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١٥٩

  الدَّفَتُر الّتاِسُع َواَألْرَبُعون
  

٨/١/١٩٩١ 

 أَلثَّمَرةُ الكاِملَةُ ِللتَّقَوى
  

فإنََّك َتْسَمُع َتَضرُّعاِتنا  .َيصَنُع على الدَّوامِ عَجاِئَب ُحبٍّ ألْجِلَناَتباَرَك ربُّنا، الَّذي  ♦
 .وتوسُّالِتنا عندما َنْسَتغيثُ بَِك
أَنْ  ١عيِد ميالدي، فيها َنسَتطيُعألجلِ  ُتقدُِّم يل كنيَسةً  َتَباَركَْت أمُّنا القدِّيَسة، الَّيت

  .فأَنِت حاِمَيُتنا َوَرجاُؤنا. َنجَتِمَع ِللصَّالة
َعشَرةُ أّيامٍ َبعُد َوَيكونُ عيُد ميالِدِك، أَلَيوُم الَّذي فيه َدَعوُتِك . َزهَريت، كُوين َمعي ♥

فَيا ُملكي، يا خاصَّيت، أَنا . لَّي، فهذا يسرُّينأُْنظري إ! آه. َوَزَرعُتِك، أَيَُّتها الزَّهرة
كُْنِت َمْيَتةً روِحيا، أمَّا اآلن، فَقَْد أَقَمُتِك ِلتأيت ! كَْم أَْبَتهُِج فيِك! الرَّبُّ، كَْم أُِحبُِّك

أُنظُري الكَنَز الَّذي ! فَاْنظُري ما قَْد أَعطَْيُتِك! كُوين َسعيَدةً. عالَميَوَتعيشي يف 
لَِكْن لِك جِئُت . َوهذا اِحلواُر َبيَنَنا كَنٌز َيْنشُدُه كثريون. فَِلتأَمُِّلِك قيَمةٌ كبَريةٌ. ِكَوَهْبُت

. لَقَْد َنَزلُْت ِمَن السَّماِء كلَّ الطَّريق حتَّى ُمْخَدِعِك ألمَنَحِك إّياه َهديَّةً. بِِه َولَِك قَدَّمُته
فاسوال، . يَن َيسَتطيعونَ أنْ َيحصلوا َعلَيهكَْنزي َينشُده كثريون، لَِكْن قَليلونَ الَّذ

فاسوال، كُوين ُمتَِّحَدةً يب، َوتاِئقَةً إلَيَّ يف الَوقت َنفِْسه، فََهذه ِهَي الثَّمَرةُ الكاِملَةُ 
قدِّمي يل َوقَتِك، قدِّمي يل يَدِك، كوين ! كَْم َيلَذُّ يل أَنْ أََتناَولَ هذه الثَّمَرة. ِللتَّقَوى
إِْسَمحي . لَْم أُقدِّْسِك بِقداَسيت؟ ِلذا قَدِّمي يل بَِدورِِك ذاَتِك، إراَدَتِك، طاقََتِكأَ. لَوَحيت

 . أَِحبِّيين. يل أَنْ أَْسَتعِملَِك، أَيَُّتها الصَّغَرية، إِْسَمحي ِلُحبِّي أَنْ َيمَألِك، يا َحماَميت
                                                           

  .َجماَعة الصَّالة ولِِقاءاُتنا الشَّهريَّة  ١
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١٦٠

٩/١/١٩٩١  

 ثََمٌن كبٌري َيجُِب أَنْ ُيدفََع ألجلِ السَّالم
  

 .)َوقَْد أَحَدثَْت أَْضراًرا كَثريةً xكَْيُت بَِسَببِ كلِّ التَُّهمِ الكاِذَبِة الَّيت َوجََّهَها إيلَّ َب (
فَُحبُِّك . ، لِكْن إِْسَمحي يل أَنْ أَُعاِملَِك على كَيفيأَيَُّتها الزَّهَرةُ، هذا أيًضا َصلييب  ♥

وٍط ُمفاجِئٍَة َوُمميَتٍة، يا طفْلَيت، قدِّميها ِعنَدما َتْهوي َعلَيِك َضْربةُ َس. َيبلُغين كَالَبخور
أََتفَهمني؟ أيَُّتها الصَّغَرية، قدِّمي ! على َوَشِك احلَرب ٢أألَمُم. فإنِّي أَْسَتعِملُها ِللَْخري. يل

فاسولَيت، . ِثقي يب... َسالمي َمَعِك... يل آالَمِك، فَُهناَك عْنٌف َجاِهٌز لإلْضِطرام
. فْضالً َعْن ذلَك ُهناَك مالكُِك بِقُربِِك ِلُيعزَِّيِك وُيضمَِّد جِراَحِك. ِكتذكَّري، َسأَُشدُِّد

إنَّ ! َتشجَّعي، يا ابَنيت. لَِكنِ يف الَوقِت احلاِضر، إِْسَمحي يل أَنْ أََدَع َصلييب علَيِك
أَنا الرَّّب . هاَيةَصلييب ثَقيلٌ َوَتنوئَني َتحَته، لِكنِّي أَعرُف أَنَِّك َستْبغَني محلَُه َحتَّى النِّ

  .أُبارِكُِك؛ َسوَف أُكاِفئُِك يف السََّماء
 :)دانيال، مالكي احلارس (

َتذكَّري، أَلرَّبُّ قَْد أَراَحِك، لَِكنِ اآلن، أَال ُتريديَن أَنْ . هذا أنا، دانيالُ. َيسوُعِك ُيحبُِّك 
هناَك ثََمٌن َباِهظٌ . َيْسَحقَِك باآلالمُترْيحيِه بَِدورِِك؟ فاسوال، أَْرضيِه إِذًا َواْسَمحي لَُه أَنْ 
أََيْسَحقُِك الرَّبُّ غاِلًبا بِِمثْلِ هذا . َيجُِب أَنْ ُيدفََع ألجلِ السَّالم، فَُنفُوٌس َعديدةٌ يف َخطَر

 الثّقل؟
 .ليَس غاِلًبا ♦

                                                           
  .َحرُب الَْخليج  ٢
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. ال َتْحَتدِّي بَِسَببِهاِلذا فاملَرَّاُت النَّاِدَرةُ الَّيت فيها َيفَعلُ ذلَك، إِقَبليها و. كال، ليَس غاِلًبا 
 .ألْبثي يف ُحبِّ اهللا. فاسوال، كلُّ هذه التَّضحياِت لَْن َتذَْهَب ُسًدى، َبلْ إِنَّها ُتقّويِك

  إنَّه َيُتوُق ِلُيطَهَِّرِك،
   .فَُتوقي أْنِت ِلُتَمجِّديه
   .دانيالُ، مالكُِك

إبَتَسْمُت عنَد قراءة . ا يف أنْ َيجَعلَين أَبَتِسُمبِطريقٍَة أَو بِأُْخَرى َينَجُح مالكي دائًم. إْبَتَسْمُت (
 .)هِذِه ميَزةُ مالكي. الِشْعر اجلَميل الَّذي كََتَب

١٦/١/١٩٩١  

  يف فقرِِك أكونُ َمِلكًا
  لَقَْد أََتْيُت ُألعلَِّمِك وأَُعلَِّم َماليَني آَخريَن ِمْن ِخاللِ هذه الرَّساِئل

  

؟ كَأَرضٍ َعطَْشى، أَتوُق إلَيَك، فَاْنزِلْ ِمْن َعلْيائَك ِمْن َجديٍد، أَيَن أنَت! آه يا َرّب ♦
 .َتعالَ وامْأل ِسراجي كالعاَدة. فَِسراجي عمَّا قَليلِ َيْنفُُد َزيُته. وافَتِقْدين

أَْحملُِك، . علَى َمْنكَبيَّ أَْحِملُِك، كما َيحِملُ الّراعي خُروفَه الضَّعيَف. َسالمي َمَعِك ♥
أََنا الرَّّب، أُغِْدُق علَيِك . ِك َضعيفَةٌ، بائَسةٌ وعاجَِزةٌ َعنِ السَّري ِمْن ذاِتِكألنِّي أَعلَُم أَنَّ

يا ابَنيت، . أَغضُّ النَّظَر َعْن كلِّ َما ال َتعَمليَنه ِلَمصلََحيت. نِعَمةً تلَْو النِّعَمِة ألجلِ َبقاِئِك
قَْد أَنقَذُتِك، أيَُّتها الزَّهرة، ِلَتسريي لَ. ثقي يب، لَقَْد أَْنقَذُتِك ِمَن املَوِت ِلَتسريي بِجانيب

 . بَِحْضَريت
 ...لَِكْن، يسوع ♦
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كَم َسَبَق وأَْنَهْضُت بِهذه الطَّريقَِة ... أَْصغي. ٣وأَْصغي إِلَيَّ... َتكَلَّمي قَليالً، أُْصميت ♥
 اخلاصَِّة، َوَهذَّْبُت قَليالً قليالً؟

 .ليس كثًريا ربِّي ♦
. لُِك على َتْتميم كلَّ َتَعهٍُّد َجاء على َشفََتيِك يف ِفْعلِ َتكريِسِكَسأَْحِم. ٤إِذًا، ِثقي يب ♥

