  ُيمِكُن. ِمن َتقدميِ ظَْهرِِك ِلَجالّديِك

فاملَِلكَةُ َتُمدُّك بالشَّجاَعِة َوتأيت وُتَضمُِّد . داِئًما ِلَترعاِك وُتعيَد لِك الفََرَح واحلَياةَ
يف . ْت يبإنَّ أُمَِّك َتْعَتين بِِك، يا طفليت، كَما اعَتَن. جِراَحِك بِمودَِّتها وُحبِّها اُألُمومي

  .، َنفْسِ اِخلْدرِ الَّذي َحَملَْتين فيه٢بْؤِسِك وِشدَِّتِك َتطُري إِلَيِك وُتدِخلُك ِخْدَرها
ِلذَِلَك ال َتْحبسي ُدموَعِك، ألنَّه، َبيَنما أْنِت َتذُْرفينها يف هذا املَنفَى، بَِسَببِ اجلُْدراِن 

ُمنقَِسمَني على أَْنفُِسهم، أنا أيًضا أَذرُِف  الَّيت َبناها َشعيب، يف كلِّ االتِّجاهاِت يف َبييت،
ُدُموَع دمٍ ألْمزَِجها بُِدموِعِك، َحّتى إِذَا َرأى اآلُب ُدموَعِك َمْمزوَجةً بُِدُموعي، لَْن 

   .َيْرفَُض الِتماساِتِك ِلَرفْعِ اللَّْعَنِة، ألنَّها لَْن َتكونَ َبْعُد ُدُموَعِك َبلْ ُدُموعي
لميذةُ، َحتَّى َتتوَب األرُض بِكاِمِلها، ِمْن طََرٍف إىل طََرٍف، وَتعوَد إيلَّ نادي، أيَُّتها الّت

  . موحََّدةً باْسمي القُدُّوس

  .كوين سعيَدة. فاسوال، إِْحِملي َصلييب بِفََرحٍ َوليَس بِذْعرٍ
  

٦/١٢/١٩٩٠  

  إىل َنفْسٍ ُمكرَّسة
  

 :)رسالةٌ مَوجَّهةٌ إلَى َنفْسٍ مكرَّسٍة (
 :َشفَتاي لقد َنطَقَْت ♥

                                                           
  .الطَّاهر قَلُبَها  ٢
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١٣٦

  َتعالَي، َتعالَي إِلَيَّ،
  َوَسأَكونُ َراِعَيِك،
  لَْن أَخذُلَِك أبًدا

  َولَْن أَْنَس أَبًدا أنْ أَرعاِك،
  فََمعي لَْن َتجوعي

   .َولَْن َتعطَشي أََبًدا
  

  
  

١٠/١٢/١٩٩٠  

  كونَني ِمَن اآلنَ فَصاِعًدا أَسَريةَ ُحبِّيَسَت
  

 !كَْم َتْجعلُين أتألَُّم ِمْن ظََمأي إِلَيَك! كَم َتْجعلُين أَتألَُّم ِمْن ُحبِّك! إِلَهي ♦
 يا ابَنيت، َهلْ َتَودِّيَن أنْ َتعيشي يف جِراحي؟ ♥
 .أَودُّ أيَّ شيٍء َتودُّه يل ♦
َوإِنْ كُْنِت َبعُد بعيدةً عْن . ُحبِّك يل، ِلَيدوَم أبًداسأُقوِّيِك يف . إذًا، سأُلبُِسِك القََداسةَ ♥

لَقَْد َنشَّأُتِك بِهذه الطَّريقَِة اخلاصَِّة . أَنْ َتكوين كاِملَةً، فَُيْمكُنين أنْ أُصيَِّرِك كاِملَةً
ُحبِّي؛ إِنَّ  لَقَْد أَْرَسلُْتِك إلَى َشعبٍ لَيَس بَِشْعبِِك ِلُتْعِلين. ِلَتْشَهدي ِللَْحقِّ وُتَمجِّديين

ال . الَّذيَن ُيريدونَ أنْ َيْسَمعوا، فَلَْيسَمعوا، والَّذيَن ال ُيريدونَ أنْ َيْسَمعوا، فَال َيْسَمعوا
فأَنا مَعِك، بِجانِبِِك، يف . َتَملِّي ِمن التَّأمُّلِ والِكتاَبة، َيجُِب أالَّ َتشعري بأنَّك َمحروَمةٌ

إِْسَمحي يل واْتُركيين ُحرا حّتى .  َوعيشي يل، أَنا َربِِّكأَِحبِّيين، أُْعُبديين. هذا املَْنفى
 .أَغُمَرِك بُِحبِّي الالُمَتناهي

 !كَم أَْبَتهُِج عندما َترغبَني يف وَتطَْمئَني إلَيَّ... آه
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١٣٧

ي تعالَ! ِمَن األكيِد لَْن َتَدعي الَعريَس َينَتِظُر طويالً! أْعُبديين! أَيَُّتها املَولُوَدةُ ِمن َجديد
سريًعا إلَى قدُّوِسِك، فََيضَع رأَسِك على قلبِِه األقَدس، وعندما َتْسَمعَني َخفَقاِت قَلبِه 

وسَيسكُُب روَحه عليِك . أنْ ُتمجِّديه: َولَْن َيكونَ لَِك ِسوى رغبٍة لَْن ُتقاوِميِه أََبًدا،
الَّيت " أَْنِت"فَالـ". ِتأَْن"لَيحتلَّ روَحِك وُيالشَي كلَّ ما هو أَنِت، لَْن َتكوين أََبًدا 

سأغْزوِك َتماًما، أَيَُّتها الصَّغريةُ، بَِنوعِ أنَّ دَََوافَعِك َسَتكونُ . َتُخصُِّك لَْن َتكونَ أََبًدا
َدَوافعي، ورغَباِتك رغبايت، وكلماِتِك كِلمايت، وأَفكاَرِك أفكاري، وسأُخبِّئُِك يف أعَمقِ 

إِبِتداًء . الَّيت َتخصُِّك، إذا َسمْحِت يل" أَْنِت"ًيا الـ سأَْمُحو كلِّ. أَعماقِ قَليب األقَدسِ
ِلقَليب اَألقَدس، َسَتعُبديَنين مْن أَْعماقِ قَلبِِك وَتْخُدميين بِنارٍ  ٣مَن اآلن، فَبعَد تكرُِّسِك

وإِنْ كُنِت َضعيفَةً، . يف داخِلِك، سَتْخُدميَنين بأماَنٍة وبِحرارٍة أكثَر ِمن أيِّ وقٍت َمضى
لَْن أَْسمَح لَِك أَنْ أَغيَب عْن َنظَرِك، كَما لَْن أَْسَمَح ِلقَلبِِك أنْ . قُوَّيت َسَتْعُضُدِكفَ

بِال انِقطاعٍ، لَْن َيلَتمَس قَلُبِك إِالَّ إيَّاَي َوحدي َولَْن َيرغََب إِالّ . َيَتَشتََّت يف مكاٍن آخَر
ِمْن أنَّه  َسأُغْربلُِك ألتأكََّد. داَسيت وإِراَديتسأَجَعلُِك َتكَرهَني كُلَّ ما ُينايف قَ. ِفيَّ َوحدي

  .لَْم َيْبَق فيِك أَيُّ ُمناِفسٍ يل
إِبِتداًء ِمَن الَيومِ، فَالُرُبطُ الَّيت َحَبكُْتِك بِها َسأَُشدُّها أكثََر اآلن أيًضا، سأَجَعلُ َنفَْسِك 

ال أنَتِظُر إِالَّ أنْ أُفْنَِي ِكياَنِك كلَّه  أآلن. إِلَيَّ وقَلَبِك َسقيًما بُِحبِّي، أَنا إلَهِِك َعطَْشى
َمْهما َتفَْعلني َبعَد اآلنَ لَْن َيكونَ إِالَّ ِلَمصاِلحي َوَمْجدي، بِدوِن أيِّ . بِلََهبِ قَلْيب َوُحبِّي

             َضحيَّةَ قَلْيب،     , أَسَريةَ ُحبِّيَوبِكَالمٍ آَخَر، َسَتكونَني ِمَن اآلنَ فَصاِعًدا، . َشيٍء لَِك

                                                           
كنُت َعَرفُت َوُرْحُت أَتهيَّأَ، ِفي ذلك الَْمساء، ألقوَم بِفعلِ َتكرُّسٍ ِللقَلبِ األقَدس، بَِتالوِة   ٣
  .الَّذي كنُت أَمِلك" ِفعلِ التَّكريس"
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١٣٨

َسأجَعلُ َمالِمَحِك ُتشابِه مالِمحي، بِْدًءا ِمْن َمالِمحِ . ِلصاِلحِ َرغَْبيت، وأُلعوَبةَ َنفْسي
يا . ا ُتشاِهديَنها َتْسقطاحلُزِن عندما ُتشاِهديَن صَمَم النُّفوس، وَمالِمَح النِّزاع، عندم

