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١٨٣

  لدَّفَتر اخلَمسونا
  

١٤/٢/١٩٩١  
  ِسَراُج َجَسُدِك َعْيُنِك - أَيَن القَرابُني املَديَنةُ أَنِت يل بِها؟ 

  

َسلِّمي ذاَتِك كُلًِّيا . أَلقَداَسةُ ال َتحصلُ يف َيومٍ َواِحٍد. يا َزهريت، أَِحبِّيين. أَلسَّالُم َمَعِك ♥
 .ال َتنامي. اقييل، أْعُبديين َوأَِحبِّيين َوأنا َسأَقوُم بِالَب

كُلَّ َمّرة َتخطئَني أَُصاُب . أَيَُّتها النَّفُْس، َخطاياِك كَثريةٌ، َوكثريةٌ اِجلراُح الَّيت ُتكَبِّديَنين
  .كَما بَِصفَْعٍة أو َسْوٍط أو بِجرحِ مْسمارٍ يف َجَسدي

ُت لَِك َوْجهي ِلماذا يا فاسوال؟ ِلماذا؟ أَنا َمْن كََشفُْت لَِك َوْجهَِي األقَدَس، أَكََشفْ
ُأللطََم؟ وَهلْ أََرْيُتِك جرَح قَليب ِلَتطَْعنيِه أكثَر؟  َعلَى األرضِ ال ُيمكُن أَنْ ُيوجَد أحٌد 

  !يا لَِك ِمن باِئَسة! أُه! أكثَر ِمنِك ُبْؤًسا

ْتِك  لَوال َرْحَميت الالُمَتناِهَيةُ، لََصَعقَ .واْسَمعي ما َسأَقولُ لَِك إْجِلسي، ال َتذَْهيب اآلن
َهل َعلَّمُتِك أَنْ َتْخطَئي؟ أيَن القَرابُني املَديَنةُ أَْنِت يل . َعدالةُ اآلبِ وذََويِت يف احلال

، َوالصَّوُم ١بِها؟ أَيَن الذَّباِئُح الَّيت َوَعْدِتين بِها، أَيَُّتها النَّفُس؟ ِلماذا أَْهَملِتين؟ أَلصَّوُم أََتى
لَقَْد َمألُتِك بِالطَّعامِ السَّماوّي . ِت َبعُد ُمستعدَّةً َوال مهّيأةًَسُيعيُد لَِك آالمي، َوأَنِت لَْس

لَقَْد َجَعلُْتِك َخاصَّيت، وبُِحبٍّ الُمَتناٍه . كَي َتْنمي يف ُنوري َوُتصبِحي َمركًبا ِللنُّور
أَخَرجُتِك ِمَن احلفرِة ِلتصبِحي َعروَسيت ِلألبد يف ُحضوري َوُحضورِ املَالِئكَة، وَمَع 

   .ذلك فَأَجفاُنِك املُثقَلَةُ بالّنعاسِ َتَغلََّبْت َعلَيك

                                                           
  .منذ البارحة، أربعاء الّرماد ١
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١٨٤

أنا . إنَّين ُمَتَعطٌِّش إىل احلُّب! لَيَتِك َتعرِفَني فَقَط كَم أَنا، الرَّبَّ، أُِحبُِّك! يا فاسوليت
  ـْن أَلَْم أَعلَُم، أيَُّتها الطّفـلةُ العزيزةُ، أَنَّ األوقَاَت الَّيت َتعيشَني فيها ِهَي َرديئَةٌ، ولَِك

  .أَجَعلِك ُتَميِّزيَن اخلََري ِمَن الشَّّر؟ واآلن ُترَبةُ أَْرضي َتجِفُّ ِمن َجديد
فََألحفَظَِك يف . فيِك ٢أَْخبِريين، َهلْ بَِمجهوِدِك اخلاصِّ، َرأَيِت الّنوَر؟ كالّ، لَقَْد َتِعْبُت

كَما كاَنْت َتسَتحقُّ َخطاياِك، لَْم أُعاِملِْك . نوري، قَْد َسكَبُت عليِك نعمةً فَوَق نعَمة
أَعطَيُت احلُبَّ َبدلَ الالمباالِة، واحلنانَ . َبل عاَملُْتِك كَما لَْم أُعاِملْ قَطُّ َنفًْسا ِمن قَْبلُ

َنَعم، لقَْد أَظَهرُت َوْجهَِي األقَدَس ِللَخطيئَة، . َبَدلَ الكُفْرِ، والرَّمحةَ بَدلَ الُبؤسِ
َصلَّيُت ِلآلبِ ِمْن أَجِلِك، يا فاسوال، حتَّى َيَتذَكََّر . قَلْيب ٣َجواِهَر وعاَملُتِك كَما أُعاِملُ