 َمْن كانَ أَكثَر َتْصميًما منِّي وِمن أُمِّي على َخالِصكم؟... أَْصغي
 .ال أََحد ♦
بالرُّغمِ ِمْن َوقاَحِتِك الطُّفوليَِّة، قَْد قَدَّْمُت لَِك قَليب األقَدَس ِلُيصبَِح . كالّ، ال أََحد ♥

ِلماذا يا فاسوال، لَقَْد أََخذُتِك بَِيِدِك َعْبَر الصَّحراِء َوأَريُتِك السَّماَء، فََرأَْت . كَنِكَمس
انعاَماٍت َعديَدةً يا ابَنيت، لَقَْد َمَنحُتِك .َعيَناِك أُلُوَف رِْبواٍت ِمَن املَالِئكِة ُتحيطُ يب
لَقَْد أََتْيُت ُألَنشِّئَِك وأَُنشِّئَ ... ٦أَصغي إِلَّي. ٥وكلُّ ذلك بِداِفعِ احلُبِّ الَّذي أَكنُّه لِك

لَْم آِت ألْجِلِك َوحَدِك، لَْم آِت ُألْنهَِضِك َوحَدِك لَِكْن . َماليَني آَخريَن بِهذه الرَّساِئل
َوكَما أََخذُتِك إِىل قاَعِة . أمَّةً ِتلَو األمَِّة ِلُتَمجَِّدين ُألْنهَِض ِمن ِخاللِ هذه الِكتابات

 .مأُدَبيت، أَبغي أَنْ آُخذَ أَيًضا النُّفوَس الواِحَدةَ ِتلَْو األخَرى إىل قَاَعِة َمأُدَبيت
ال َتَدعي عيَنيِك َتحيداِن ... أَْصغي إِلَّي... فأَنا كاملٌ... ال َتلْبثي ذاِهلَةً أَماَم َجمايل

عنِّي، َسبِّحيين، وإِنْ َسَمْحِت يل، سأجعلُُهما أَسَريَتيَّ؛ سأثبُِّت َنظََرِك على كَمايل ُألثَري 

                                                           
  .ِخلُْتين أموُت ِمن شدَّة حنانه. قالَ يسوُع َهذِه الكَِلمات هاِمًسا إّياها كََنَغمٍ ناِعم  ٣
  .َيهمُس بُِعذوَبٍةِمْن َجديٍد كانَ َيسوُع   ٤
  .حاَولُْت أَنْ أُقاِطَعه  ٥
  .كانَ َيسوُع ُمَجدًَّدا َيهمُس بَِحناٍن  ٦
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ْسَمحي يل أَنْ ِلذا إِ. أُريُدِك َجميلَةً، ُمباَركَةً َوِقدِّيَسةً. فيِك الّرغبةَ يف كََماِلِك أنِت
 .أَقوَدِك ُخطوةً ُخطوةً إىل السَّماء

صحيٌح أَنِّي قَْد أَْنَهضُتِك ِلَتكوين عالَمةً ِللَوْحَدِة، َوِلَتنطَِلقي فََتشَهدي، لَِكْن أَلَْسُت 
  أَُزوُِّدِك، ِلرِسالَِتِك، بِكلِّ ما َتحتاُجه َنفُْسِك؟ كُنِت َمهجوَرةً، صحراَء؛

َتمَِّم َتصميمي، أََتيُت إِلَى قَفْرِِك َألنُصَب فيِك َخيَميت فأَُنمَِّيِك وأَجعلَ ُأل: إِْسَمعيين إِذًا
ِلهذا السَّبب، . أآلن، أنِت َتخصِّيَنين وأنِت ُملكي وَهيكَلي. منِك ِملِكيَّيت َوَمسكين

ثل َحدقَة َعيين ِمَن املُفَتري الَّذي ُيحاولُ بِاْستمرارٍ َوبِطرقٍ ُمَتَعدِّدٍة، أَنْ أَحفَظُِك، م
 كََخفريٍ. كَحارسٍ أَسهُر َعلَيِك َنهاًرا َولَيالً. َيجتاَح َوُيْتِلَف أَرَضِك وَيجعلَِك َخراًبا

  .أَحفَظُِك ِمْن كلِّ املَُتطَفِّلني
آه أيَُّتها املَحبوبة، يا ُمباَركَةَ َنفْسي، ال، لَْن ُيْسَمَح َألحٍد أنْ َيدُخلَ يف ِملِكيَّيت! آه

كَي ُتكَتَب وَتقرأَها ُنفُوٌس َعديَدةٌ، كَي بِهذه إِْسَمحي يل أَنْ أَِسرُّ إِلَيِك بَِرغََبايت 
  :السُّطورِ، َيْسَتطيُعوا أَنْ َيْسَمُعوا

  َصويت،
  .َصوَت احلُـبِّ

ِلذا َتعالَ إِلَيَّ، أَيُّها املُحتاُج، فَأَنِشلََك . إِّني أَتكلَّم إىل كلِّ َنفْسٍلَم أََتكَلَّْم إِليِك فَقَط، 
تعالَ إِلَيَّ ! آه. َتعالَ إِلَيَّ أَيُّها القاِحلُ فَأُفجَِّر منَك أَْنهاًرا. ليبِمن ُبؤِسَك وأَضمََّك إِىل قَ

ِمَحُنِك، ومهوُمِك، . أَيُّها املُتَعُب وأَْسنِْد رأَسَك علَيَّ، إِْسَترحيي ِفيَّ، أَيَُّتها النَّفْس
يف عدِمِك، أَنا كلُّ َشيٍء،  ألنِّي! إِبَتهِجي. سأَْحِملُها، أَعطيين إِيَّاها، قَدِّميها يل فأُرَحيِك

اإلستقامةُ والَعْدلُ ! يف فقرِِك، أنا َمِلٌك، َويف اسِتْسالِمِك يل، أَستطيُع أَنْ أعملَ َمشيئَيت
  .أَخلالُص عنَد بابِك. حيفَظَانِِك، ِلذا، ال َتخذُليين، أيَّتها النَّفس
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أَنا، ألرَّبَّ، . َتذَكَّري، أَنا َعريُسِك. كوين ُمَتَنبَِّهةً وال ُتهمليين. فاسوال، ِلَيْغُمْرِك ُحبِّي
  .َتعالَي. أُحبُِّك بِال ُحدوٍد. إحفَظيين ُمخبَّأً يف ِفكرِك، فََهذا يسرُّين كَثًريا. أُباركُك

  

١٨/١/١٩٩١  

  .رفضٍ ِللَوحدة: أكونُ قَْد َشَهْرُتِك عالمةَ رفضٍ
 .)رسالة لعيد ميالدي (
. إِنَّ قَليب اإللَهيَّ َسُيَشجُِّعِك على املُتاَبَعِة بدوِن َخوٍف، فاآلب َسِخّي .َسالمي َمَعِك ♥

؛ فَاْسَمحي ٧لَقَِد اخَتَبْرُتِك. َسأَمُألِك عزاًء. واتَِّكلي َعلَيَّ، يا طفلَيت الصَّغرية, ِثقي يب
ال َتضعْف عزْيمُتِك حتَّى عندما يظهُر لِك . بِأَنْ أُقَيَِّمِك ِمن حنيٍ آلخر، يا فاسوال, يل

أكونُ قَْد أَظَْهرُتِك , سأَُسهِّلُ طريقَِك، ولِكْن يف الَوقِت َنفِْسه, َبأَنَِّك َخِسرِت كلَّ شيٍء
فَكيف ُيْمِكنهم إذًا أنْ َيَضعوا , أَلصِّدُق َمفْقوٌد بيَنهم  .رفْضٍ ِللَوحدة: َرفضٍ َعالمِةكَ

 حدا لِإلختالفاِت َبيَنهم؟ 
 هل َتقْصُد أَنَّهم يف النهايِة َسَيْرفضونَ َرَساِئلَك؟, ولكْن ربِّي    ♦
َسأَْسَمُح . وُهناِلكلَِكنَِّك َسُتْصَدمني ُهنا  َرَساِئلي َسَتأُْخذُ َمْجَراها بِدونِك؛, كالَّ ♥

... َسأََدُعُهم ُيناِقضونِك. َأليدي ُمْضطَهِديِك القَِذَرِة أنْ َتلْطَُمِك وَتقُْسَو َعليِك َعلًَنا
َسَتظَْهريَن ِلُعيونِهم خاِسرةً ألنَّ اِجلراَح . وكالغرباِن املُبيدِة ِللْزُّروعِ سَيْنقَضُّونَ عليِك

, يا طفليت، ستأتيِك ِمن داخلِ بييت, هذه اِجلراُح. ثِّرةًالَّيت ُيْنزلوَنها بِِك َسَتكون ُمَؤ
غَري أنَّ فَرَحهم , سأََدُعُهم َيلِطمونَ طفلةً َبريئَةً. ستأتيِك ِمن ُزْمرِة قايَن. وِمْن خاصَّيت

                                                           
, كنُت أَشُعُر وكأنَّه هجرين. مل أشعْر بِوجوِد الرَّّب بِجانيب ولَم أََره, يف هذه األيام األخريِة  ٧