كالَّ، لَْن أَعفَيِك ِمْن َصلييب، كَما أَنَّ اآلَب لَْم . فاسوليت، سأُعطي نفَسِك ِملَء َرغبِتها
  كَيَف أَقَْوى على ذلك؟ . َيعِفين منه

فََمَودَّيت لَِك ال َحدَّ لَها، بِاِإلضافَِة إلَى ذلك، فَكلُّ شيٍء ناِتٌج َعْن َسخائي َوُحّبي 
أحلُبُّ َيْسَعى . َسأَْسَتوِقُف َعيَنيِك وأَفكاَرِك وَرغَباِتك لُتْصبَِح أَْسرى قليب. مَتناهيالالّ

فَغُري أْهلٍ أَنِت، وال َتْسَتِحقَِّني َشيئًا، لَِكنَّ ُضعفَِك َوُبؤَسِك َوَعْجَزِك . يف طَلَبِ احلُبِّ
  ... أُْنظُري يف عيَنيَّ. وَعدَمِك قَْد أَحاطُوا بِعاِطفَيت فََتراَجَع غََضيب الكاِملَ

 .)فََنظَْرُت ُمَخلِّصي يف َعيَنيه (
ِمن اآلن فَصاعًدا، َيجُِب أنْ َيكونَ . أََتَرين؟ لَقَْد رأَْيِت األماَنةَ واحلَقَّ َوجًها ِلَوْجه ♥

كلَّ سأَجَعلُ روَحِك َيْنبذُ . َتكريُسِك صاِدقًا، ُمْستْنجًِدا بِاْسمي َنهاًرا ولَيالً، لَيالً وَنهاًرا
َوكَُمساِفرٍ َعطشاٍن، َسَتعطَشَني إلَى كلِّ ما هو ُمقَدٌَّس، لَِكْن َسأَكونُ دائًما . ما لَيَس أَنا

َسَتْحِملُ َنفُسِك أَكثر ِمْن أيِّ . ُمْسَتعدا ألقدَِّم لِك ماَء َيْنبوعِ احلَياِة َوَدَم قَليب األلَهي
ِلذَِلك َسَتسلكني باختيارِِك . كثريٍة ألجلِ ارتداِد ُنفوسٍ ِسَماِت َجَسديَوقٍْت َمَضى 

طَريَق اجلُلُْجلَة؟ سأَُنّمي غَريَتِك لُترِضَيين أَكثَر َبعُد وَتحفَظي َشريَعيت، ِلكَي َتْبين 

  .فَاْنهضي اآلن وَرمِّمي َبييت .َوَتغُرسي كلَّ ما أَعطَيُتِك
وَتذَكَّري شيئًا هو . وَتَتالَشنيال َتكُفِّي َعْن ُحبِّي، وإِالَّ َتذُْبلَني َسريًعا كالُعْشبِ 

   .ُيِحبُِّك" أحلُبُّ"  اَألَهمُّ،

  
 !أجملُد ِهللا! ِلَيكُنِ الرَّبُّ ُمسبًَّحا ♦
ما أنَِّك َتَركِت يل ُحرِّيةَ الِقيام كَما َيْحلو يل بِ" سأُقَوِلُبِك"كالطِّني َبَني َيَديِّ اخلَزَّاِف  ♥
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١٣٩

 .إِرادَتِكوبِذَلك 
بِما أنَّين لَْسُت أهالً ألكونَ . لَقَْد طَلَْبَت منِّي أنْ أَكونَ أسريةَ ُحبَِّك! ِلَيكُنِ الرَّبُّ ُمَسبًَّحا ♦

ى الذّهُب حتَّى أَسريَتَك، أسريةَ اهللا، قُْدين إلَى نارَِك املُطَهِّرِة وَنقِّين، يا َمِلكي، كَما ُينقَّ
بِدافعِ . أُصبَح قاِدَرةً على َتْمجيِدَك، ألنَّين ما أعَملُ إالّ أنْ أرَتِكَب خطيئَةً فوَق خطيئٍة

َعلِّْمين أَنْ أَكونَ َضِحيَّةَ قلبَِك، وأُعانَِق صليَبَك . الشَّفَقَِة، ربِّي، َدْع ُنوَرَك َيِشعُّ يف ظُلَْميت
أَكونُ على طريقِ اجلُلُْجلَِة، هذا الطَّريُق الَّذي ُيؤدِّي إلَى  بَِحرارٍة ولَيس بِذُعرٍ، عندما

إنِّي ال . الّسعادِة، بِما أَنَّه طَريُق القَداسِة الَّذي فيه، كََضِحيٍَّة كاملٍة، كنَت أوَّلَ َمن َسلََك
َتصفَُح عنِّي على أنَت . أزالُ أَْخطَأ بِاسِتمرارٍ، غْيَر أنََّك ال ُتعاِقُبين كََما َتسَتِحقُّ َخطاياي

 .أنَّ اهللا بِجانيبالدوام، وَتْسَمُح لُنورَِك أَنْ يكونَ ِفيَّ، لذلك أْعرُِف 
وَدْعين أَْسكُْن . اآلن علَيَّ أَنْ أَُتمَِّم الُعهوَد الَّيت قطَعُتها يف ِفعلِ َتكرُّسي ِلقَلبَِك األقَدس

يف وجهَِك األقَدس، فأباركََك كلَّ حيايت  ِلألبِد يف ِخَباِئَك، َدْعين أََتَشبَّثْ بَِك وأَتأمَّلْ
 .وَتْنعَم نفْسي بُِحبَِّك وبِحُضورَِك

َتذكَّري أنِّي أَعطيُتِك شيئًا ثَميًنا جدا، . إِبَتهِجي إِذًا يف ِخبائي، واعُبديين! يا تلْميذَيت ♥

  .النَّفُْس الصَّغريةُفََصلييب َسُيرِشُدِك إلَى القَداسِة، أَيَُّتها . احَتِفظي بِه وعانِقيه بُِحبٍّ
 .أْعطيِك َسالمي

 .أباركَُك، يسوع  ♦
 .َمْن ُيِحّبِك األكثُر ُيبارِكُِك ♥

  
  

١٨/١٢/١٩٩٠  

  أيُّها اآلُب، ُخذْ كلَّ ما يل
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كَِتلميٍذ َتَرفََّع إلَى صفٍّ أْعلى . ديدٍة ِمن َحيايت مع اهللاأشعُر داخليا بأنِّي أَدخلُ يف َمرحلٍة َج (
 ...)يتطلَُّب جهوًدا أكثر

 ربِّي؟ ♦

 :ُخذي بَِيدي َوقُويل معي هذه الصَّالة  .أنا هو ♥
  .آمني. أيُّها اآلُب، ُخذْ كلَّ ما يل

ال، إِْسَمحي يل فاسو  .إِْسَتْسلمي لَه. قَدِّمي كُلَّ شيٍء ِلآلبِ فََتْخلُصي، ال َتخايف ِمنه

إقرأي   .أَنْ أََتَنفََّس الصَُّعداَء فيِك، كُوين واِثقَةً ألنِّي َمَعِك
  .٥٥: أشعيا

   ٤فاسوال، أَضيفي هذه اَألسطَُر إلَى رساليت املُعطاِة لالجتماعِ 
فَبِما أّني َمْن َتلَتِمسوَنه، وقَْد أََتْيُتم . إِلَيكُم الَيوَم ألقولَ لَكُم كَْم فََرحي كاِملإِنِّي آيت 

أُثُبُتوا يف . ِمن َبعيٍد ِلَتْسَمعوين، أقولُ لَكُم، يأ أِحبَّائي األِعّزاَء، أَنا إِلَُهكُم، أَْبَتسُم لَكَم

  . أَنا اُهللا، َمَعكم وأُباركُكم. ّقَصلُّوا ألجلِ السَّالمِ، َوكوُنوا ُشهوَد احلَ. ُحبِّي
  

١٩/١٢/١٩٩٠  

  أَلّسماواُت اجلَديدةُ واألْرُض اجلَديَدةُ
 !ربِّي ♦
 . أنا هو ♥
 ...ُيصغي فَقَط ٥ليَت شعيب ♦

                                                           
  .، ِفي سّيدة الَْماْرش، ْبُروْك، سويسرا١٩٩٠كانون األّول  ٢٣اجتماع   ٤
  .أخوِتي األرثوذكس  ٥
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آه، . أحلُبُّ بِقُربِِك. أنا معِك. إَنَّ اللَّعَنةَ سُتْرفَُع فُيصغونَ؛ إذًا تَشجَّعي، أيَُّتها الصَّغرية ♥
. أنا هو، وأَْرقُُب كلَّ ُخطوٍة َتخطيَنها! ٦َبيت، أنا قريٌب جدا منِكيا فاسوال، َمحبو
 .قبِّلي القَلَب األقدس الَّذي أماَمِك . أنا بِقربِِك. إِْنهضي وقبِّليين