  .ذَبيَحيت َوُيبقي َعلَيِك
 !آه، يا إِلَهي، لَم أَرِْد أَنْ أُسيَء إِلَيَك َوال أنْ أُغِضَبَك ♦
. ي، كُوين ثَابَِتةًَتَعلَّمي ِمنِّ. أنا ثَابٌت يف عاِطفَيت، أيَّتها الزَّهَرةُ، َوُحبِّي لِك ال َحدَّ لَه ♥

أُريُد َنفَْسِك أَنْ َتكونَ كََحديقٍَة َمْروِيٍَّة، ُيْنِعُشها ! َتعايل، أُريُدِك كاِملَةً يف ُحُضوري
هل أَنِت راِغَبةٌ، يا فاسوال، يف . َنداَي، َيْنَبِعثُ ِمنها أَريٌج ناِعٌم، حتَّى َتبَتهَج َنفْسي فيِك

 َعملِ َمشيئَيت؟
 ...يف إِْتمامِ َمشيئتَك، َولِكْن َيْبُدو يل أنَّين ال أَعَمل إال الَعكَس، َربِّيإِنَّين أَرغَُب  ♦
آه يا طفليت، ُمَعرََّضةٌ . َسأُساِعُدِك كَي ُتواِصلي َعَملي، أُْتركي كلَّ َشيٍء يف يَديَّ ♥

إِىل الواِقِف  ِللَْخطيئِة أَنِت، َولَِكْن َتعالَي إِلَيَّ، إِنَزعي هذه القُشوَر َعن َعيَنيِك واْنظري

                                                           
  .يعنِي الرَّبُّ بِأَنَُّه َعملَ ِفّي  ٢
  .أَلنُّفوُس الكاِملَة  ٣
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١٨٥

أَال ُتريديَن . ُيكلُِّمِك َوُيقَدُِّم لَِك قَلَبُه َعلى َيِده! َوجًها ِلَوجٍه َمَعِك" ٤أنا هو... "أَماَمِك
 .مدِّي َيَدْيِك ِلَتَتقَبَّلي  قَلْيب. ُخذيه، إِنَّين أُقَدُِّمه لَِك، أَيتُّها النَّفُْس! قلَب إِلَهِك هذا

 .ا رّبلَْسُت أَهالً ِلُحبَِّك، ي ♦
آيت إِلَيكم َجميًعا . أَعرُِف، َولَِكْن ال أََحَد أَهلٌ ِلُحبِّي، َوَهكذا آيت الَيوَم إِلَيكم َجميًعا ♥

إنَّ َرْحَميت الُعظَْمى قَْد : أَقولُ لَكُم. لَقَْد أَْخطَأُت: ال َترفُُضوُه قاِئلَني. َوقَلْيب على َيدي
أَلَْم َتسَمُعوا أنَّين . ُخذُوا هذا القَلَْب الَّذي ُيِحبُّكُمغَفََرْت لَكُم، ِلذَِلَك َتعالَوا، َتعالَوا 
ِمَن اآلن فَصاِعًدا، . َتعالَوا، ال ُتَؤجِّلُوين َيوًما َبعَد َيومٍ. طَويلُ األناِة؟ وأنَّ َشفَقَيت َعظيَمةٌ

قدَّس، أنا َركِّزي على ُحُضوري املُ. يا ابَنيت، أُريُدِك أَمينةً يف قَناعاِتِك َوُمخِلَصةً جتاهي
أَنِت َمْن ُتطِْفئي الّنوَر يف َعيَنيِك بَِتراكُمِ َخطاياِك واألدراِن الّتي . لَْسُت بِغاِئبٍ أََبًدا

فَإِذا كاَنْت َعيُنِك . ِسراُج َجَسِدِك َعْيُنِك. َتمَتصُّها َنفُْسِك إىل أَنْ َتجَعلَِك َعْمياَء
، ٥ذا كاَنْت َمريَضةً، فََجَسُدِك كُلّه يكونُ ُمظلًماوأَما إ. َسليَمةً، كانَ جَسُدِك كُلُّه َنيًِّرا

لَسُت بِغاِئبٍ , أناَويف ظُلَْمِتِك، وبُِنورِ َعيَنيِك املُظِلَمَتني، ال َتقدرين أَنْ ُتْبِصريين؛ َولَِكْن 
 .أبًدا