  . فكنت كَئيبةً
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أجل، فاسوليت، َسَتظَْهريَن خاِسَرةً، ولَِكْن أَلَْم أظَهْر أَنا أيًضا . َسَيؤولُ إىل ُحزن
لَقَْد ظََهرُت ِلعيوِن العالَمِ آنذاَك أكَرب خاسرٍ . ظَهرُت فاشالً يف رِسالَيت خاسًرا؟ لَقَْد

ال , فاسوال. أنِت عالَمةٌ أُعِطَيْت لَهم ِلُتثَري املساِئلَ الَّيت َستكونُ َموِضَع َجَدل. ُوجَِد
انتشاَر  فََحّتى عندما ُيحاولُ البعُض منهم أنْ ُيوقَف. أُريُد أَنْ أُثبِّطَ ِمن َعزْيمِتك

 .كوين صاِمَدةً، فاسوليت، كوين صامَدةً كََصخرٍ. رسائلي بني الّناس
كما َيبُدو أنََّك ُتحاولُ أنْ ُتفهَمين، ُمثخنَني َنفْسي جرًحا ُمميًتا، " قََضوا علّي"ربِّي، إذا  ♦

 فَكيَف ُيمكُنين أنْ ألبثَ صامدةً وحتَّى واقفةً؟
تعالَي، ال  .وقوَُّتِك ستكونُ قوَّيتسأَقُف بِجانبِِك  ُممزَّقةً َستكونني، ولَِكْن أنا الرَّبَّ ♥

 .َتخايف، إِشَهدي ِلصاِلحي
١٩/١/١٩٩١  

  القدِّيسِ ميخائيلَ رسالةُ
رسالةُ القدِّيسِ ميَخائيلَ رئيسِ املالئكَِة الجتماع الصَّالة يف الَغِد بكنيسِة مرمي املِلكِة،  (

 .)سويسرا_ مارتيين 
القّديُس ميخائيلُ، أَطلُب ِمنكم أنْ تكرُِّسوا أَّياَمكم َولََياِلَيكم أَنا، . أَلسَّالُم َمَعكم 

. قريًبا َسُتكَشُف كلُّ األشياِء الَّيت كاَنْت حمجوبةً عنكم. ِللتََّضرُّعاِت والصِّيامِ والصَّالِة
م الَّذيَن قَسَّيُتم لَيَتكُم على األقلِّ أَنُت. َعَساها َتكونُ إِرادةُ الرَّبِّ أَنْ َتنالوا رْحمةً يف يوِمه

 ... لَيَتكم َتفَتحونَ قلَبكم ِلَتْسَمعوا صوَته, قلَبكم ُتصغونَ إلَيه الَيوَم
قريًبا، َسَيْبَدأُ . أَلكلُّ َيجري َوفْقًا للكتابِ املقدَّس... إِفَتُحوا قُلوَبكم، َوليَس ُعقُولَكم
أَنُتم . لَم َتفُْه َيوًما بِصالٍة، ستبدأُ بِالصَّالة َوأَلِسَنةٌ كثريةٌ, كَثريونَ بَِحْنيِ ُركَبِهِم أَماَم اِهللا

. كوُنوا ُمَوحَّديَن يف الصَّالة. َشعُب اِهللا، كوُنوا ُمَوحَّديَن يف عقاِئِدكم ويف َمحبَِّتكم
  .أُباركُكم َجميًعا باسمِ اآلبِ واإلبنِ والرُّوحِ القُُدس
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 .َسالمي َمَعِك. َمةَ ُحبِّهكوين َعال. إْسَترحيي يف قَلْبِ الرَّبِّ، يا فاسوال
  ."القديس ميخائيل"

٢١/١/١٩٩١  

  أَلرَّْحَمةُ َوالَعْدلُ
  

أشِفْق َعلَيَّ، أشِفْق َعلَينا ) ٣١/٨مز " (,أنَت يا َمْن رأيَت ُبْؤسي وَعِلْمَت مضايَِق َنفْسي" ♦
 ".َجميًعا

ِعنَدِئٍذ . ُن َرْحَميتيا ابَنيت، عندما َسَينَتهي َزَمُن الّنعَمِة هذا، َسَينَتهي كَذَلك َزَم ♥
. أُباركُِك ألنَِّك أََعرِتين َسمَعِك، َووقَتِك وَيَدِك. َسَيْضطَرُّ َعصُركُم أنْ ُيواجَِه َعْديل

َسالمي . أَحلُبُّ بِجانِبِِك. ُخذي َيدي، َسأُقدُِّم لَِك الفََرَح والسَّالَم .أَُبارِكُِك َورِفَاقَِك
 .َمَعِك

  
  
  
  

٢٤/١/١٩٩١  

  الّروُح ناشطٌ َوَحيٌّ
  

 ربِّي؟ ♦
 :أُكُتيب. َسالمي أُعطيِك. أَنا هو ♥
 ٢٣إيطاليا، ويف _ يف كُوُمو , شباط بِكَنيَسِة جارا الْرُيو ٢٠رِسالَةٌ إلجتماعِ الصَّالِة يف  (

 .)سويسرا_ يف َمارتيين , كِةبِكَنيَسِة َمرَيَم املِل ١٩٩١شباط 
أَنُتَم الَّذيَن ُيِحبُّكُم قَليب حتَّى اجلنوِن، أَنُتُم الَّذيَن َخلَقُتكُم بُِحبِّي السَّامي، أَنُتُم الَّذيَن  ♥

, وأَنُتُم الَّذيَن َتْخطَأُون بِاسِتمرارٍ... َجَعلُْت ِمن أَجساِدهم َهيكَلي، عيُشوا قدِّيسَني
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َألنَّ ُمعلَِّمكُم لَيَس َبعيًدا؛ َوَربَّكُم ! إِفَرُحوا وابَتهُِجوا. قَْد غَفََر قليب لَكُمُمهينَني إِيَّاَي، لَ
حتَّى احلََصى والصُّخوُر َسَتصرُِخ قَريًبا ...َتعالَوا َوَسبِّحوين، َتعالَوا. يف طَريقِ الَعوَدة

يف حالَِة َخطيئِته، إنْ كانَ تائًبا، َمن َيأْيت إِلَيَّ، حتَّى !" ُمباَرٌك املَلُك اآليت: "ِعنَد َعوَديت
غَري أنَّه، ِلغاَيِة الَيومِ، هناك َمْن ال ُيؤِمنونَ ال بَِرمحيت وال . لَْن أَُحوِّلَ َوْجهي َعنه

 . ولَيَس فَقَط ال ُيؤِمنونَ َبلْ ُهُم الَّذيَن َيخونوَنين. بَِمَحبَّيت
حٍد َيسَتطيُع أَنْ ُيقْبِل إِلَيَّ إالّ بِهبٍة ِمَن ما ِمْن أَ"أَقولُ لَكُم الَيوَم كما قُلُت َسابِقًا، 

ِلذِلَك أَقولُ لَكم أَنْ ُتَصلُّوا ِلينالَ اجلَميُع، بَِرمحِة اآلبِ، النِّعَمةَ، نِعَمةَ ." ٨اآلب
أَرفَض لَْن . ال ُبدَّ أَنْ ُتوِصلَكُم إِلَيه النِّعَمةُ املُعطاةُ ِمْن َعلُ, إِلَّي" لِإلْتياِن"أَجل . اإلرِتداد

ِلذَلَك ال ُتَضيُِّعوا َوقَتكُم يف الَبحِث َعن اعِتراضاٍت ِلُتقاوُِموا . أبًدا َمْن َيقَبلُ هذه النِّعَمة
  ! إنْ َدَعوُت ولَْم َتَتجاَوُبوا، فََمَع النِّعمِة لَْم َتَتجاوُبوا. أَعمالَ ُروحي

الكَِلماُت . لنِّعَمةَ، ُيؤِمَن وَيرَتدَّأَحبَّائي، أَسأَلُكم أَنْ ُتَصلّوا ِلكي، كلُّ َمن َينال هذه ا
يا . إنَّها َترفَُع َوُتحيي، وَتَهُب الّنوَر ِلظُلَمِتكم الدَّاخليَِّة. الَّيت أُعطيكم هي ُروٌح
َعالماٍت كَثريةً ِلُتؤِمُنوا بِأنَّ الّروَح ناشطٌ َوَحيٌّ، فَِلذَلَك ال , أَوالدي، لَقَْد أَعطَيُتكُم

يف هذه األّيام، َوقَْد أََخذَ الليلُ ُيَخيُِّم بِظُلُماِته َحولَكم، يأيت . ماّديةً َتنَتِظروا َعالماٍت
كَم ُيْشِفُق قَليب َعلَيكم َوهَو َيرى أَيدَيكُم الصَّغريةَ . روحي بِملِئ قُوَّتِه ِلُيساعَدكم
  !َتَتلمَُّس طريقَها َعْبَر هذا الليل

هذه هي األيَّاُم الَّيت َينسِكُب فيها ُروحي  إنَّين أعطيكم عالماٍت كثريةً كي تؤِمنوا بأنَّ
ِلذلك، أَنُتم الَّذيَن ما زلُتم َتَتردَّدونَ، َحِذريَن . على كلِّ َبَشرٍ كما لَم َيحدثْ لَه َمثيل