 .)قبلُّت قلَبه األقدَس (
  ...نعم ♥
 .)نظرُت إلَى وجهِِه األقَدس فَقَفََز قليب ِمَن الفََرح (

   .اآلن ُسرِّيين واكتيب ♥
، بِكنيسِة َمرَيمِ املَِلكَة، مارتيين، ١٩٩١كانون الثاين  ١٩ة الجتماعِ الصَّالة يف رسال (

 :)سويسرا
هذا أنا، ُمخلُِّصكم . أيُّها األوالُد األحبَّاء، هذا أنا، أَلقلُب األقَدس. أَلسَّالُم معكُم ♥

َمْعُتكم كَما يف ألَيوَم َج. الّذي ُيالحقُكم ِلَيكَْسَب قلَبكُم وَيْجَعلَه خاصََّته بكامِله
  .َمدرسٍة، ِلَتكونوا مًعا وتَتعلَّموا ُمباشرةً ِمَن اِحلكمِة

أَنوي أنْ أََهَب النَّظَر للُعْمياِن فَيستطيعوا أَنْ يَروا َمجدي، وأُثَقَِّف اجلّهالَ ِلَينموا يف 
قلبٍ، حّتى أَْنوي أَنْ أَكَسَب كلَّ . روحي وَيعرِفوا كيف ُيميِّزون اخلَطيئَةَ ِمَن الفضيلة

وكإِنساٍن يدُعو . القلوَب الَّيت َتحّولْت إلَى َصوَّاٍن وأَْصبَحْت قاِسَيةً كَِحجارِة الرََّحى
  . أصدقاَءه ليقاِسموه ِملكيََّتُه، أنا أيًضا أَْدُعوكُم لتقاِسموين ِملْكيَّيت

حّيِة وُتذَكَِّر كالًّ َجماعايت شبيهةٌ بِمدرسٍة، َيجُِب أنْ َتجعلَكُم َتتقدَّمون يف حياِتكم الّرو
  .منكُم بفَْحَوى كَِلَميت

                                                           
  .بِقُربِ الطّاولة الصَِّغَرية َحيثُ أكتب: وُع أنْ َيقولَيريُد يس  ٦
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يف َمْدرسيت أَُحضُِّر روَحكم ِلَمجيئي الَعظيمِ، وبِنْعَميت أُحدِّثُكم من وقٍت آلخَر عنِ 
  .أُمورِ املسَتقَبلِ ُألعرِّفَكم َنتيجَتها

ب َشريَعيت؟ فإذا لَم َتتعلَّموا ِمَن اِحلكمِة، كيف ُتْصبِحونَ قاِدريَن على الَعيشِ بَِحس 
لَِكْن، . باإلضافَِة إلَى ذلك، كثريونَ ِمْنكم لَْم يكُونوا َيْعرِفُوين، وال الَّيت أرَسلُتها إلَيكم

  .أنا الِقيامةُ
  أَترونَ كيَف أنَّ الَتَنبُّؤاِت السَّابقةَ قْد َتحقَّقَْت؟

؛ أَلَْم أَنا الِقياَمةُ والنُّوُرنَعم، .٧الَقْد أَقْمُتها ِمن لَْحِدها وأخذُْت بَِيِدها َوَنشَّأُتها َألَتملَّقَه
أَفَعل الشَّيَء َنفَْسه لكُم أيًضا؟ ألَْم أُْشِفْق علَيكم؟ والَّذيَن كاُنوا َبعيديَن َعن قَلْيب، أَلَْم 

ِطوالَ أَطلْبُهم فََوَجْدُتهم؟ أََو لَْم أُِعْدكُم إلَيَّ بُِحبٍّ الُمَتناٍه؟ أََو لَْم أََتملَّقْكم، أنا َربَّكم، 
كلَّ هذه الّسنَني، ألكَسَب قلَبكُم؟ لقد حرَّكُت َرْحَميت ألكُْبَت َحَنِقَي الشَّديَد 
وسكْبُت ُحبِّي بدالً ِمْن َعْديل؛ وَسالمي قُدَِّم لَكُم، ُملَْحقًا بالنِّعمة، وشفَقَيت اْنَحَنْت ِمَن 

مثلَ ساقيٍة . "ا عن ُمَباركِتكملَْم أنقَِطْع يوًم. الّسماِء ِلَتْمَنَحكم الِتماساِت َصلواِتكم
أستعدُّ ألسِقَي ُبستاين، أَْنوي أنْ أُروَي ُجَنيناِت أزهاري، "، قلُت، "جاريٍة يف جنٍَّة

  ٨."وَتَرون، ساقييت َتْعلُو َنهًرا وَنهري يكُبُر َبحًرا
أَليوَم، أَقولُ لكم، إنَّ راعَيكُم سَيعيُش قريًبا بيَنكم وَسَيرعى قطيَعه يف حدائقِ 

كالَّ، كالَّ لْسُتم بعُد قطيًعا واحًدا، لَِكْن سأنطِلُق يف طَلَبِكم ألعيَدكم واحًدا ". مدينِتِه"
  .فَواحًدا من الصَّْحراِء

                                                           
  .أَلنبِي أشعيا  ٧
  .٣١ – ٢٤/٣٠يشوع بن سرياخ   ٨
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لذلك، يا قطيعي الصَّغَري، عندما تشاهدونَ، من بعيٍد، راِعَيكم عائًدا ِمَن الصَّْحراء، 
ما فعلُته لِك، يا ابَنيت، سأفعلُه أيًضا إِْعلَموا أّنه سيكونُ معي باقي خرايف، وأَنَّ كلَّ 

سأوحُِّدكم مَع إِخوِتكم اآلخَريَن واحلكمةُ ستكونُ رفيقَكُم . سأُخلُِّصكم. إلخوِتِك
  .َعمَّا قَريبٍ سأرفُع اللَّعنةَ وُجحوُدكم الكَبُري سَيْنَتهي. القدُّوَس ِلُتثَقِّفَكم بِال انِقطاع
فََمشيئيت ستكونُ على األرضِ كَما هي يف . َسَتَتَحقَُّق والصَّالةُ الَّيت أَْعطَْيُتها لكُم

الّسماِء، وباْسمي القدُّوسِ َسَتأْيت أَُمٌم كثريةٌ من بعيٍد، مْن كلِّ أطراِف األرضِ، ِلُتقيَم 
. قريًبا ِمن اْسمي القّدوس، ُمشيَدةً بَِعظََميت، باُأللُوهِة الَّيت أَكونُ قْد أََعْدُتها لكَم

وسأَْمِلُك بني . ، ألنَّ عرشي َسَيْنزِلُ ِمَن العالِء إلَى مدينيت املُقدَّسِةوملَكويت سيأيت
  .البقيَِّة الباقيِة، الَّيت َسَتراين َوجًها ِلَوجٍه

َألنَّكم َوَمشيئيت َسَتكونُ على اَألرضِ كَما هي يف السَّماِء، ، أحلُبُّ َسَيعوُد كَُحبٍّ
يِت قُرباٍن واِحٍد، باحلُبِّ يف قلبِكُم وبنارٍ ُمشَتِعلٍَة ، َتعبدونين َحولَ َبسَتكونونَ واِحًدا

َسَتَتأصَّلُ نفوُسكُم . على األرضِ كَما يف السَّماِء سأُحقُِّق َصالِتَي الكهنوتيَّةَ. فيكم
َنعم، يا أَحبَّائي، لَيَس فَقَط . ِفيَّ، يف احلُبِّ، يف الَوْحدِة، َمغمورةً بِملِء روحي املُطلَق

م ُخبَزكُم الَيوِميَّ َبلْ أيًضا كْنًزا ُمخبَّأً نابًعا مْن قَليب، أملنَّ السَّماويَّ الَّذي َسأُْعطيكُ

لَتْعرِفوا  سَتَتجلَّون بِفَيضِ روحي. ُيَجلِّي وَيرفُع روَحكم لَيكونَ َنْسخةً َعن روحي
ْحمٍة َألجعلَكُم سأََضُع فيكُم روَح فَهمٍ َوَر. كيف َتْغفرون َتماًما ِللَّذين أَساُءوا إِلَيكم

َنَعم، أيُّها األحبَّاء، وعندما تعرفونَ وَتفَهمون، ". َمخافةُ الرَّّب"َتفَْهمونَ ماذا َتعين 
سأُعطيكُُم اِحلكْمةَ ِلَتكونَ رفيقَتكُم يف َتْرَحاِلكُم وُمرشدَتكُْم ِلتقوَدكُم إلَى القَداَسِة، 