ةٌ ِللعصياِن وبِما أَنَِّك ُمَؤهَّلَ. ألَيوَم، َيا فاسوال، َتكَلَّْمُت إِلَيِك بَِصراَحٍة، ُحبا بِِك
َواخلَطيئَِة أَكثَر ِمنُه ِلَما هو ُمقَدٌَّس، َسأَْسَمُح ِلَنفْسي بِأَنْ أُكَلَِّمِك بَِصراَحٍة يف ُحبِّي 

ال، فَِعنَدما أَفَتُح ! ال َتعَتِقدي أنَّ ُحبَِّي الَغّيوَر ُيْمِكُن أَنْ ُيَنحَّ جانًِبا بُِسهولٍَة، آه. الغّيورِ

                                                           
  ... اهللا": كائنأنا ال"يعنِي   ٤
  .١١/٣٤لو   ٥
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١٨٦

كَلَُّم، َولَيَس ِلَهالِكِك؟ َدعيين أَُؤنُِّبِك ِمْن َوقٍْت آلَخَر، بَِسَببِ ُحبِّي فَمي، فَِلَخالِصِك أََت

  . لَِك

  
  

٢٤/٢/١٩٩١  
  َسَدقْم اَألهِكُلَإِ َهْجم َوكُلَ شُفكْأََس

  

 ).ْنكلترا، اسكُْتلَْنَدا، َوإيْرلَْنداقَبلَ َسفَري إىل كلٍّ ِمْن إِ (
 .يا فاُسولَيت، ُخذي هذا املَقطََع كَُمقَدَِّمٍة إىل كُلٍّ ِمن هذه الُبلدان ♥
 .)١٦-١٤/ ١٠أراين يسوُع يوحنَّا  (

إِنَّ اِخلراَف الَّيت َتُخصُّين َسَتْسَمُع  .أَْخبِريهم بِأَنَّين أَنا، الرَّبُّ، َمْن ُيرِسلُِك إِلَيهم ♥
أَنا آيت إِلَيها ألقوَد كَثرييَن َعلَى طَريقٍ كاُنوا َيجَهلوَنها، ُمعيًدا إِّياهم إىل . َصويت
إِنَّ قَليب األقَدَس . أَنا آيت بِنارِ ُحبٍّ ُمّتقَدٍة ُألعيَدكُم، أَيُّها اَألِحّباُء، إِلَى الَبْيت. احلَقيقَة

أَنا ! ، ما ُيمكُن أَنْ ال أَفَعلَآه... ألْجِلِك، أيُّتها اخلَليقَةُ .هو َمكانُ راَحِتكم
أَنا َمْن ُيِحبُِّك األكثََر، َوَمع ذَِلَك أَنا . قُدُّوُسِك، َولَِكْن، َعْصُرِك قَْد َصلََبين ِمْن َجديٍد

أَنا ُنوُر العالَمِ، آيت يف . َمْن َيَتلَقَّى اجلَلداِت الَعدَميةَ الرَّْحَمِة بَِسَببِ ال ُمباالِة هذا الَعصرِ
لَعصرِ املُظِْلمِ ألْعِطَيكم ُنوَر احلَياِة، َسالمي مَعكم، يا أوالدي الصِّغاَر، أُقَدُِّم لَكُم هذا ا

 .َسالمي، أُقَدُِّم لَكُم ِهَبةَ ُحبِّي
َتعالَوا إِلَيَّ كَما . َتعالَوا إِلَيَّ كَما أَنُتم، ال َتنَتِظروا َحتَّى ُتصبُِحوا قدِّيسني ِلَتأُتوا إِلَيَّ

, أَنا َوأَنُتم. أَسَتطيُع أَنْ أكونَ َرفيقَكُم اَألقَْدَس. أَنا أََحنُّ أآلباِء. َتخافُوا ِمنِّي أَنُتم، ال
َسأَكشُف لَكُم َوجَه إِلَهِكُم األقَدَس، . أَنُتم َوأَنا، َوَسوَف أَكشُف لَكُم َوْجهَِي اَألقَدَس

َسَتلوذُ الشَّياطَُني بِالِفَرار، , ذَِلك َوجًها ِلَوْجٍه، َوِعنَدما َيحدثُ" احلُبَّ"َسَتَرى ُعيوُنكُم 
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١٨٧

غاِضَبةً، َوِعنَدِئٍذ ُتدرِكُون، أَيُّها اَألِحّباُء، أَنَّكُم ُمنذُ الًبدِء كُنُتم خاصَّيت وأنا لَكُم إىل  

   .كُوُنوا واِحًدا َمعي، أَحلُبُّ على َبابِكم، أَنا، َيسوُع املَسيُح، أُباركُكُم. األبد
  