                                                           
  .٦/٦٥يوحنا  ٨



      ٤٩رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
١٦٨

َوُمَتَحيِّريَن، طاِلبَني أَنْ أِعطَيكم عالمةً ُتبيُِّن لَكم أنَّ هذه الرَّساِئلَ، بني أُْخَرياٍت ُمنَتِشَرٍة 
لَيَس موسى َمن أَعطَى : العالَم، هي ِمنِّي، أقولُ لَكم ُمجدًَّدا ويف َتمامِ الُوضوح يف

إِنَّه أيب الَّذي . هو الَّذي أعطى اخلبَز ِمَن السَّماء. أَسالفَكم اخلُبَز ِمن السَّماِء َبل أَيب
   .وُيحيي العالَمهو الَّذي َينزلُ ِمَن السَّماِء  ٢ُيطِعُمكم، ألنَّ خبَز اهللا

. وقَْد أعطَيُت اجلموَع َعالمةً ُتبّشُر بِمجيِء إفْخارِْسِتيَّيت, آباؤكم أَكَلوا املَنَّ يف الّربيِة
ألعطَيكم احلياة؛ وكَثّرُت أيًضا , فَكَثَّْرُت األرغفةَ ُألطعَمهم، كما أُطِْعُمكُم َجَسدي

الَّيت  :ْسميالسَّمكاِت رمَز إِْسمي، َرمَز َمْن ُيطِْعمكُم، َعالمةً رمزيَّةً ال
لذلك، فاليوَم أقولُ لَكُم يف َتمامِ   ".املَُخلُِّص, إبُن اهللا, يسوُع املسيُح"َتعين 

الُوضوحِ إِنَّ الرسائلَ الَّيت َيسكُبها روحي على كلِّ أمٍَّة، لَيَسْت ُمجرََّد كَلماٍت، فهي 
  ."ِمَن السَّماِء ِلَيأكلواأَعطاُهُم اخلبَز : "أَما قرأُتم ما يقولُ الِكَتاُب. روٌح َوَحياةٌ

هذه العالماُت أَلَيَسْت كافيةً إلقناِعكم؟ اليوَم أُطِعُم قَفَركم الدَّاِخلي ) ١٦/٤خر (

طعاٌم عجائيب ال َيفُْسد بلْ ُيحيي بِخبزٍ َسماوّي، وهذا أيًضا طعاٌم آَخُر عجائيب،
نَّ حديقةً ُتفرُِخ الزروَع، روَحكم، ألّنه كما أنَّ األرَض ُتْنبُِت أشياَء َنِضَرةً، وكما أ

وكما َتستطيُع َشرارةٌ . واحلرارةَ والتقّوى احلياةَهكذا طعامي املَجيُد َيبعثُ فيكم ثانيةً 
أنْ ُتْشِعلَ ناًرا، روحي القّدوُس َيِحلُّ َعليكم ِلُيْزِكَي فيكم ِتلَك الّشعلَةَ الَّيت َخَبا لََهُبها 

  .وَيجعلَها ناَر ُحبٍّ ُمّتِقدةً

                                                           
  .يقصد يسوُع اآلنَ بذلك الروَح القدَس ٢
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فاإلنسانُ الَبَشرّي، غُري الّروحاين، ال َيقَبلُ ما هو ِمْن روحِ اِهللا : "لُ الكتاُب املُقدَّسَيقو
   "فإنَّه َحماقَةٌ ِعنَده، وال َيسَتطيُع أَنْ َيعرفَُه ألنَّه ال ُحكَْم يف ذلك إالّ بالّروح

  ).٢/١٤كو  ١(
ا على أبوابِكم، ومع ذلك إنَّ السَّمواِت اجلديَدةَ واألرَض اجلديدةَ صارِت اآلن َتماًم

  . فالكثريون ِمنكم لَم َيفَهموا، وَيعَتربونَ كلَّ هذا َحماقَةً
فهؤالء الّناُس غُري الّروحانِيِّني، ُيفَضِّلونَ أَنْ َيَتناَولوا كلَّ عالمايت بِطَريقٍة َسطحيٍَّة 

التَّمام، ألنَّه كانَ قَْد ولَكنَّ الكتاَب املقدَّس آخذٌ يف . َوَيحَتِقرونَ َرساِئلي السَّماويَّةَ
وبِما أَنِّي ). ٣/٣بطرس  ٢(أَعلََن أَنَّه يف األيَّامِ األخريِة َسَيأيت قَوٌم َيسَتهزأونَ بِوعودي 

َعَرفُْت أنَّ ِللَبَشرِ طاقَةً غََري َمحدوَدٍة ِللَخطيئَِة، وأَنَّ الَعدوَّ يف آخرِ األزماِن َسَيْعَتلي 
ظُت ِلَنفِْسي، ِلهذا السََّببِ، بَِبِقيٍَّة ِلتكونَ ُبَناةَ َمقَدسي اجلديد، الَعرَش يف َمقَدسي، إِحَتفَ

  .َبَواكَري روحي
كَما اسَتبقَيُت يل قَدْيًما َسبعةَ آالِف رُجل لَم َيْجثوا على ُركَبِهم ِللَبْعلِ يف أّيام إِيلّيا، 

يَّةَ، ِمئةً وأَرَبَعةً وأَرَبعَني كذلَك اسَتبقَيُت ِلَي الَيوَم، بِنعَميت، هذه الَبِق) ١١/٤/٥روما (
َهؤالِء ُهُم الَّذيَن لَْم ُيوَجْد . ، كُِتَب على جِباِههم َجميًعا إِْسمي وإِسُم أَيب٩ألَف َشخصٍ

. إِنَُّهم َبواكريي للسَّمواِت اجلديدِة واألرضِ اجلديدِة). ١٤/٥رؤ(يف أَفواِههم كَِذٌب 
يف السََّنة، يف كلِّ شهرٍ ُتعطي  ١١مُر اثَنَتي َعشرةَ مّرةًالَّيت ُتث ١٠وَسَيكونونَ أَشجاَر احلياِة

                                                           
  ).١٤/١رؤ (شعب كامل آٍت ِمن كلِّ أَْنحاِء العالَم : عدد رمزي  ٩

  .الَبواكري, "املولودين ِمن جديد= " أَشجار احلياة   ١٠
  .شعب اهللا املليُء بالّروح القدس. الكنيسة اجلديدة: عدد رمزي  ١١
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ُألنعَش ذاكرَتكم، سأَشَرُح لَكُم َمّرةً . ١٢ثَمَرها، َوَيكونُ َوَرُق الشََّجَرِة ِلِشفاِء األمم
وعلى النَّهرِ على شاطِئِه ِمن هنا وِمن هناك َينبُت كلُّ : "أُخرى ِسفَْر َحزِقيالَ النَّيب

. ، وهذا َيعين ُمَسَحاَء الّروحِ، ِمَن الكهنِة إىل العلَمانِّيني)" ٤٧/١٢ز ح(َشَجرٍ ُيؤكَل
َتخُرُج ِمَن  ١٣وال َيذُبل ورقُُه وال َينقَِطُع ثََمُره، َبل كلَّ َشهرٍ ُيؤيت َبواكَري، ألنَّ مياَهه"

وَتنساُب  وَتنبثُق ِمْن َعرشِ اِهللا واحلَملِ"إذْ إنَّ هذه املياَه َستأيت ) ٤٧/١٢حز (املَقِدس 
فيكونُ مثُره للطَّعامِ وورقُُه ). "٢-٢٢/١" (َبّراقةً كالبِلَّورِ، يف وسِط شوارعِ املديَنة

وَستكونونَ كََشجرٍة، ُمَتجّردين بروحي القّدوس الَّذي ال ). ٤٧/١٢حز "(للِعالج
َيةً أُمَّةً أََجل، إنَّ شهادَتكم َستشفي املرَضى، هاِد. َيخذُلُكم، وَسَيكونُ َوَرقُكم ِللعالج

إِنَّما روحي القُدُّوُس , َوراَء أُمٍَّة، َولَِكْن لَيَس بِِقواكم الذَّاتيَِّة؛ لَْن َتكونوا أَنُتم املَُتكلِّمَني
وكََبنَّائني، َسأُْرسلُكُم ِمن أقَاصي العالََم بِقَصَبٍة يف أَيديكم مثلَ . الَّذي َيحَيى فيكم

صاَرْت َمسكًنا "بِناِء َمقَدسي َواملَذَابحِ املُهدََّمِة َوقَْد ِإلعادِة ) ١١/١رؤ (قَصَبِة املَْسحِ 
   ).١٨/٢رؤ " (للشَّياطني

َصلُّوا كي َتحلَّ َعلَيهم الّنعمةُ . َصلّوا، يا أَِحبَّائي، حتَّى يكونَ ِلكُلِّ أََحٍد الَوقُْت ِلَيتوَب
وا إِىل اخلَُرافاِت َبَدل احلقيقة؛ َصلُّوا َصلّوا ِلهؤالء الَّذيَن َتَحوَّل. ِلَيعرِفوا وَيقَبلوا احلقيقَةَ

الرِتداد العالَم؛ َصلّوا كي أُقيَم يف كلِّ َنفسٍ وأَجعلَها ِملْكي؛ َصلُّوا كي أستطيَع أَنْ 
َضحُّوا بِذاِتكم ألجلِ ). ٢٢/٢رؤ(أُروَي هذه النُّفوَس كََنهرٍ يف َوَسِط ساحِة املدينة 