  .أنْ يأِتَي َبيننا، وَبينكُْم وبَني ُحبِّي ِتلَك القَداَسِة الَّيت َسَتشلُّ إِبليَس بَِمنِعِه
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إذًا عندما َترونَ السَّماَء َتْنحلُّ ُملْتهبةً والعناصَر َتذوُب يف احلَرارِة، إِْعلَموا أنَّ هذه هي 
َتجديِد كَنيَسيت، : َعالمةُ َبْدِء َوْعدي، وَبْدِء الّسماواِت اجلَديدِة، واألْرضِ اجلَديدِة

  َنْهَضِة كَنيَسيت،

    .هَضِة قلوبِكُمَن
هلْ َتَتذَكَّرونَ : َوأَنُتم، أَنُتم الّنفوُس املُكّرسةُ يل، أَنُتُم الَّذيَن ُيَمثِّلوَنين، أَقولُ لَكُم هذا

كيَف َسِمْعُت الشَّكوى الَّيت َرفََعها إلَيَّ إيليَّا َعْن َتَصرُِّف إِسرائيلَ؟ َوكيف اْعتقََد أّنهم 
أَْنبيائي َوَحطَُّموا كلَّ َمذابِحي؟ َوهل َتَتذَكَّرونَ ما كانَ َجوايب كانوا قَْد قََتلوا َجميَع 

  ٩."لَقَْد أَبقيُت يل َسبعةَ آالِف َرجلٍ لَْم َيْحنوا ُركََبهم ِللَْبْعلِ: "على ذِلَك؟ قلُت
ها َوحوَّلُْتها إّني َحِفظُْت ِلَنفْسي َبقيَّةً اْخَترُت: والَيوَم، أَيُّها اإلخوةُ اَألحبَّاُء، أُقولُ لَكُم

  هذِه الَبقيَّةُ أَرفُعـها لُتعيَد بِناَء َمذابِحي الَّيت كاَنت قديِـًما، . ِلَتْبقَى أَميَنةً يلبالّنعَمِة 
  .فَُهم ُبناةُ كَنيسيت اجلَديَدِة. وُتَشيَِّد ِمن جديٍد َمقِدسي

هاِدكم أَْنتم أَنبيائي َوقدِّيِسيَّ وهكذا، بيَنما اَألْشراُر ُيَواصلونَ أَْعمالَهم الشِّرِّيرةَ، بِاْضِط
آلخرِ األزِمَنِة، وَبيَنما املَُتَعجرِفونَ ُيصارِعونَ يف َسبيلِ السُّلْطِة العالَميَِّة، أنا، فاديكُم، 

  .أَْرفُع وأُنشِّىُء هؤالِء الُبناةَ يف قَلْيب األقَدَس، ِلَيكونوا أْعِمدةَ كنيسيت
إِْحِملُوا َصليَبكُم واْتَبعوين، ... َتعالَوا... ا َعنكم، أَبًداأَيُّها اإلخوةُ، لَْن أَتَخلَّى أبًد

َوعندما َتشعرونَ بِالتََّعبِ يف الطَّريقِ، إِتَِّكئوا عليَّ، إِتَِّكئوا على قليب، وَخفَقَاُت قليب 
كونوا . لِةَسُتَزوُِّدكم بِالشَّجاعِة الَّيت َتْحتاجونَ إِليها وبِالقوَِّة ِلُتتابعوا على طريقِ اجلُلُْج

لَقَد أَْخربُتكم بِكلِّ هذا، الَيوَم، حتَّى َتقدروا أنْ َتجدوا السَّالَم والرَّجاَء  .ُمباَركني

                                                           
  .١٨ – ١٩/١٠الْملوك األّول   ٩
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أَيُّها األِحبَّاء، كونوا َحِذريَن جِدا وُمَتيقِّظَني  .لَقْد كلَّْمُتكُم الَيوَم بِأَلفاٍظ واضحٍة. ِفيَّ
  ".َمجيِئه"اآلن قريٌب جدا منكم ويف طريقِ  "فالكَِلَمة. "فََتْسمعونَ َوقَْع ُخطْوايت

أُباركُكُم َجميًعا، تاركًا َنفَحةَ ُحبِّي على جِباِهكُم، هذه الَنفَحةَ الَّيت َتِسُمكم 
  .كوُنوا واِحًدا بِاْسمي القُدُّوس. كأخصَّائي

  

  
٢٢/١٢/١٩٩٠  

  ارِعَني ضّديصكُنِت ُت
  

 يسوعي؟ ♦
أُريُدِك قويَّةً، وَصدِّقيين سأجَعلُ . أُعاِملُِك بِلَطافٍة َباِلَغٍة َحّتى َتْنمي كََزْهريت. أَنا هو ♥

، "أنا هو"أََمامِك، . ذلك ُمْمكًنا، َسَتكونني قويةً، يا ابَنيت، بِما أَنَِّك َتْحملَني كِلميت
أَنا العليُّ، وأَقولُ لِك، يا ابَنيت، . واجزِ الَّيت َتْعَترُِضِك وأَنِت َتْشَهدينُألَحطَِّم كلَّ احلَ

 .إّني سأَْسهُر على أنْ ال َتْمنَعِك أيَُّه قّوٍة أرضّيٍة من إِْعالِن رساليت
لقَْد أَخَرجُتِك ِمن أَرضِ مصَر ِلَتسَتجييب يل يف أرضٍ أجنبيٍَّة وَتْشهدي ِلشعبٍ لَيَس 

َبينما كانَ تصرُّفُِك فَظيًعا وَحواسُِّك شاِئَنةً، َتْمنُعِك أَنْ ُتْبِصري النُّور،  شعَبك، لذلك
، فَبادَرتا إلَى ِمن ُبؤِسِك املُذْهلِ وذَْنبِِك وتعاسِتِك ١٠"الرَّْحَمةُ والشَّفَقةُ"قَِد انَدَهَشْت 

  .َنْجدِتِك
يف الواِقع، كانَ يل، َتحت َيديَّ، . كالَّ، كالَّ، يا فاسوال، لَم َتْسَتِحقِّي أيا ِمْن َمواهيب

خدَّاٌم ُيكرِّموَنين، ال َيلفظونَ اْسمَي قطٌّ إالَّ بِقداسٍة، وُيباركوَنين بِال انقطاعٍ، 
                                                           

  .أَلربُّ": ألرْحمةُ والشَّفقةُ"  ١٠
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وُيسبِّحونَ ِمْن كلِّ قلبِهم الثّالوثَ األقَدَس، ولَِكْن  مَع ذَِلك، ففي إِثرِِك قليب، لُجَّةُ 
كُنِت .  قليب غما على غمٍّ، وِخيانةً على ِخياَنٍةكنِت قد كَدَّْسِت يف. احلُبٍّ، َصرَخ

لِكْن كُنُت أعرُف أنَّ قلَبِك ليَس ... ، أَيَُّتها املَخلوقَةُ الصَّغريةُ الضَّعيفةُُتصارِعَني ضّدي
وِلكونِك بْنَت َعْصرِِك، . خاصَّيت بكامِلهقلًبا ُمَتجزِّأً، وما أَنْ أسَتميلَ قلَبِك حتَّى ُيْصبَح 

صارعني ضدِّي، ولَِكْن يف صراِعنا، َجْنَدلُْتِك وَجْرَجْرُتِك يف التُّرابِ إلَى كنِت ُت
 .الصَّحراء حيثُ تركُتِك وْحَدِك

كنُت قْد أَقْمُت لِك مالكًا حارًسا منذُ َبْدِء حياِتِك لَيحرَسِك ويعزَِّيِك وُيرِشَدك، لكنَّ 
. ِك لَيَدعِك ُتجابِهَني الّصحراَء َوْحَدِكِحكَْميت أَمَرْت َمالكَِك احلارَِس أنْ َيْبَتعَد عن

كانَ  ١٢."ألّنه ال يقدر أيُّ إنساٍن أنْ يبقى حيا َوْحَده! ١١سَتْحَيَني ُرغَْم ُعريِكِِ: "قُلُْت
ُيْمكُن أنْ َيمتلكَِك الشَّيطانُ بكامِلِك وَيقتلَِك؛ لوال أنِّي أعطَيُت أمًرا له أيًضا، لقْد 

حينئٍذ، يف ُرْعبِِك، تذكَّرِتين وَنظَْرِت إلَى الّسماء، ُمفتِّشةً عّني  .َمَنعُته أنْ َيَمسَِّك
فُنواُحِك وَتوسُّالُتِك قَطََعْت فَْجـأَةً َحْبلَ الصَّمِت املُميِت املُحيـِط بِِك . بِيأسٍ