  
  

٢٥/٢/١٩٩١  

  األعطلُ ِتأنكأداٍة 

  .أَحلُبُّ َيلَتِمُس ُمباَدلَةَ احلُّب ♥
فَجأَةً، كُنُت أُفَكُِّر بِأَغالِط اإلْمالِء َوالصَّْرِف َوالنَّْحوِ الَّيت أعَملُها ُهنا َوُهناك يف هذه  (

 . احلني َواآلَخرِ، فََتذَكَّْرُت ما قالَ َيسوُع بَِهذا الشَّأِْن ِإلْحَدى املَُتَصوِّفاِت النُّصوصِ، َبْيَن
 .)الَّيت واَجَهِت املُشِكلَةَ َنفَْسها - املَُتَوفَِّية اآلن

يف َنَعم، أَنِت ُتلْزِميَنين، َحتَّى أَِصلَ إِلَيِك، بأنْ أَنزلَ إِلَى ُمسَتواِك يف الصَّْرِف والنَّْحوِ، َو ♥
 ...فكَأَداٍة أَْنِت اَألعطلُ! آه َنعم. َمعرفَِتِك املَحُدوَدِة ِلُمفرداِت اللُّغة

  ...)كانَ َيسوُع َيبَتِسم (
لَِكْن أَسَتطيُع أَنْ أَسَتعِملَِك َحتَّى يف َنقِْصِك؟ أَيَُّتها الّصغرية، لَقَْد َباَركَِك َيسوُعِك ... ♥

يا فاسوال، ذاَت َيومٍ، َسأَظَْهُر لَِك يف ُنوري،  ِمراًرا َوِمراًرا َوتكراًرا، َوذاَت َيومٍ،

   .لَِكنِ اآلن أَنا َوأَنِت َسَنْسَتمرُّ كَما هي احلَال... َوأُالشيِك داِخلَ ُنوِري
 !ِلَيَتَمجَِّد الرَّبُّ ♦
" !أخًريا: "فيما َصَرفُْت َوقًْتا ال ُيسَتهانُ بِِه َألكُتَب كَِلماِت التَّْسبيحِ هذه، قال الّشيطانُ (

أَراَد الشَّيطانُ أَنْ ُيوِهَمين أنَّ يسوَع هو َمْن !". أُْسكُْت: "فَتعالَى َصوُت َيسوَع فَوًرا ِلَيأْمَره
 !" أخًريا"كانَ ُيكلُِّمين، قائالً 

٢٦/٢/١٩٩١  
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١٨٨

  أَلِغَنى َيقُوُم بِاِإلرِتَداد
  

أََرْدُت . ِقدِّيسِ ُبطُْرَس أَوِ القدِّيسِ ُبولَُسأَلَيوَم َتساَءلُْت إِذا كانَ ُمْمِكًنا أَنْ أَتقَبَّلَ رِسالةً ِمَن ال (
  .)أَنْ أُدرَِك َبعَض األسرارِ فََسأَلُْت الرَّبَّ َعن رأيِِه

 َيا َرّب؟ ♦
ِلماذا َتْبَحثَني عنِّي يف أَْسراري . ِفَداُؤكم: إِْسَمعي، َيا َزهريت، اليوَم، َهّمي هو. أَنا هو ♥

َوَما أَلَتِمُس ِمن ِقَبِلكُم . َهمِّي بُِخصوِصكُم ُهَو القَداَسةُالتِّي ال أَرغَُب أَنْ أعِطَيها لَِك؟ 
حتَّى ِعنَدما . إِفَهمي، َيا ابَنيت، َما هي اهِتمامايت، إِفَهمي َما هو َهمِّي. ُهو التَّوَبةُ

إِلَيِه ِعنَد اسَتغَرَق أَليعاَزُر أَرَبَعةَ أَيَّامٍ يف أَْسراري، َوَرأَى َوفَهَِم َهِذه اَألْسراَر، طَلَْبُت 
لَْم أُرِْد أَنْ ُيطِْلَع َعلى ثََروايت . َعوَدِتِه أَنْ َيلَزَم الصَّمَت َوَيْحَتِفظَ بَِهِذه اَألْسَرارِ ِلَنفِْسه

أَلِغَنى َيقوُم باِإلرِتداد؛ أَلِغَنى َيقوُم بِالقُبولِ أَنَّكُم َخطأَةٌ، . ُنفُوًسا ال َتفْقَُه َمْعناها
أَلِغَنى ال . َتواِضعٍ، َتاِئبَني، َوبَِعيِشكم َحياةً ُمقَدََّسةً، بِاتِّباِعكم َوصايايوبِاملَجيِء إِلَيَّ بِ