                                                           
  .الرسل اجلدد الذين بواسطِة الّروح َسيعملونَ على ِهداية امللحدين. ٢٢/٢رؤ  ١٢
  ).١٩/٣٤يو (مياه قلب يسوع   ١٣
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َيَتربَُّص يف  ١٤ألنَّ فَْهًدا) ١٣/٢(إِلَبثُوا بِجانِيب . غاُرهذه اإلرتداداِت، أيُّها األوالُد الصِّ

َدعوين أَطَبْع نفحةَ ُحبِّي على ! صالٍة ال َتنَتهي: إِلَبثُوا بِجانِيب يف صالٍة دائمٍة. اِجلوار

  . كوُنوا واِحًدا بِاْسمي القُدُّوسِ .جِباِهكم، ُمَبارِكًا إِّياكم َجميًعا

  
  .َباركيين. أَحلُبُّ ُيبارِكُِك .أُحبُِّك، يا طفليت. فاسوليت، َهاِك ما َيكفي إلطعامِ كثريين

 .١٥ماراناتا. ربِّي، أُباركَُك ♦
٣١/١/١٩٩١  

  إنَّ اَهللا َيدعوكُم إِلَيه
  

 -، بِكَنيَسِة َمرَيَم املَِلكَِة، َمارتيين١٩٩١شباط  ٢٣الصَّالِة يف رسالَةُ أُمِّنا القدِّيَسِة ٍالجِتماعِ  (
  .)سويسرا

إنَّ الرَّبَّ . ، فََتأمَّلوا يف ذلكإنَّ اهللا َيدعوكُم إِلَيه. أَلتَّسبيُح ِللرَّّب، والسَّالم ِلَجميِعكم 
. ِسرُّوه، ُوِلْدُتم ِلَتعودوا إلَيهُوِلْدُتم لَه، ُوِلْدُتم ِلُتِحبُّوه، ُوِلْدُتم لُت. دعاكُم منذُ وِالدِتكم
إِنَّين أُحاوِلُ ِمْن ِخاللِ َرساِئلي، هنا ويف أَْنحاٍء أُْخرى ِمَن العالَم، . َتجاَوبوا مع نَِداِئه

 .ألجلِ َخالصكم احلياِة احلقيقية يف اهللاأَنْ آِتَي بِكم بُِحبٍّ إىل 
كُم قَْد كََشَف الرَّبُّ َوجَهُه ولَيَس ِللُْمثَقَّفني أيُّها الصِّغار، َنَعم، أَدُعوكُم ِصغاًرا، ألنَّه لَ

ُعوا أَيًضا أَنَّ ُدُنوَّ ونِعَمةَ هذه الرَّسائل ِلَعصرِكم وألجلِ َخالِصكم، . وال لألذكياء
. لَيَس لَحٌم وال َعظٌم كََشفَها لَكُم وَجَعلَكم ُتؤِمنون بِها، َبلِ اآلُب ذاُته، بِنعَمِته َعلَيكم

                                                           
  .الفهد ميثل الشيطان١٣/٧هو  ١٤
  ).املترجم" (يا رّبنا َتعال"ماراناتا تعين   ١٥
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ا لَم َيكُْن قَريُبكُم قَْد ُخِتَم َبعُد بِخاَتمِ روحِ قُدسِ النَِّعمِة فَصلُّوا ِلينالَ هو ِلذَِلك، إِذ

   .أيًضا هذه النِّعمة الرِتداِده وِلُدخوِله يف ملكوت اهللا
أَُحرُِّضكُم على الصَّالِة . اِهللا َسالمِِحاوِلوا أنْ َتفَهموا نِداَء . اهللا َيدُعو إلَيِه كلَّ أَحٍد

  .السَّالم، غاُروا على السَّالم ألجلِ
َدعوين أقُلْ لَكم مرَّة ثانَية إنَّين أحتاُج إىل صلواِتكم ألجلِ َيا أَوالدي املُباَركني، 

لَْن َتذهَب  .، ألنَّين آخذُها كلَّها وأُقَدُِّمها كَباقَِة َزهرٍ َربيعيٍَّة إىل القَديرالسَّالم

   .هللا، إّنها ُبرهانٌ على حبِّكمَصلواُتكم ُسًدى، إّنها َمجٌد حقيِقيٌّ 
إنَّ الشَّيطانَ قَويٌّ جدا وغََضَبُه الشَّرَس ُيالِحُق كلَّ بواكريِ الرَّّب، أولَِئَك الَّذيَن ُيَؤدُّونَ 

إِنَّ َيسوَع قَْد أَفهَمكُم يف رساِئِلِه السَّابقِة كَم ُيحاوِلُ ). ١٢/١٧رؤ (الشَّهاَدةَ ِلَيسوَع 
طِفئَ الّشعلةَ الصَّغريةَ الَّيت ما زالَْت يف هذا العالَم، َوأنْ َيتُركَكُم بِدوِن الشَّيطانُ أنْ ُي

إنَّ األرَض، بِدوِن . َوبِدوِن َرْحَمٍة، ُيَجدُِّف على كلِّ ِقَوى اِهللا. ُنورٍ، بِدوِن َسعاَدٍة
) ١٢/١٥رؤ ( َصلواِتكم احلاّرِة ألجلِ السَّالمِ، َسَتشعُر بِال َشكٍّ بَِتقيُّؤاِت الشَّيطاِن

لَقَْد َصلَّيُت . أَنا كَئيَبةٌ فَوَق كلِّ َوصٍف. َتنَصبُّ ِلُتطِفئَ ما َتَبقَّى لَكم ِمن نورٍ َضئيلٍ
عيشوا . يا أوالدي، أَرجوكم أَنْ َتَتأمَّلُوا يف َرساِئِلنا. لَكُم َجميًعا َوسوَف أَُصلِّي دائًما

   .أُبارِكُكم أَنا، أُمَّكم املُباَركةَ،. َرسائلَنا َحرفيا
٤/٢/١٩٩١  

  قُويل يل إِنَّ َرَجاَءِك ِفيَّ
  

 .يا ابَنيت، َسالمي مَعِك ♥
أُناديك َوَيْبُدو يل أَنِّي ال أَْسَمُع . أَْبَحثُ َعنَك َوَيْبُدو يل أَنِّي ال أَجُِدَك: إِْرَحْمين، يا َرّب ♦

إنْ لَْم َتسنْدين قوَُّتَك فَسأُْسَحق . إنَّ ُمضطَهِديَّ ُيطارِدوَنين. ال أَْدري أَيَن أَتَوجَّه. صوَتَك
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 !يا إِلَهي, كَْم أُِحبَُّك. آه، لَْو يل َجناَحا َحماَمٍة ألطَري إِلَيك. بِال َشّك
أُساعُدِك َدوًما، ِلتبلغي ُمسَتوًى . تعالَي، أُريُدِك أنْ َتطليب أُموًرا أَْسَمى! َسالٌم، يا ابَنيت ♥

أُحبُِّك حتَّى اهلُيام َوُحبِّي . كوين قويَّةً .بِقُربِِك ألَبثُ دائًما أَنا. ِللصَّالة أَْسَمى
َسأكِشُف كلَّ َشيٍء يف الَوقِْت املُناِسب، . أيَُّتها النَّفُس العزيَزةُ، كوين َصبوَرةً. َسَيثْبُت

نَّ إ. لَقَْد َنزلَ روحي ِلَيستقرَّ َعلَيِك، فَال َتَدعي شيئًا يْزِعْجِك .أََجل، ِلكُلِّ َشيٍء َوقُْته
لقَْد أبلغُتِك . هذا العالَمِ لَه ُسلطانٌ َعظيٌم، َوأُْعِطَي هذا السُّلطانَ ِلَتِتمَّ الكُُتب ١٦َرئيَس

أنا َمَعِك ألقوَد ُخطاِك يف طريقِ  .ال َتُشكِّي ُمطلقًا بُِحضوري... ذلك ِلكَي َتفَْهمي
َتَعلّمي أنّ . َيمرَّ بِصلييبالكَمال، َولَِكْن، يا فاسوليت، ال أََحَد َيبلغُ الكَمالَ ما لَم 

أنا . ١٧َوهكذا أَُمجَُّد أنا وأنِت َتَتطهَّرين. نكرانَ الذّاِت يقوُدِك يف طريقِ الكَمال
. َيَتقبَّلُ روُحِك هذا الطَّريَق اخلاصَّ الَّذي رَسمُتُه لِك ١٨أعلَُم بأيِّ تردٍُّد وبأيَِّة ُصُعوَبٍة

أَْحَبْبُت أنْ َتكونَ َبَني َيَديَّ آدةٌ َبسيطَةٌ . اخَتْرُتِكَولَِكْن هذا َسَبٌب إِضاِفيٌّ ألجِلِه 
 أنا. أََرْدُت َشخًصا بِدوِن أَيَِّة َمْعرِفٍَة. َوَضعيفَةٌ، َبل عَدٌم، كَي أُخزَِي احلُكََماَء والُعلََماَء

 .َنَعم أنا، أَنِتاخَترُتِك َولَيَس 

                                                           
  .ألشَّيطان ١٦
، والذي خيّص أيًضا كلّ ١٩٩١كانون الثاين ٩أنظر الشعار الذي أعطاه املالك دانيال يف   ١٧