  ...وَصْيحاُتك املُرعَبةُ اخَتَرقَِت الّسماواِت وَبلَغْت آذانَ الثَّالوِث األقدس
  .ا َدوَّى صوُت اآلب مليئًا بالفََرحِ، يف أَرجاِء السَّماِء كلِّهاهكذ!" ياطفليت"
سأقَترنُ بِها . وأََدُعها تأكُلُ َجَسدي وتشرُب دمي ١٣ِسأَْجَعلُها اآلن َتِلُج جَِراحي... آه"

سأُظهُِر لَها احلُبَّ الَّذي أكنُّه لَها، وَشفَتاها، على أثر  .وستكونُ يل َمدى األبدّية

                                                           
  .منذ أنْ أداَر ِلي ظهَره مالِكي الْحارِس وكلُّ الّسماء" عريانة"كنُت قْد وجدُتنِي   ١١
  .يعنِي َتخلَّْت عنه الّسماء  ١٢
  .هو اإلبن الذي يتكلّم اآلن  ١٣
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سَتْخَضُع بَِتوقٍ َشديٍد وَيوميا . طُش إلَّي وقَلُبها سَيكونُ َسَنَد رأسيذلك، َسَتْع
أَنا، وأَنا َوْحدي، سأكونُ ُحبَّها . َسأجَعلُ منها مذَبًحا ِلُحبِّي وُهيامي. السِتقاميت

الَوحيَد وُهياَمها األوَحد، وٍسأُوِفُدها حاملةً رساليت إلَى أطراِف العالَمِ ِلتكَسَب شعًبا 
َوطَوًعا، َسَتْحِملُ صليَب سالمي وحبِّي ساِلكةً . ًرا، وإلَى شعبٍ ليَس َحّتى بَِشْعبِهاكاف

  ."َدْرَب اجلُلُْجلة
َسأُذكُِّر العالَم، ١٤.وأَعماقَناوأنا، الّروُح القُُدُس، َسأَِحلُّ عليها ألكشَف لَها احلَقَّ "

  ."احلُبُّبِواسطِتها، بأنَّ أَعظََم املَواهبِ كلِّها هو 

 !"...ِلَتْحَتِفلْ كلُّ السَّماِء ١٥!ِلنْحَتِفلْ إذًا" 
لقَْد أََخذُْتِك بَِيِدِك وَنشَّأُتِك لُتصبِحي عالمةً حيَّةً ِلُحبِّي الَعظيم، شاِهَدةً ِلقَليب األقَدس 

  .وِلتْجديِد كنيسيت

   .أَنا هو الِقيامةُ
  

  
  

 :بعض اإليضاحات املتعلِّقة بِهذه الرسالة (
يف البِدايِة، ِعنَدما اقَتَرَب ِمنِّي فْجأةً َمالكي احلارِس، ِلَيفتَح الطَّريَق ِللرَّّب، لَْم َيكُْن يل، 

يل  ، أيُّ ُحبٍّ هللا، حّتى عندما كانَ مالكي احلارُس َيشَرُح"املُزِمَنة"أنا، اخلَاِطئةَ 
ِعنَدما . لَْم أَكُْن أَطْلُب َشيئًا أَكثََر. الّسماوّياِت، كُنُت فَقَط َمْسرورةً ِلكوين َمَع َمالكي

                                                           
  .أعماَق الثالوِث األقدس  ١٤
هذا الثالوثُ األقدس الذي يتكلَُّم؛ اآلب تكلَّم، ثُّم اإلبن، ثُّم الّروح القدس، وأخًريا الثالوث   ١٥

  .األقدس بصوٍت واحٍد
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كُْنُت أَشعُر بِه كََغريبٍ، . اقَتَرَب اُهللا ِمّني، آخذًا مكانَ َمالكي، بَِمعًنى َما خاَب أََملي
َعرَّفُت َعليِه سابِقًا، َمشاعُر الّدْهَشِة َبيَنما، ِمن جَِهِة َمالكي احلارِس، الَّذي كُنُت قَْد َت

عندئٍذ لَم أكْن أَفَهم ِلماذا كان اُهللا يريُد أنْ . ِعندي كاَنْت قَْد أَْصَبحْت َمشاِعَر ُحبٍّ
وكنُت توصَّلُت حّتى الظنِّ أنَّ اَهللا َيغاُر من احلُبِّ الَّذي كُنُت أْشعُر . يأخذَ مكانَ مالكي

  .بِه ِتجاه مالكي
َبعُد، َعِقَب َتطْهريٍ ُمْؤِلمٍ قاَم بِه مالكي احلارُِس، اقَتَرَب ِمنِّي اُهللا ثانِيةً، آِخذًا ِمن  فيِما

لَبِثَ َمعي بضعةَ أيَّامٍ، فاِتًحا قليب َشيئًا فََشيئًا، وبِِحكَْمٍة، ِلكَي ال . َجديٍد َمكان َمالكي
إلَتفَتُّ إلَى كلِّ اجلهاِت ألَتمُس . َتَبأوما أَنْ َبدأُْت أْنفَِتُح َعلَيه، َتواَرى واخ. ُيخيفَين

َتقَترُِب ِمّني، طاِلبةً بإلْحاحٍ  ١٦َشعْرُت بَِبعضِ الّنفوس. َمالكي، لَكْن لَْم أَجِْده هو أَْيًضا
. ثُمَّ َسأَلَْتين أنْ أُباركَها بِاملاِء املُباَرك. َصلَّيُت ألجِلها َوباَركُْتها. َصلَواٍت وَبَركاٍت

إْنَتَهْزُت . ى الكَنيَسِة ألْجلَب لَها املاَء املُبارك، وباَركُْتها بَِرشِّها بِاملاِء املُبارِكأَْسَرْعُت إلَ
َولَِكْن . الفْرَصةَ ألسألَها إِذا كاَنْت تعرُف أيَن ُيوَجُد َمالكي وَمْن كانَ قَْد َبَدأَ قَليب ُيِحبُّه

كُْنُت ألَْتِمُس السَّالَم . نُت أحسُبُه َسَنةًكلُّ َيومٍ كانَ َيمرُّ كُ. لَْم أَحصل على أيِّ َجوابٍ
كُنُت ُمحاطَةً بِأناسٍ كَثرييَن َوبِكَثريٍ ِمَن األصِدقَاء، َولَِكْن لَْم أَجِْد . َولَْم أقدْر أنْ أَجَِده

ا ِمراًر. كانْت كَما لَو كُنُت أجتاُز َجَهنََّم. ذَايت َيوًما َوحيدةً َوَمتروكةً أكثََر ِمن تلَك األّيام
  .كَثريةً كُنُت أصُرُخ إلَى َمالكي ِليعوَد إلَيَّ، َولَِكْن، ال، لَقَْد كانَ أداَر يل ظهَره َوَمَضى

  َنفْسي فَاَضْت ِمن َتَواريِه"
  إِلَْتَمْسُته فَما َوَجْدُته

  )٦/ ٥نشيد ." (َوَدَعوُته فَلَم ُيجِْبين

                                                           
  .نفوس الْمطهر  ١٦
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ِة أَسابيَع طَويلٍة، إلَى حدِّ أَنْ لَْم أقِدْر ِتهُت هكذا َمتروكَةً ِلذايت يف الصَّحراِء طََوالَ ثَالثَ
  :عندئٍذ، يف ضيقي، َصَرخُت إلَى الرَّبِّ، ُملَْتِمَسةً جنَدةَ السَّماِء. على احِتماِلها

  !"طَهِّْرين ِلكَي َتسَتطيَع أنْ َتسَتْعِملَين! آه يا اهللا، ُخذْين واعَملْ يب ما َتَشاء! أيُّها اآلب"
ُخ ِمْن أَعَمقِ أَعماقِ قَلْيب، َحّتى فجأةً اْنفَتَحِت السَّماُء، َوكََصاِعقٍَة، فَما خرَج هذا الّصرا

فَوًرا َشَعْرُت َوكَأَّني انَتقَلُْت ِمْن !" أنا، اُهللا، أُِحبُِّك": َدوَّى صوُت اآلبِ، َمليئًا بِالعاِطفَة
يٍد، َوبَِحناٍن َعظيمٍ، أَخذَ فَظََهَر مالكي ِمن َجد. إعصارٍ إلَى عالَمٍ غايٍة يف اهلُدوء واجلَمال

  .ِتلَك اِجلراَح الَّيت قَْد أَصاَبْتين يف الصَّْحراء. ُيَضمُِّد جِراحي
  .)١٩٨٦َحَدثَ ذلك يف فصحِ 

٢٣/١٢/١٩٩٠  

  اآلُب َمَعِك
  

. ىَدْعين اآلنَ أَسَترِْح لَحظَةً ِعنَد ركَْبَتْيَك َألَتَعزَّ. أَيُّها اآلُب، كَأَرضٍ َعطَْشى أَُتوُق إلَيَك ♦
 .أَْحتاُج إلَى ِدفِْئَك. فََألْشُعْر بِقَلبَِك املَُعّزي ُيَحوِّطُين