َيقوُم بُِمحاولَِة اسِتكشاِف أَْسَراري، وإِذَا َحاَولُتم فََهذا َيقوُدكُم فَقَط يف طُُرقٍ ُمَتَعرَِّجٍة 
 .ال ُتوِصلُ إِىل أَيِّ َمكان
ِلَيكُْن ِغناِك . َدعي َيدي ُتَنشِّئُكِِ َوُتْغنيِك بَِهذا النَّوعِ ِمَن املَعرِفَةِلذَِلَك َتعالَي إِلَيَّ ِطفْلَةً َو

  :ِلَتأِتِك املَعرِفَةُ ِمْن ِخاللِ كَِلَميت؛ ِلَتكُْن اهِتماماُتِك إِهِتماَمايت. أََنا
  .كَمالَِك

  .انِبِِكأَحلُبُّ بِج. ال َتكوين قَليلَةَ الصَّْبرِ يف الصَّالِة. أُِحبُِّك، َتعالَي
  .حنن، يا َرّب ♦

  !أََجل، يا َزهَريت ♥
٢٨/٢/١٩٩١  
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  أََنا كُلُّ َما َتْحَتاجَني إِلَْيه
  

 )٩٠/١مز ". (يا رّب، كُنَت لََنا َملَْجأً جيالً فَجيالً" ♦
 .َما َتحَتاجَني إِلَيه كُلُّأَنا . إِسَتريِحي ِفيَّ، إِرَتِشفيين. إِتَِّكئي َعلَيَّ، َيا َمحُبوبيت. أَنا ُهو ♥

   .َتعالَي، َسُنَصلِّي الَورِديَّة
  ١/٣/١٩٩١لُنُدن 

  ذي ُيقيُم َمعيطُوَبى ِلِإلْنَساِن الَّ
  

  .)َيوًما قَبلَ املُحاَضَرِة واجِتماعِ الصَّالِة يف اجلُُزرِ الربيطانِيَّة (
ئَْت يب إلَى لَقَْد َعِملُْت بَِحَسبِ َتصميمَك إِذْ جِ. أيُّها اآلُب، أَْنَت إِلَهي، ِلَيتباَرِك اْسُمَك ♦

 .)ال َتفَْتْح فَمي يف َجماَعِتَك إِالَّ ُألَمجَِّدَك. ُهنا، يف هذا الَبلد، َألْشَهَد َوأَرفََع لََك املَْجد

إِْعَتِمدي َعلى قُوَّيت  .َتَنبَّئي لََديهم: أَْصغي إِلَيَّ. أَنا الرَّبُّ أُبارِكُِك. َهذا ما َسأَفَعلُ ♥
إنِّي أُِعدُّ ناًرا َوَماًء أَماَم كُلّ َنفْسٍ َوأََدُعها .  منِّي َولَيَس ِمنِكالُعظَْمى، كلُّ إِْنجازٍ َيأيت

أَْسَمُح ِلإلْنَساِن أَنْ َيختاَر َوأُريُدُه أَنْ ... لَْن أَنَتهَِك أََبًدا ُحرَِّيةَ اإلْنَساِن، أَبًدا. َتخَتاُر
ِلك، َسأُالِحُق َداِئًما اخلَاِطئَ ِلَيكُفَّ َوَمع ذَ. َيعلََم كَْم أَفَرُح ِعنَدما َيختاُر َما هو َصحيٌح

َوكُلَّ َمرٍَّة َيسقُطُ َسأَكونُ . سأَطوُف َداِئًما يف كُلِّ اإلتِّجاهاِت َألرَبَحُه. َعنِ اإلثْم
 لَْن أُبِعَدُه َولْن أَُوبَِّخه، أَعداُؤُه قَْد َيفَرُحون، أَمَّا أََنا، فََسَيْمُأل الدَّْمُع. ُهناِلَك ُألْنهَِضه

َعْيَنيَّ َوأَْدُعوُه ِلَيرَتِمَي َبَني ِذراَعّي، َوإِذَا فََعلَ َسأَطلُب ِمنُه حيَنِئذ، إِنْ َسَمَح يل، أَنْ 
إِذَا قَبِلَ، َسأَجَعلُ ِمْن َنفِْسِه ُملْكًا يل، َويف َهِذه األْرضِ َسأَنصُب . َيَدَعين أُقيُم فيه

يُِّج ُملْكي َبُحبِّي ألتأَكََّد ِمْن أَنَّ املَُتطَفِّلَني لَْن َيدخلُوا َوِمْن ثَمَّ ُمَباَشَرةً َسأَُس". فيه"َخيَميت 