  .نفس
  .ِلَخويف مِْن أَنْ أَكونَ ُمخطئة  ١٨
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َهبَّْيُت فَجأَةً َعلَيِك كََنسيمٍ لَطيف، . فيِك أَنا قُدُّوُس القدِّيسَني أََتْيُت ألْنصَب َخيَميت
ال ولَْن . إِتَِّكئي علَيَّ اآلن، فَأقوَد ُخطاِك. َوكالرِّيح الَّيت ال يعرُِف أَحٌد ِمن أيَن َتأيت

  :ِلذَِلك. أَنِت، أيَُّتها النَّفس، قَْد َورِثِْت ُحبِّي. أَنِت َتعيشَني يف ُنوري. أهجَرِك أَبًدا
  .ابَنيت، قويل يل أَنَّ َرجاَءِك ِفيَّ َتَرجَّي، يا

 .يا َربِّي اآلَب، إنَّ َرجائي فيَك ♦
آِمين، يا ابَنيت، قويل يل إِنَِّك َوَضعِت إمياَنِك ِفيَّ بِكلِّ ِملِئِه، وسأَقولُ لِك إنَّ َنفَْسِك  ♥

 .آِمين وارفَعيين بَِتقدمي إميانِك يل. َسُتكافَأُ
 .ين بَك َوبَِوعِدَك؛ إنَّين أثُق بَِكيا َربِّي اآلَب، أُْؤِمُن، َوإميا ♦
. أَِحبِّي، يا ابَنيت، قويل يل إنَِّك ُتِحبِّينين ِمْن كلِّ قلبِِك َوكلِّ َنفِْسِك َوكُلِّ ذهنِِك ♥

 .أَظْهِري يل أَنَّ ُحبَِّك طَاِهٌر، يا َمحبوَبيت؛ َبيِّين يل أَنَِّك ُتِحبَِّني قريَبِك ُحبَِّك ِلَنفِْسِك
 .كَيَف أُِحبَُّك َوأُحبُّ قَرييب ُحبِّي ِلَنفْسي, ربِّي اآلَبَعلِّْمين، يا  ♦
 تلميذيت؟! ١٩أنا هَو ♥
 تعم، ياَرّب؟ ♦
إِعلَمي . أنا بِقُربِِك. ٢٠لَْسِت َوْحَدِك حتَّى يف َنوِمِك. آِمين يب، أَِحبِّيين َوابلُغي الكَمالَ ♥

ال  .بُِحبِِّك يل قَْد أَدفأُت قلًباو.َخلَّْصُت َنفًْسا ٢١أَنَّ السَّماَء َتبَتهُج، ألنُّه بِآالِمِك
إِحَتِقري كُلَّ . َتخايف، فاسوال، يا ابَنيت، ِلَيكُْن َسالمي َمَعِك، َوأَكرِميين بَِبقاِئِك أَميَنةً يل

                                                           
  ".ا أنا فاعلهذا م: "مقّدر  ١٩
  .َنومي الّروحي  ٢٠
  .آالمي الَْجسديِّة يف الظَّهر وعذاب داخلّي  ٢١
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١٧٥

لَقَْد َحَرثُْت أَرَضِك ِلُتْعِطَي غَلّةً َوِمْن ِخاللِ . ما لَيَس ُمقدًَّسا، َوُتوقي إِىل كلِّ ما هو أَنا
. لَقَْد َرفَْعُت َنفَْسِك إِلَّي. ، َعِملُْت َوَتِعْبُت فيِك)ال َتعَتبِري ذِلَك كأنَُّه ِمنِك(ِك، ُمثاَبَرِت

 !   إنَّ َرْحَميت َعظيَمةٌ: أقولُ لِك
كأمٍّ . أنا حامٍ. أنا لِك كأُمٍّ... آه لَيتِك كُنِت َتعرِفَني َوُتدركني بالتَّمامِ ما قَدَّمُت لِك

  يف هذه الّسننيِ املاِضَيِة أَظَْهْرُت لِك َوجهي، . ين بِطفِلها، هكذا أنافاِئقَة األحساس َتعَت
  أَلَيَس كَذَِلَك؟

 .٢٢نعم، لَقَْد فََعلَْت، ربِّي ♦
َهلْ أَنِت َسعيَدةٌ ِلُوجوِدِك َمعي . جِئُت إِلَيِك َوَوَهْبُتِك الّنوَر يف ظلَْمِتِك٢٣أنا، أَلّنوَر، ♥

 طيلَة هذه السِّنني؟
 .َدة كَما لَو كُنُت يف اجلَّنةنعم، ربِّي، سعي ♦

لَقَْد َصلَّْيُت ِلآلب ِمْن أَجِلِك  .إِنَتِظري، َسوَف َتريَن كَم َسَتكونَني َسعيَدةً يف اجلَنَّة ♥
. ِلَيغضَّ الطَْرَف َعْن ضعِفِك املُذِهل، يا فاسوليت، وُيحافظَ على قّوِتِك بِإِعطاِئِك قُّوَته

َصلِّي، يا طفليت، كي يأِتَي الّسالُم يف هذا . هاَيِة َسُتَمجِّديَنينلَقَْد كَفَلُتِك بِأنَِّك يف النِّ

 .كُوين ُمباَركَة. أَِحبِّيين .العالَم
٥/٢/١٩٩١  

  لَقَْد أَشَرَق فيِك نوٌر
  

ِمن َجديد، أَيَن أَنَت َربِّي؟ ِلماذا َتخَتبِئ؟ أََو أَنا ِمن َجديٍد يف الظلّمِة وال أسَتطيُع أنْ  ♦

                                                           
  .آالم ظهر َجَسديَّة َوُمعاَناة داِخِلّية  ٢٢
  .هنا َيسوُع يتكلَّم  ٢٣
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١٧٦

إِنْ حاَدْت . "ِسُك إِْنعاَماِتَك؟ َمع ذلك أَعلَُم أنَُّه ال ُيمكُنَك أنْ تكونَ َبعيًداأَراَك؟ َهل ُتْم
أغفْر ) ٣١/٧أي (ُخطُوايت َعنِ السَّبيل، أَو ساَر قَليب وراَء َعينِيَّ أَو َعِلَق بِراحيت عيب، 

 .يل، َيا َرّب
فاسوال، َوكُفِّي عن اإلصغاِء َتكَيَّفي َمعي، يا . َسالمي َمَعِك! يا طفليت، كوين ُمَباركةً ♥

فأنا َمن َيُمدُِّك بِاملَعرِفَة . إِقَترِيب ِمنِّي، إِقَترِيب ِمّني، يا طفليت: لِك أَقولُ. إىل املُجّرب
لقَْد أَشَرَق فيِك ُنوٌر، فَكَيَف ُيمكُنِك أَنْ َتشكّي؟ فَأَنا، الرَّبُّ، ! آه يا فاسوال. احلقيقيَّة

لُْت بِواِسطَِة أَنبيائي إِّني َسأَفيُض روحي حتَّى على املُعَدمَني واألكثرِ لَقَْد قُ. َمْن َخلََّصِك

آه يا ". األمُني"أَنا  .ُبؤًسا َبينكم، لَِكْن، يا طفليت، ما ذلك ِسوى بِداَيِة َوعدي
 ٢٤ياًهَسأُفَجُِّر ِم. ألنَّين َعّما قَريبٍ َسأَمنُح روحي إىل كلِّ َبَشرٍ! إِبَتهِجي! طفلَيت، إِبَتهِجي

فاسوال، لقَْد َحَجْبُت َوْجهي َعنِك فَقَط ألّيامٍ قَليلٍَة . صافيةً كَبِلّورٍ ِمن كلِّ َمخلُوقٍ َحّي
 ! فَلَسِت َمْتروكةً. حتَّى ُتفتِّشي َعنِّي

 !كنُت مرعوَبةً، ربِّي ♦
كال، ال َتفَزعي، وإالّ كَيف سأُحيي فيِك روَح همٍّ؟ َهمٍّ حتَّى َترفَعي، أخًريا، ! آه ♥

 رأَسِك وَتلَتِمسي السَّماَء، ُملَتِمَسةً إّياَي، أَنا قدُّوَس القدِّيسني؟ 
أَنِت َتعيشَني يف مكاٍن َحيثُ َتعجُز روُحِك َعن . أَنِت ِمن أَسفَلُ وأَنا ِمن فَوق

إِرضاِئِك، ألنَِّك ُمحاطةٌ بِكلِّ ما لَيس أنا، وأَنا َموجوٌد َحيثُ روُحِك وَنفُْسِك َيجُِب 
يا ُمباَركةَ َنفْسي، إِىل أنْ َتَتعلَّمي أَنْ َتلَتِمسيين دائًما . تاقَا وَيتوقا أَنْ َيكوَناأنْ َيْش

                                                           
  .٢٢/١رؤ   ٢٤
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١٧٧

أَُسرُّ أَنْ أَغُمَرِك بِروحي، الَيوَم . وَتُتوقي إِلَّي، َسوَف أُواِصلُ امتحاَنِك ِمن حنيٍ آلَخر
  أََترين؟. َولَيَس البارَِحةَ، َوغًَدا وربَّما لَيَس َبعَد غٍَد