ِك "أبَّا"ِك َيعَتين بِِك، "أبَّا"فـ.أَرْيحي رأَْسِك على قَليب؛ إِْسَتريِحي َواْشعري بِالتَّعزَِية ♥
فَقَلْيب، . لْيبأَرحيي رأَسِك على قَلْيب، ياطفليت، وأَْصغي إلَى َرغَباِت قَ. َسعيٌد ِلقُْربِِك ِمنه

  ...ُمَتَوسِّالً َوُمَبرًَّحا بِاهلََوى، ال َيزالُ َيلَْتمُس احلُبَّ ِمْن َبِقيَِّة أَوالدي
 .)لََبثَ اهللا صامًتا ِلَبعضِ ثواٍن (
  ِك؟"أبَّا"ماذا ُيمِكُن أَنْ ُتْعطي ِلُتعزِّي  ١٧يا طفليت؟ ♥
 .َوَنفْسيأَيُّها الّربُّ، كلَّ ما ُتريُد، ُحبِّي، إِراديت، قَلْيب  ♦

                                                           
  .إلَيَّ فجأة أدار اآلُب رأسه َنْحوي ونظر  ١٧
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١٥٠

 َوماذا أيًضا؟ ♥
 .َحيايت، كَفَّاَرةً ِمن أجلِ َرغَباِتَك ♦
إذًا، إِنزيل عْن ُركبَتيَّ َواذَْهيب حاِملَةً الشَّهادةَ بِاْسمي، إِذَْهيب َوكَلِّمي اُألَمَم َعْن ُحبِّي  ♥

 ١٨ليُم اجلَديدةُفأُوَرَش. ذَكِّريِهْم بأَنَّ َوْعدي َسَيِتمُّ قَريًبا جدا، َوَعوَديت َوشيكةٌ. الَعظيم
ِلذَلك، يا طفليت، إِْنزِيل َعْن ركبَتيَّ . أْسَتعدُّ ُألجدَِّد كَنيَسيت َوَشْعيب. يف ُمتناَولِ الَيِد

. ِلُيْدرِِك العالَُم كَم أُحبُّ أَوالدي. َوَعرِّيف ُحبِّي ِللعالَم... واذْهيب يف العالَم ُحبا يب
ّني، بل أنا َوَجْدُتِك واخَترُتِك ِلَتذهيب يف العالَمِ قبلَ بالواقعِ، لَسِت أنِت الَّيت َبَحثِْت َع

أنا َنشَّأُتِك، َوُرغَْم أنَِّك كُنِت َبعيدةً عّني، قَِد اْخَترُتِك وكََشفُْت لَِك ". يومي الَعظيم"
ِلذَِلَك عندما ُتنجِزيَن كُلَّ الَعملِ الَّذي كَلَّفُتِك به، يا طفليت، . َوْجهَِي القّدوَس

بانِتظارِ ذلك، ما ُدْمِت يف . ُعِك إلَيَّ َوِعنَدِئٍذ ُيْمكُنِك أنْ َتْسَتريِحي على ركَبَتيَّسأَْرفَ
ِمن جَِهِتِك، أُريُد أَنْ َتْبَحثي َعنِّي بِاْسِتمرارٍ يف السَّماِء . العالَمِ، َسأَْحميِك ِمْن ُمضايِقيِك

الكِلماُت َمنقوَشةً يف فكرِِك ويف قَلبِك  ، ِلَتكُْن دائًما هذه"اآلُب َمَعِك. "َوَتَتَحدَّثي إِلَّي
قدِّمي يل َصلَواٍت ِلَترَتِفَع : ِلَيْهَو قلُبِك اآلن كلَّ ما قُلُته لِك وَتذكَّري". أنا معِك"ألّني 

 .أَمامي كالَبخور، ِمْن أجلِ ارِتداِد النُّفوسِ وَتجديِد كَنيَسيت

 

  ٢٥/١٢/١٩٩٠ عيد امليالد

  "َولٌد"قْد ُوِلَد الَيوَم 
  

                                                           
  .الكنيسة الْمتجدِّدة، وأخًريا موَّحدة  ١٨
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١٥١

 .٢١، إنْ أَرضاُهم ذلَك أَْم ال٢٠"باْسِمَك ويف َوْسِط اجلَماعِة أُسبُِّحك ١٩سأُبشُِّر إِْخَويت " ♦
يا ابَنيت، َوإِنْ كانَ كثٌري ِمْنكم ال َيعرفونَ الطَّريَق إلَى السَّالمِ وإِلَى الَوْحدِة، فال  ♥

َتِك، وأنِت، يا طفلَيت، قَْد َسِمَع َتْيأَسي، ِلَيكُْن لِك رجاٌء ِفّي؛ سآيت قَريًبا ُألشدَِّد َعزيَِم
 َسآيت ُألوحَِّدكم، فكلَميت قْد أُعِطَيْت وإراديت. كلٌّ ِممَّْن يف السَّماِء ٢٢الِتماساِتِك

يف غُضوِن ذلك، إْسَتدعي أُمَّةً لَْم َتعرفيها قَطُّ، وأَعِطهِمِ التَّعليِماِت الَّيت . َسَتِتمُّ
، ذَكِّريه بأنَّه قْد "أًبا"بَِدْعَوِتِك إيَّاَي " َحكيٌِم"َخر، إتَّهَمِك أَعطَيُتِك؛ وإِذَا، ِمْن َوقٍْت آل

صلّي  ٢٣."، َرئيُس الّسالمأَبو األبِدَعجيٌب ُمشٌري، إِلٌَه َجبَّاٌر، "واْسُمه " َولٌد"ُوِلَد الَيوَم 
ًحا متواضًعا ألجلِ أُولئَك الَّذين َيّدُعونَ أنَّهم ُمَعلِّمو الشَّريَعِة لكَي يصبَح روُحهم رو

َصلّي ِلكي ُتقبِلَ َجميُع اُألَممِ إلَى ُنوري وُيسَتأَصلَ اإلنِتقاُم الَّذي َيْنَهُش . وفقًريا
صلِّي حّتى ُيَساِلَم الشَّرُق الَغرَب . قلوَبُهم، ألستطيَع أنْ أغمَر قُلوَبهم بَِسالمي

ينِ الُغرورِ والَغطرسِة املُفْرِطَني َصلِّي َحتَّى َيِحلَّ التَّواضُع َمحلَّ َهذَ. والشَّمالُ اجلنوَب
َمْن أَراَد أنْ : "َصلِّي حّتى َيفَْهموا ما كُنُت أَْعين بـ. اللذَينِ َتَسلَّطا على َبعضِ ُرَعايت

َوَمن أَراَد أَنْ َيكونَ اَألوَّلَ فيكم، فَلَْيكُْن لَكُم . َيكونَ كَبًريا فيكم، فَلَْيكْن لَكُم خاِدًما
 ٢٤"اإلنساِن لَم يأِت لُيخَدَم، َبل لَيخُدَم وَيْبذُلَ َنفَْسه فداًء عن كثريين هكذا ابُن: َعْبًدا

                                                           
  .الروم األرثوذكس  ١٩
  .٢٢/٢٣مز   ٢٠
  .الروم األرثوذكس  ٢١
  .صلواِتي ألجل الوحدة  ٢٢
  .٩/٥أشعيا   ٢٣
  .٢٨ – ٢٠/٢٦مىت  ٢٤
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١٥٢

  . إِقَتُدوا يب أَنا ربَّكم، فََتْحَيوا

  
  

٣٠/١٢/١٩٩٠  

  أَْبهِجيين بَِعَمِلِك َألْجلي
 ربِّي وُمخلِّصي؟ ♦

 .َتعالَي .َصلِّي إِلَيَّ َوَتذَكَّريين. أَْبهِجيين واْعَملي َألْجلي. أَنا هَو ♥
 

  ٦/١/١٩٩١ ٢٥عيُد الظهُّورِ اإللَهي

  ُيمكُنين أَنْ أكونَ راَحَتكُم يف َصحراِئكم
  

كنُت أَتمّنى لَو كانَ يل َصوٌت َجميلٌ :"ِعنَدما قُلُْت ِلَيسوع يف الكنيَسِة األرثوذكِسيَّة ♦
رنِّمي يل بِقَلْبِك، أفَرُح أكثََر : أَجابين يسوُع." أنْ اُرنَِّم يف ُخوُرسِ الكَنيَسة ألستطيَع

 ".بِكثريٍ أنْ أَْسمَع قَلَبِك ُيرنُِّم يل
فيما َبعُد، أُْعجِْبُت وأنا أُجيلُ َنظَري على كُلِّ اجلُْدرانيَّات واأليقُوَنات الَّيت ُتَغطِّي 