  .َعْنَوةً إىل َما َتملَّكُْت لألبد
  .طُوَبى ِلإلنساِن الَّذي يقيُم َمعي، َسَيكَتِسُب املَعرِفَةَ َوَيدخلُ يف احلياِة األَبِديَّة
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٢/٣/١٩٩١  

  َريةالرَُّسولَةُ الصَّغ ال َتَخايف، أيَُّتَها
  

  .)بِلْهام، لندن -فَوًرا قَبلَ أَوَّلِ اجِتماعٍ كبريٍ يل، يف كنسية الّروح القدس (
 يا َرّب؟ ♦
ال َتخايف، أيَُّتها . ُمْنَتِصًرا َسأَكُون. َسأَكونُ َمَعِك. أُخِدميين، اآلن، يا َمحبوَبيت. أَنا هو ♥

َتعالَوا فَكُلُوا َهذَا : "القَاِئلُ ِلُنفُوسيأَنا هو . الرَّسولَةُ الصَّغريةُ؛ أَْعِلين كَِلَميت يف َجماَعيت
إِىل قَلْيب : َسأُْرجُِع املَْنِفيَِّني إىل َبيِتهم. فَلُْتْزِهْر َصحراُؤكُم الدَّاِخِليَّةُ." الطَّعاَم السَّماوِيَّ

  .اَألقَدس
٤/٣/١٩٩١  

  َسَيُعوُد" أََنا ُهَو"
  

  .)ُبويتَدعاين األُب إَِيان َحيثُ . يف َمْدَرَسِة َجميعِ القدِّيسَني ُيوْرْك (
 .َتذَكَّري ُحُضوري فَلَْن َتَتَزعَزعي. أَحلُبُّ بِجانِبِِك، أَحلُبُّ َسِخيٌّ. أََنا هو ♥

  :يا ابَنيت، َتعالَي َوَصلِّي َمعي لآلب
  أَيُّها اآلُب،

  َولَو أَنَّ اللَّيلَ َما زالَ ُيَغطِّي َهِذه األْرَض
  أَعرُِف أَنَّ فَوقي

  اآلَب، 
  َيَرى أَوالَدُه يف الظُّلَْمة، الَّذي

  َسُيْشِفُق َعلَيهم؛
  َوبِقُوٍَّة َوَمْجٍد
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  َسَيْنزلُ َوُيَبدُِّد 
  َهذا اللَّْيلَ املُهدَِّد، من أجلِ َنهارٍ ُمْشرِقٍ؛

  أَلسَّالُم َواحلُبُّ َسيغمرانَِنا
  َوَسَتْمَتِلئُ  َنفُْسنا ِمْن ُنورِه؛

  ,، َسَيعوُد"أنا هو"
  ُع، َسَيرجِ"أنا هو"

  .، َسَيكونُ َمَعَنا"أنا هو"
  .آمني! أَملَجُد ِللَعليِّ

. َعلَيَّ بِالِفعلِ أَنْ أُساِفَر ِمْن أَجلِ الشَّهاَدة َيجُِبالِحقًا، ُعْدُت إِلَى الرَّّب أَسأَلُُه إذَا كانَ  (
خَتِلفٍَة لَْم َيكُْن َسْهالً، َبلْ فَالسَّفَُر كلَّ َيومٍ يف السَّياَرة، يف الِقطارِ أَو يف الطَّاِئَرة إِلَى أَمِكَنٍة ُم

  .)ُمرِهقًا َتماًما
 َربِّي؟ ♦
أَيَُّتها الصَّغَرية، كُلَّ َمرٍَّة ُتناديَنين َيقِْفُز قَليب ِمَن الفََرح، لَيَتِك َتفَْهمني ذَِلَك، يا . أََنا ُهو ♥

َنَعم، . كََما َتفَْعلني اآلن لَقَْد َسأَلِتين إِذَا كانَ َيجُِب َعلَيِك أَنْ َتذَْهيب ِلَتْشَهدي... طفليت
َهذا َضُرورِّي، لَيَس ألنَّين بِحاَجٍة إِلَيِك، َولَِكْن، يا فاسوال، فَالذَّهاُب ِللشَّهاَدِة بِاْسمي، 

أيَُّتها الزَّهَرة، َسأُْعطيِك القوَّة الَّيت أَنِت بِحاَجٍة . ُيَمجُِّدين َويف الَوقِت َعينِِه ُيطَهُِّرِك
 .عاِمليين اآلنَ كَما َيْسَتِحقُّ َمِلٌك أَنْ ُيعاَمل. الكَِلمات إِلَيها، كَذَِلَك