 .، ربِّي، أخًريا أَظن أنين أفهم اآلننعم ♦

أَنِت  بِدوين، . إذْ قَْد غََمَرِك ُنوري، إِلَتِمسي األموَر السَّماوِيَّةَ، حاِفظَةً َمباِدئي ♥
ال َتقِدريَن حتَّى أَنْ ُتَسيِطري على أفكارِِك، . َوحَدِك َوال َتسَتطيعَني أَنْ َتفَعلي أيَّ شيٍء

ال أَقصُد أنْ أثبِّطَ َعزَميَتِك، فاسوال، فَإِنَّ ِمن . ي َعيَنيِك َنوًماال تعط: ِلذَِلَك أَقولُ لَِك
َشفََتيَّ َيأيت التَّعليُم َواِحلكَمة، َبل أقْصُد أَنْ أَُسيَِّرِك بِجانِيب َويف طَريقِ الفَضيلَة، أَقْصُد 

إذًا إِرفَعي َعيَنيِك . ديينأَنْ أُغْنَِي روَحِك َألعرَض َمعرِفَيت بِواِسطَِتِك ِلَتْسَتطيعي أَنْ ُتَمجِّ
إِلَى السَّماء َوانظري إِلَّي، يا ابَنيت، َوعنَدما َتريَن ِمن َجديٍد َوجهَِي االقَدَس، َسوَف 

أََترين؟ َسَيتَّشُح قَلُبِك . َتنمني، َمرَّة أُخرى، ُمِشعَّةً، َوَسَيخفُق قَلُبِك ُمَجدًَّدا بِالَبهَجة
إِتَّكئي َعلَيَّ لَقَِد امَتَحنُتِك فَقَط، يا . لَتقي َعيناِك َعظََميتبَِجاللٍة وبِالقََداَسة، يوَم َت

 .أَِحّبيين. َبارِكيين. أبارِكُِك .طفلَيت
 

  
  

٦/٢/١٩٩١  

  َسأُْسَمُع أَكثَر بِقَْدرِ َما ُيَحاوِلُ الَبَشُر أَنْ َيخنقُوا َصويت،
  

داِفْع َعنِّي، وإالّ َمْن غَُريَك َيفَعل ذلك؟ إنَّ . ربِّي، إْحِمين ِمْن كُلِّ هذه اهلََجمات الشِّرِّيَرة ♦
الشَّيطانَ َيدفَُع أُناًسا ِلَيتآَمروا على َرساِئِلَك َوَعلَيَّ، َهل َسَتسَمُح أَنْ َتخرَج األموُر َعن 

حن َنْبين بُِمساعَدِتَك َوُهم َيهدمون، كَيَف َعلَيَّ أَنْ أَسَتمرَّ؟ أَنا كلِّ َرقاَبٍة، يا إِلَهي؟ َن
 .داِخِليا" َسأُذَبُح"لَسُت َشيئًا؟ َوإذا لَم َتِقف َبجانِيب ُرّبما 

وأَعرُِف، آه كَْم أَعرُِف كلَّ ما . يا زهريت، ال َتغَتمِّي؛ بِجانبِِك أَنا. َسالمي َمَعِك ♥
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١٧٨

وَمع ذَِلك، أَدركي أنَّه بالرُّغمِ ِمن كلِّ شيٍء، أنا، الرَّّب، ... َيجولُ يف قُلوبِ الّناس
. َنَعم، أَعين بِذَِلَك أَنِّي َسأُْسِمُع َصويت أَكثََر فَأَكثََر ِمْن ِخاللِ هذه الرَّساِئل. َسأَزداُد

يا ابَنيت،  .كثََرَوبِقَْدر ما َيقُسو َعليِك الَبَشُر َوُيحاوِلُونَ أنْ َيْخنِقُوا َصويت، َسأُْسَمُع أَ
، َتذَكَّري ذَِلَك أنا الرَّبُّ َيسوُع َسأُساِعُدِك، فاسوليت. لَْن َيمَنَعين أََحٌد َعْن التَّقَدُّم

 .داِئًما
  .)َبكَْيُت (

  .ِثقي يب  .تعالَي... َيا َمحبوبيت، ال َتْبكي... ال َتْبكي ♥
 

  
  
  

٧/٢/١٩٩١  

  جارةِت م بييت بيَتلُتَعلقد َج -  ُمالعالَ ُهْنَع ثُذي يبَحالّ جاُءأنا الّر
  

، بِكَنيَسِة َمرَيَم املَِلكَة، ١٩٩١آذار  ٢٣أُْعِلَنْت َوُنِشَرْت يف اجِتماعِ الصَّالة : رِسالَةٌ ِللعالَم (
  ).سويسرا -َمارتيين

 .أَلسَّالُم َمَعكم ♥
َيبَحثونَ َعنه هو يف هذا الرَّجاُء الَّذي . الَّذي َيبَحثُ َعنُه العالَُم الرَّجاُءأَنا . أَنا َيسوُع
ما َعلَيهم إالّ أَنْ ميدُّوا أَيِدَيهم َنحَو السَّماء ِلَيلَتِمُسوا السَّماوّياِت، ما َعلَيهم . ُمتناوِلهم

َعيناَي . إنَّنِي ال أَسُتُر َوْجهي، َوال أَُحوِّل َعنُهم َعْيَنيَّ. إِالّ أَنْ َيلَتِمُسوين فَأَسَتجيَب لَُهم

   .َتفحُص كلَّ خطواِتكُمُتالِحظُ اجلَميَع َو
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١٧٩

إنَّ ُروحي َيمُأل، بِالِفعلِ، العالََم بِأَسرِِه لينَري هذه الظُّلُماِت َوُيعِطَي الرَّجاَء ألولَِئَك 
  . الَّذيَن َيَتلَمَّسونَ طَريقَُهم يف هذا اللَّيلِ الطَّويل

، فَلَكُْم أَفَضلُ الَبواِعث أيُّها اَألحبَّاء، بِما أَنَّ السَّماَء َموِطُنكُم واالرَض حمَجُتكُم

   .ِلَتفَرُحوا  َوَتَتَرجَّوا
أيَُّتها اخلليقَةُ، َهل َسأَُحلُّ كَفََن َموِتِك َوال أُعيُدِك إىل احلَياة؟ أَو أَنا َمن ُيعيُد إِىل احلَياِة، 

ء ِلَتَري َعالماِت أَأُرجُِعِك إِىل املوت؟ أَنا الرََّمحةُ، أَنا احلُبُّ، إِْرفَعي َعيَنيِك إِلَى السَّما
أَنا آٍت ألْجَمَع أُمَّةً ِتلَْو أُمٍَّة َوأُظْهَِر َوْجهَِي القُدُّوَس إىل كلٍّ ِمنكُم َوأُذَكَِّركُم . األْزِمَنة
  .بُِحبِّي

أَنُتم ُشُهوٌد، ُمنذُ . إّنها بِداَيةُ األحزاِن َوبِدايةُ آالمِ املَخاض أَيًضا: لَِكْن، إِنَتبِهوا
إنَّ فَيَض ُروحي يف هذه . نني، بِأَنَّ ما َتقرأُونَ يف الكتابِ املُقَدَّسِ َيَتَحقَّقأَصَبحُتم ُمؤِم

  .األّيامِ األخَريِة املُظِْلَمِة َيْنَسِكُب بَِسخاٍء َعلى الَبَشرِيَّة
هوٌد أَنُتم ُش. أَنُتم ُشهوٌد َعلى األمورِ الَّيت كاَنْت َسابِقًا أَلغاًزا َوَيَتكَلَّمونَ َعنها بِأَمثال

َعلى َشراَسِة الشَّيطاِن، َولَِكنِّي أَِعُدكُم، يا أَوالدي الّصغاَر، بِأَنَّه َحاالً َبعَد أَْحزانكُم 
  !َسَيأيت الفََرُح، َوَبعَد أَلَمِ املََخاضِ َسُيولَُد احلُبُّ َبيَنكم) الَّيت سوف َتَتفاقم(

َجراِئمِ هذا اجليل الَّيت فَاقَْت َخطايا  َوأّما الَيوَم، َوِمْن فَوق، فَإنِّي أَنظُر بِذُهولٍ إىل
فََهذا اجليلُ َسافلٌ، ُمَتَمرٌِّد، . ألنَّ آَمالَكُم َمبنِيَّةٌ على َمسيحٍ َدّجالِ. َسُدوَم َوَعُمورةَ

  .ُملَطٌَّخ بِالَدم، َوَيعيُش يف كََنِف الشَّيطان
َجَزْتين بالفْعلِ َخارًِجا، ألنَّ قُلُوَبكُم إنَّ ِحكَْمَتَك البارَِعةَ واملَزُعوَمةَ قَْد َح! أَيُّها العصُر

إِنِّي إِلٌَه، وأنَت أَماَم : أَفََتقُولُ. "املَْغُروَرةَ َواملَُتَغطْرَِسةَ َتعَتبُِر َنفَْسها ُمَساوَِيةً يل، أَنا إِلَهِكم
الَكُم يف إِثِْمكم َتبنونَ آم. إنَّ الَدَم اآلن َيغمُر شوارَِعكم) ٢٨/٩حز "( الَّذي َيقتلَُك؟