الَعظيَِمِة الَّيت " الَعاِئلَِة املُقَدََّسِة"أُنظُري كُلَّ هذه ! كَْم هي رائعةٌ !أُه: كنُت أُفكُِّر. الكَنيَسةَ
يا لَلْعائلَِة . القدِّيسَني، أُمِّنا القّديسِة، والثّالوِث األقَدس, أملَالِئكَِة: َسَنْنَضمُّ إلَيها َيوًما

َعُهْم، أَنْ َتنَضمَّ إِلَى العاِئلَِة وأَنْْ َوكاَنْت َنفْسي َتُتوُق أنْ تكونَ اآلنَ َم!" املقدََّسِة الّرائَعِة
  .َتكونَ يف ُسجوٍد داِئمٍ ِللثّالوِث األقدسِ

  !َيا إِلَهي
  !إْجَعلْين يف ِعَداِد َهِذه العاِئلَِة السَّماوّيِة

                                                           
  .ألغطاس  ٢٥
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١٥٣

  ِلذِلَك أيُّها املالئكةُ القدِّيسونَ َصلُّوا ألجلي، َصلُّوا َألجلي،
  َوأنَضمَّ إِلَيكم،ألكونَ يوًما مَعكُم يف السَّماِء 

  .أنُتم والقدِّيسني، يف ُسجوٍد داِئمٍ ِللْقُدُّوس
  َصلُّوا ألْجلي، يا ِقدِّيسي الَعليِّ،
  .ألتعلََّم أَنْ أُِحبَّ اَهللا ُحبا كامالً

  يا أُمي القّديسةَ الَعذَبةَ َتَشفَّعي يب،
  َعلِّميين أَنْ أكونَ خاِضعةً وُمطيعةً أليب،

  .ْعَملَ َمشيئَتهحّتى أَستطيَع أَنْ أ
  أيُّها الثّالوثُ األقَدُس، يا َينبوَع احلُبِّ السَّامي،

  وَمعَني احلَناِن الَّذي ال َيْنَضُب،
  تعالَ َوَعلِّمين أَنْ أكونَ َحميَمةً َمَعَك،

  ُمَوحًِّدا إِيَّاي َمَع ُروحِ ُحبَِّك،
  أال َهيَّأَتين ِلهذه السَّاعِة،
  هاَيةِ،َألنَّ الليلَ أَوَشَك َعلى النِّ

  .والنُّوَر احلَقيِقيَّ َسَيأْيت قَريًبا
  أيُّها اآلُب القُدُّوس،
  ال أُصلِّي فَقَط ِلَنفْسي،
  .لَِكْن ِلكُلِّ البشريَِّة أَيًضا
  بِما أَنَّنا َجميًعا  أَوالُدَك،
  أَُصلِّي وأَطْلُب ِمنَك
  .أنْ َتنظَر إِلَينا بَِرْحَمٍة
  أَيُّها اآلُب األزِليُّ،
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١٥٤

  أنْ ُنِحبَّ َبعُضنا َبْعًضا، علِّْمنا
  حّتى نْعَملَ َمشيئَتَك القُدُّوَسةَ،

  .آمني. وُنْدعى بِحقٍّ أوالَدك
بَِشفَقٍَة واِسَعٍة َوقُوٍَّة َعظيَِمٍة، ُحبِّي َولُطْفي ". أَنا هو الَّذي هو"أَيَُّتها الطِّفلَةُ احلَبيَبة،  ♥

َتَحفٍُّظ َوْجهَِي األقَدَس ُألطهَِّر َشْعًبا ال  أَكِشُف لَكُم بِدوِن. ُيكَشفان اآلن لَكُم َجميًعا

كم َيْدُعوكم "أبَّا" .َيْسَتطيُع أنْ ُيميَِّز ُيْمَناُه ِمْن ُيْسراه، وَيعيُش يف ظلَْمٍة َوَشرٍّ َشديَدين
 .أَنا احلُبُّ، لَْيَتكم فَقَط ُتْصغونَ الَيوَم إِلَّي. بِال انِقطاع

 

  أَُيها الرَّبُّ َيسوُع املسيُح، ♦
  إِبُن اِهللا احلَبيُب،

  أَيُّها القَلُب األقَدُس،
  .ِلَيكُنِ اْسُمَك ُمباَركًا

  أَيُّها القَلُب اَألقَدُس، َساِعْدنا 
  أنْ َنْحِملَ ُصلْباَننا يف هذا الَعالَم

  َوَنكونَ خاِضعَني ِلآلب
  كََما كُنَت أَنَت خاِضًعا
  .َوُمطيًعا لُه َحتَّى النِّهاَية

  .آمني
. ، والكَِلَمةُ أُْعِطَي لَِك َوَجَعلَ َمقَاَمُه فيِك"الكَِلمةُ"أَنا . يسوُع، أُباركُِك أََنا الرَّبُّ ♥

   .أنْ َيأِْتَي َويعيَش فيكُم" الكَِلَمةُ"َتقَدَُّسوا َحتَّى َيسَتطيَع 
  يا روَح احلقِّ القّدوَس، ♦

  ُحلَّ َعلَينا َوكُْن ُمرشَدنا
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١٥٥

  .َوَرفيقَنا القدُّوَس
  

  القدُّوَس، يا روَح احلُبِّ
  ُحلَّ َعلَينا َوَعلِّْمنا

  .أَنْ َنكونَ يف ُحبِّ اهللا احلَقيِقّي
  ذَكِّْرنا بِاملَعرِفَِة احلَقيِقيَِّة،

  ِتلَك املَعرِفَِة الَّيت
  كانَ اآلُب قَْد أْعطاها لَنا،
  .وإِنَّما فَقَْدناها بَِسَببِ َخطاَياَنا

  

  السَّالمِ القُدُّوَس، يا روَح
  ،أْعِطنا سالَمَك

  .َسالًما ال َيسَتطيُع الَعالَُم أنْ ُيعِطَيه
  إْجَعلْ ِمنَّا َجميًعا

  آنَِيةَ ُنورٍ
  َوَصانِعي َسالمٍ"

  َحتَّى َعندما نْعَملُ ألجلِ الّسالم،
  َنقْدُر أنْ َنْزَرَع ُبُزوًرا

  .آمني  ٢٦."ُتثِْمُر ِثَماَر القَداَسة
أَنا، روَح احلَقِّ القُدُّوَس، أُْنِعُم َعلَيكم َنهاًرا وليالً،  أيَُّتها احلَبيَبةُ، أَلَْحقَّ أَقُولُ لَِك إِّني ♥

                                                           
  .٣/١٨راجْع َيعقُوب   ٢٦
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١٥٦

بِما أنِّي َحياُتكم، . لَيالً وَنهاًرا، بِنَِعمٍ كَبريٍة ُألساعَدكم َجميًعا على طَريقِ كَماِلكم
ُيمكُنين أَنْ أكونَ . َدُعوين أقُْدكم وأكُْن ُمرشَدكم يف هذا املَْنفَى الَّذي َتعيشونَ فيه

 .كُم يف َصحراِئكمواَحَت
ُتْمضَني ُعْمَرِك بِكاِمِله، أَيَُّتها اخلَليقة، بالَبْحِث ! كَْم أَنِت قَليلَةُ املَعرِفَِة يب! أيَُّتها اخلَليقَة

َعن َسعاَدِتِك يف أُمورٍ تاِفَهٍة، َبيَنما أَنا، احلَاِضُر يف كُلِّ َمكاٍن، أُقدُِّم لِك احلُبَّ والفََرَح 
نَِعمي مَتَنوِّعةٌ، وَمع ذلك، أَنُتْم غاِفلونَ . ريَّةَ ُألحرَِّرِك ِمْن َزْنزاناِت الشَّرِّوالسَّالَم واحلُ

فأَطلُُب . َعْن ُحضوري َوَتْجَهلُونَ كَْم ِمْن نَِعمٍ َتسَتطيُع روُحكُم أَنْ َتحصلَ َعلَيها منِّي
  .ِمن ُمْؤمنِيَّ، صلواٍت ِلَخالصِ الّنفوس

أحلصاُد . كلُّ شيٍء َسَيْبلَى كَثَوبٍ، لَِكنَّ َنفَْسكُم َسَتْبقَى ِلَألَبِد كلُّ شيٍء َسَيزولُ َيوًما،

   .كُوُنوا ُمْسَتِعدِّين ِلَمجيِء احلَّصاد .جاِهٌز َوَسَيأْيت احلَصَّاُد قَريًبا ِلَيحِصَد حصاَده
  

٨/١/١٩٩١  

  آه، كَم َمعرِفَُتكم بِالثّالوِث األقَدسِ قَليلَةٌ
  

يف كَنيَسِة َمرَيم املَِلكَة، مارتينيي،  ١٩/١/١٩٩١يَسِة الجِتماعِ الصَّالة يف رسالةُ أُمِّنا القّد (
 .)سويسرا