الَّيت َخلَّصُتها،  -َتعالَي، يا طفليت. َعاِمليين كََما َيجُِب أَنْ ُيعاَملَ قُدُّوُسِك، أََنا َمَعِك
ى نِهاَية ُخطَوُتِك َيجُِب أَنْ َتْتَبَع ُخطَويت، َوقََدُمِك َحْيثُ َوَضْعُت قََدمي، َحتَّ. َتعالَي

  حنن؟ .ُمهِمَّتِك
 .َنَعم، ِلألبِد ُمتَِّحُدون ♦
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أَعرييين أُذَنِك، َيا طفلَيت، . إِذًا، َتعالَي إِلَيَّ َما اْسَتطَْعِت، َوَسأمُألِك كُلَّ َمّرٍة َتأْتَني إِلَّي ♥
. ِهرين ِفيَّإِرضيين، يا طفليت، َوَسَتزَد. َحتَّى أَْسَتطيَع أَنْ أَُمرِّنَ أُذَُنِك َعلى َسماعِ َصويت

 .أَحلُبُّ َمَعِك وُيبارِكُِك
  .)الِحقًا، ُعْدُت إِلَى الرَّّب (
أَنا َمْن ُيَوضِّح أُُموًرا . َسوَف أُْتِقُن َحديثَِك َهذا املَساء. أَنِت ُمَجدًَّدا َمعي! نعم! آه ♥

 :ردِّدي َبعدي هذه الكَِلمات. كَثَرية
  َيسوع، ُمسَّ قَلْيب
  أَنَت َبهَجيت،

  قُْدين،كَلِّْمين، 
  .آمني.َواجَعلْين ُمَتواِضعة

أُِحبُِّك َوِلَهذا السََّببِ َسأَترُك َصلييب َعلَيِك؟ أَنا َمن . أَْبهِجيين َوَسبِّحيين كُلَّ الَوقت
 .َتعالَي. كَرِّميين وَمجِّديين بَِحْمِلِك َصلييب ِمن حنيٍ آلخر ِلترحييين. َحَمله َحتَّى النِّهاَية

  
  

  

٨/٣/١٩٩١  

  كُلُّ نقْطٍَة ِمْن َدمي َجَعلَْتِك َخاصَّيت
  

أيَُّتها الصَّغَرية، أََنا َمَعِك ُألساِعَدِك يف َتقديسِ . أََنا احلُّب. كُوين يف َسالم, يا ابَنيت ♥

لَقَْد أَطَعْمُتِك  .ِخاللِ هذه الرَّساِئل َوِمْن ِخالِلِك إِّنين أُكلُِّم كُلَّ َنفْسٍ ِمْن. َحياِتِك
 .ُخْبزي، َوَربَّيُتِك َوَجَعلُتِك َخاصَّيت
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طيلة هذا الَوقْت، َهلْ يا ُتَرىكْنُت قاِسًيا َمَعِك؟ َهل عاقَْبُتِك َيوًما؟ ِلذَِلك، ال َتشكّي 
ال ُتفَكِّري بِأََحٍد . ي فكَرِك ِفيَّأَرحي. أَْسنِدي َرأَسِك َعلَيَّ وارتاحي. يف ُحبِّي أََبًدا

أَِحبِّيين، أُعبديين، فَكِّري : كُلُّ ما أَطلُب ِمنِك هو احلُّب. أَنا َمن ُيِحّبِك األكثَر. ِسَواي
لَقَْد أَيقَظُْتِك ِمْن َنوِمِك َحتَّى . إِْسَمحي يل أَنْ أكونَ حاِضًرا داِئًما يف قَلبِِك َوَعقِلِك. يب

إِفَتَدْيُت َنفَْسِك بَِسفِْك . كلُّ نقطٍَة ِمْن َدمي َجَعلَْتِك َخاصَّيت. َتعيشي َمعيَتَري َجمايل َو
كلُّ النِّزاعِ الَّذي َتَحمَّلُْت كانَ بِداِفعِ احلُّب، عارِفًا أَنَّ . َدمي الثَّمني َألجلِ َخالِصِك

، ِلَيكُْن كُلُّ َهذا واِضًحا يا ابَنيت. كُلُّ َما فََعلُْت كانَ ِلَخالِصِك. ذَبيَحيت َسُتَخلُِّصِك
على "لَْم أََتوقَّف ُهناك َوَحْسب . أَنا احلُّب، َواحلُّب َيسَتِمرُّ يف أَنْ ُيَخلَِّص. لََديِك
ِلذَِلَك كُوين . َما زلُْت أُالِحُق اخلَاِطئ. ، فََما زلُْت أَْدُعو إِلَى َخالِصكُم"َصلييب