َعلى ثَرَواٍت ال , لَقَْد َوَضعُتْم َرجاَءكُم يف الَبَشرِ َولَيَس ِفيَّ. َعلَى كُلِّ َما لَيَس أَنا
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َتكْديُس آماِلكُم بُِخصوصِ . ُتَخلُِّصكُم، ُمحَتقريَن الكَْنَز الَّذي أُقَدُِّمُه لَكُم يف السَّماء
ُمونَ أَنَّكُم قَاِدرونَ أَنْ ُتْنجُِزوا كلَّ َشيٍء بِذاِت الَبَشرِيَِّة َمْبنِيٌّ َعلى كَِذبٍ، ألنَّكُم َتْزَع

َجمَّعتم ثَرَوةً طاِئلَةً بِِتجاَرِتكم الّناِشطَة، َولَِكنَّكُم ٢٥ِمَن املُؤكَِّد، لَقَد. قُوَّتكُم الَبَشرِيَّة

   .َسَتموُتونَ غًَدا
َوَبِقيَّةٌ فَقَط " مَُّه َيْنزالِن فَجأَةً َعلَيَنا؟ِلماذا َيحدثُ أَنَّ الرَّبَّ َوأُ: "قَليلُون الَّذيَن َيسأَلُونَ

  .ِمْن ُنفوسي الكََهنوِتيَِّة ُتْبدي اهِتَماًما بِظُهوراِتنا املُنَتظَمة
َوهذا بِالضَّبِط َما ) ٣/١مال "( هاَءَنذا ُمْرِسلٌ َرسويل فَُيِعدُّ الطَّريَق أَمامي: "لَقَْد قُلُْت

أَقوالُ الكتابِ املُقدَّسِ َتِتّم، فَأَقولُ لَكُم َجهًرا إنَّ الَّذي . كُم أَيًضاَتفعلُُه أُمِّي الَّيت ِهَي أُمُّ
، ِلَيسَتأْصلَ قَايَِن )٣/١مال (َيُتوُق إِلَيه أبنائي، أبناُء هابيلَ وَيعقوَب، َسيأيت فجأَةً 

   .َوِعيسَو اللَّذَيَن َدمَّرا َوَخرَّبا كَنيَسيت
لَقَْد ! ، ذَِلَك الَبيَت الَّذي كانَ َيجُِب أَنْ َيكونَ َبيَت َصالٍةجاَرٍةلَقَْد َجَعلُتم َبييت َبيَت ِت

  !َحوَّلُتم َبْييت بِالفعلِ إِلَى َمغاَرِة لُُصوص
، فأَيَن إِذًا اإلكراُم الواجُِب َعلَيكُم "قُدّوَس القديسني: "٢٦إِذا كُْنُت، كَما َتقولون

، فَأَيَن االحِتراُم الواجُِب َعلَيكُم جتاهي؟ إِذَا كُنُت َتقدُميه يل؟ َوإِذا كُنُت بِالفعلِ َسيَِّدكم
إِلََهكم، فَأَيَن الَبخوُر َوالعباَدةُ يل؟ وأَيَن التَّقَوى الواجَِبةُ يل؟ كَيَف ُيمِكُن أَنْ ال 
ِة؟ َتسَتطيعوا َتْمييَز َعالماِت األزِمَنة؟ كَيَف ُيمِكُن أَنْ ال َتْسَتطيُعوا فَهَم اُألمورِ السَّماوِيَّ

                                                           
  .يشري الرب هبذا املقطع إىل تفكري املاسونية ٢٥
  .أوالد قاين وعيسو  ٢٦
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كَيَف ُيمِكُن أَنْ ال ُتؤِمُنوا بَِعَجاِئيب؟ ِلماذا َتْضطَهِدونَ أَوالدي، أوالَد هابيلَ َوَيعقوَب؟ 
  إِنْ لَْم َيكُْن يف الَعلَنِ، فَِسرا؟

كُم أَظَهُر َوأُمَّكُم القدِّيَسةَ َوَنْعَتلُن بِواِسطَِة الّنفوسِ يف أَُممٍ كَثَريٍة، لَِكنَّ اعِتالناِتنا ُتْضجُِر
ألنَّكُم، إىل , )١/١٣مال !"( َما أَثقَلَ ذَِلك! أُنظروا: " وَتقولُون. َوتثْيُر َحتَّى غََضَبكم

هذا الَيومِ، لَْم َتفَْهُموا اُألموَر السَّماوّيةَ كَأَبنائي، أْبَناِء هابيلَ وَيعقوَب، كالّ، لَْم َتفَهُموا 
َتدُعونَ إِىل اإلَمياِن َوَتعَتِمدونَ . موُه ُألمِّيال ُحبِّي َوال اإلخالَص الَّذي َيجُِب أَنْ ُتقَدِّ

فََصوِتي الّداعي، الَيوَم، اخلَطَأةَ إىل التَّوَبِة ُيزعُج , َوَتفْكريِكُم, َوسلطَِتكم, قُوَِّتكُمعلى 
ةَ ِعندما َيشعُّ الصَّالُح فَجأَةً حاِمالً الشِّفاَء يف أَِشعَِّته، َترفضون َعطيَّيت املُقَدَّم. آذاَنكم

  .الَيوَم يف َعصرِكم املُظلم
هل َعلَيَّ َبعُد أنْ أَقَبلَ اضِطهاداِتكم ِلَزَمنٍ أَطَْول؟ َهل عليَّ أنْ أَُضحَِّي، َسَنةً َبعَد َسَنٍة، 
بِأَبنائي، أبناِء هابيلَ وَيعقوَب الَّذين ُهم َبُخوُر َمذاحبي، والدَّعائُم القويَّةُ ِلكَنيَسيت؟ لَقَْد 

لَقَْد َحَرمُتم الكَثرييَن ِمن أَكلِ . َنكم ِلَصويت ِلكَي ال تْصُغوا إالّ َألصواِتكمأَْصَمْمُتم آذا
  ِثمارِ كُرومي اجلَديَدِة، ألنَّ الشَّيطانَ قَْد َدَخلَ فيكُم واْصطاَد بِالفخِّ روَحكم؛ 

  غُرورِكم  آَخرونَ ُيكفِّرونَ َعْن. ٢٧فَاْنظروا، آخرونَ ُهم الَّذيَن ُيكَفِّرونَ َعْن َجراِئِمكُم
  .حتَّى ُيَخلّصوكموَحماقاِتكم، 

َ يومٍ، هذه النُّفوُس السَِّخيَّةُ ُتقَدُِّم لَكُم َخدَّْيها ِلُتلْطََم َوُتذَلَّ َوَتَتأَلََّم ُحبا بِكُم هذه . كُلّ
كُم ال إنِّي أَنَتِظُر َسماَعكم، لَِكنَّ. كَي َتخلُصوا. النُّفوُس السَِّخّيةُ ُتكَفُِّر بَِدِمها اخلَاّص

َبل َتضلُّونَ بُِمتاَبَعِة َسْعيِكم ِلَجرِّ َمالينيِ . نَّكُم ال َتُتوبونَإ. َتقولونَ ما َيجُِب َعلَيكم

                                                           
  .وحزيًناهنا فجأةً أصبح صوت يسوع حنوًنا   ٢٧
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أنُتم َتسَعْونَ َوراَء الكَراسي َوالسُّلطَِة َولَِكْن ال ِلَترَبحوا النُّفوَس . الّنفوسِ َوراَءكم
َوبِكُم، يا ... حوُد املَُتواِصلُ َسَيَتَوقَّفوهذا اجل... َوُتَخلُِّصوها؛ لَكنَّكُم َسَتْسقطون

أَبنائي، أبناَء هابيلَ ويعقوَب، سأَْبين ُمَجدًَّدا َمذابِحي الَّيت كاَنْت قَدًميا، َوالَيوَم باَتْت 
َسأُفَجُِّر فيكُم أْنهاًرا صاِفَيةً كَبِلَّْورٍ َوَسُتثِْمُر َشهادُتكم ألنَّ هذه اِملياه َتأْيت ِمْن . خراًبا
َوكَأَْشجارِ احلَياِة النَّاميِة َعلى ضفَِّة هذا النَّهرِ املُقَدَّسِ، َسَيْزَدهُر أَوالدي . ٢٨يْنُبوعي

كلُّ َمْن َيْحَيا ِفيَّ َسيشعُر . يا أَوالدي، َتَشجَّعوا، ما َتَركُتكم َوال َنسيُتكُم. بَِشهادِتكم
  .يثبت ِفيَّ َسَيْحيا بُِحّبي، كلُّ َمْن َيَتَغذَّى ِمنِّي لَْن َيموَت، َوَمْن

أَنا، الَعريُس، أَْنزلُ َألقَترِنَ بِكُم يف َسالمي َوُحبِّي َوأُذَكَِّركُم بِأَنَّكُم ُمنذُ الَبدِء كُْنتم 
  .أَِخصَّائي

  .كُوُنوا واِحًدا بِاْسمي القُّدوس. أَنا، الرَّبُّ، أُبارِكُكُم، َتارِكًا َنفَْحةَ ُحبِّي على جِباِهكم
  

  
  

  
  

                                                           
  .قَلب يسوع األقدس ٢٨