. أَلَيوَم أَْدُعوكم َجميًعا ِلُتَصلُّوا ألجلِ الَوْحَدِة. أَلسَّالُم َمَعكُم، يا أَوالدي اَألِحبَّاَء 
 .َتكونوا ُمَتواِضعَني َوُمطيعني ِلَتَتَوحَُّدوا، َيجُِب أنْ. ِلَتَتَوحَُّدوا، َيجُِب أنْ ُتِحبُّوا

  أَلَيوَم، ال ُتنِتج . إِلبثوا أَُمَناَء فَلَْن َتْعثُروا. ال َتَدُعوا أََحًدا أَيا كانَ ُيِضلُّكم بَِتعاليَِم أُْخرى
  . أَرُضُهم ال َسعادةً َوال فَضيلةً، ألنَّ جيلَكُم قَد َتَخلَّى َعنِ الرَّبَّ، َوعاِقَبةُ ذَلك اخلَطيئةُ

  .لَو ساَر جيلُكم يف طَريقِ الرَّّب، لَعاَش يف َسالمٍ. فَطوَبى ِلِإلنساِن الَّذي صَني ِمنها
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١٥٧

ال َيسَتطيعونَ أَنْ َيْسَمُعوا  ٢٧أَألمواُت. أُناشُدكم، فَنِداءايت َتعمُّ كلَّ اُألَممِ! أَيُّها األوالُد
بِّهونَ إلَى نِداءايت، َسبِّحوا الرَّبَّ، َمجِّدوا املَُتَن أَْنُتُم، أَْنُتموال أَنْ ُيَسبِّحوا الرَّبَّ، لَكْن 

   .الرَّبَّ بُِحبِّكم، بِإيِمانِكم وبَِرجاِئكم
الرَّبَّ  ُتكلِّميأَلسَّماُء لَِك، يا طفلَيت، ِلذِلَك أََتَوسَّلُ إِلَيِك، أَنِت َمن لِك فٌَم، أَنْ 

ذي ِمْن َوقِتِك أَكثََر ِلَتَتأَمَّلي يف َجَمالَه، ُخ أُْنظريأَنِت َمْن لَِك َعيناِن، . وُتبارِكيه
 ْسمعيأنِت َمْن لِك أُْذْنان، إِ. جراِحه، اجلراحِ الَّيت أُصيَب بِها ألجلِ َخالصِك

 ٢٨كالَّ، األمواُت. الرَّبَّ، أُعُبديه َوقَدِّمي لَه قَلَبك أَِحبِّيأنِت َمْن لَِك قَلٌْب، . توّسالِتنا
  . وال أنْ َيَروا؛ وال يستطيعونَ أَنْ يْسَمُعوا وال أَنْ َيْشُعروا ال َيسَتطيعونَ أَنْ َيَتكلَّموا

كَما ُيقدُِّم . أَيُّها األحبَّاُء، الَّذي َخلَقكُم َيْنَحين َنْحَوكم، وقَلُْبه َعلى كَفِّه، ُيقدُِّمه لَكُم
ه اَألقَدَس كََعالَمِة عريٌس َمْحبًسا ِلَعروِسه كََعالَمِة َعْهٍد، هكَذا القُدُّوُس ُيقَدُِّم لَكُم قَلَب

كََعروسٍ مَزيََّنٍة ُبِحليِّها، هكذا الرَّبُّ، َمِلُك املُلوِك، َسُيَزيُِّنكُم . لَيقَْترِنَ بِكمُحبِّه، 
  .ال َتَناموا َبلْ إِلْبثُوا ُمَتَيقِّظَني. ٢٩بَِجواهرِِه

َدُعوا ناَره ُتشعِّلْكم كَِمْشَعلٍ . َتيَّارٍ لَقَِد اشُترِيُتم َنقًدا بَِدِمِه الثَّمنيِ، ال َتْنَجرِفوا َمع أَوَّلِ
إلَى مشَعلٍ َحيٍّ يف كَنيَسِته؛ َدُعوُه َيُصْغكُم صورةً لَه " ُيقَوِلْبكُم"َحيٍّ يف كَنيسِته؛ َدعوه 

  .ِلَتكونوا أُمناَء َوأَقْوياَء فََيْستْعِملَكُم ِلَتكونوا أعمدةً ِلكَنيَسِته اجلَديدِة
  ُترَسلُ إِلَيكم رسالَةٌ . َتخافُوا، ألنَّ اَهللا َصَنَع دائًما َعظَائَم، فِثقُوا بهال ! آه، أيُّها األوالد

                                                           
  .األشخاُص الْموتى روحيا  ٢٧
  .األشخاُص الْموتى روحيا  ٢٨
  .ليكل الشوِك، مسامُريه وصليُبهإك  ٢٩
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َمالِئكيَّةٌ ِلَتزَرَع الُبذوَر السَّماوّيةَ يف كلِّ مكاٍن ِمَن العالَمِ َوَتحملَ إلَيكُم رِسالةَ َسالمٍ 
أَلَم . على أَرضٍ َعطْشى َوَسَيَتقَبَّلُونَ هذه الُبذوَر كاملَطرِ. وُحبٍّ يف ضيقاِتكم الُعظْمى

ُتالِحظُوا كَيَف فََتَح اُهللا أبواَب السَّماِء ِلُيْمِطَر َمنَّه السَّماوّي؟ َنَعْم، روَح نْعمِته 
َدُعوُهم يأكلُونَ خبَز . َدُعوا َشعيب َيأكُل: "القّدوَس؟ فَالقَديُر َتَحنََّن َعلَيكم َوقال

كَما يف أَيَّامِ موسى، أَعالَ اآلُب َشعَبه ِمن املَنِّ يف . أُْعِطَي أَْمُره ِمَن العالِء". السَّماِء
الربِّيَِّة أكثر ِممَّا استطاَع أن يأكل؛ ويسوُع ابُنه، أَلَْم ُيكثِّرِ األْرغفةَ والسَّمكَتني؟ أََولَْم 

وَح َيأْكُلِ اجلَميُع على قَْدرِ ما شاؤوا؟ َواليوَم، ِلماذا َيْدَهُش الَبعُض ِمنكُم ِمن أنَّ الرُّ
  القُُدَس َيحلُّ بِملِء قُوَّته علَيكم لُيعيلَ أَُمَمكُم ِمن هذا املنَّ السَّماوّي؟

فَلَْن ُتْتَركوا َمْغمومَني وَجائعَني أبًدا، ولَْن ! آه، كَم َمعرِفَُتكم بِالثّالوِث األقَدسِ قَليلَةٌ
  . ُتْتَركوا ُمْهَملَني َجاِئعَني يف َوْسِط هذِه الصَّحراء

هو . واَد َعْصرِكُم لْن يدوَم داِئًما، َخطاياكم َسُيكفَّر َعنها قريًبا والَوْحَش َسُيَشلُّإِنَّ َس
وُزْمَرُته َسَيْزَحفونَ على بطونِهم يف الّترابِ، َألنَّه سَيظْهُر قَريباً ُنوٌر يف اُألفُقِ، وهذا 

  ".العالَمةَ الُعظَْمى"َسَيكونُ 
. ِلئالّ َتقوَدكم إلَى التَّجرَِبة فَصلّواردَُّد بني اخلَريِ والّشرِّ، ِلذَِلَك، إِنْ كاَنْت أَقداُمكم تَت

. ِلئَالَّ َيْخَدَعكم الّشرِّيُر فََصلّواوإذا رفَض قلُبكم دائًما أَنْ ُيْنِشَد للرَّبِّ نشيَد ُحبٍّ، 
ِلَيتقبَّلَكم  َصلِّوافَوإذا امَتَنَعْت عيوُنكم َعن أَنْ ترتِفَع إىل السَّماء، ِلَتلَتِمَس السَّماوّياِت، 

َوإِذا ما زالَْت َنفُسكم ُمَتعلِّقَةً بالعالَم، فَصلّوا ِلئالَّ َتلْتفَّ . ِخْدُركم َيوًما يف السَّماء
  .َرذَائلُ العالَمِ فيكم، ألنَّكم قَْد َتْحَتِضنونَ ثُْعباًنا يف داخِلكم

  ِمْصَباَحكم لْن ِلكم َمْعًنى، فأَِعَدكم بأنَّ ِلَيكُْن ِلَعم. َضحُّوا بِذاِتكُم بِفَرحٍ. َصلُّوا بِقَلبِكم
أَنا أَْسَهُر َعلَيكم َجميًعا، َويف َهِذه الدَّقيقِة ! إِعطَشوا إلَى اهللا. َينطَفىَء طَوالَ اللَّيل

   .ذاِتها، أْنحين عليكم ُألبارِكَكُم َجميًعا