  .أََنا، الرَّبُّ، أُِحبُّكُم َجميًعا َحتَّى اجلُُنون .ُمسَتعدَّة، ألنِّي َسآيت قَريًبا آلخذَِك

   .َتعالَي. أُْشُعري يب َحتَّى َتَتذَكَّري ُحُضوري. أَِحبِّيين، َسبِّحيين، َوكُوين ِقدِّيَسةً
  

  ٩/٣/١٩٩١اسكُْتلَْندا 

  ال َتخايف ِمنِّي، يا طفْلَيت، ِعنَدَما أَُنقُِّص ِمْنِك
  

فَقُلَْنا إنَّ اَألفَضلَ ُهو . ُب َماكْجينييت أيَّةَ َصالٍة ترضي الرَّبَّ األكثََركُّنا َنَتساَءلُ أََنا َواأل (
  .)الصَّْمُت يف املَُشاَهَدة

 يا َرّب؟ ♦
 هوَنَعم، بِالِفعلِ، يا فاُسوليت، إنَّ الصَّْمَت . إِتَِّكئي َعلَيَّ، أََنا َسَنُدِك َوقوَُّتِك. أََنا ُهو ♥

ِلُيجذَْب ِفكُرِك إِلَيَّ َولَْيْسَتْغرِْق ِفيَّ، يف . إِلَتقيين يف َصْميت. أَكثَُر الصَّلَواِت فَعاِليَّةً
. إِْسَمحي يل أَنْ أَغمَر َنفَْسِك بُِحبِّي. إِْسَمحي يل أَنْ أَجتاَحِك، يا طفليت. َصْميت

" هو أنا"َدعي . َيملُك َهذا املُلْك" أنا هو.. "إِْنفَِتحي َعلَيَّ َوَدعي إِلََهِك َيجَتْح ُملكَه
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 ُحرا يف أَنْ َيزداد؟
  ال َتخايف ِمنِّي، يا طفلَيت، ِعنَدما أَُنقُِّص ِمنِك، . ُيكَثِّْر فَضائلَه فيك" أنا هو"َدعي 

إِْسَمحي يل، أَيَُّتها النَّفْس، أَنْ أغمَرِك . حاِضٌر كَي َيهتمَّ بُِملِْكيَِّتِه َوُيِشعَّ فيِك" أنا هو"
أيَُّتها النَّفُْس، ال َترفضيين َنظًَرا ِلعريِِك؛ َتعالَي إِلَيَّ بَِصْمٍت . َسُيذهلُِك َجمايل. بَِحناين

. كُوين ُمباَركَةً، أَيَُّتها النَّفُْس، كُوين ُمباَركَةً. إِْسَتْسِلمي إِلَّي بَِصْمٍت فََتْحَيي. وكََما أَنِت
  .ال َتَدعي َشيئًا ُيصبِْح ُمناِفسي

 !ْح أَو َيكُْن ُمناِفَسَكُيصبِ  أيَّ َشيٍءَربِّي، ال َتَدْع  ♦

 .َتعالَي .ُصومي إِذًا أَّياَم اجلُمعِة، فََهذا واجُِبِك اآلن ُتجاهي ♥
أُدرُِك اآلن أّنُه كانَ . كُنُت قَْد َتَوقَّفُْت َعنِ الصَّومِ أَيَّاَم اجلمَعِة بَِسَببِ َبراِمجي َوأَْسفاري (

ِمْن بابِ الكََسلِ , لَِكنِّي قَْد َرَضْخُت ِللسُُّهولَِةَو. ُيمِكُنين أَنْ أَصوَم بُِسُهولٍَة، ُرغَْم أَسفاري
  .)َوالّضعِف فَقَط

  ١٠/٣/١٩٩١بِلْفَاْسْت 

  ُرْوحي القُدُّوُس َسَيكُونُ َحاِضًرا
  

 .)تاْسفَلْبِ ،"تايجيرة ْبيَسدِّلِقا" يَِّةوَِعِة الَراَعاس يف القَدَّع القَُم الصَّالِة اعَِمِتْجالَ ْبةً قََراَشُمَب (
َسَيْعرُِف أَِخصَّائي َصويت؛ . ُسولَيت، َعاِمليين اآلنَ كََمِلٍك َوَمجِّديين بِِخْدَمِتِك يلفا ♥

 .إِلَيَّ فََيأُْتونََسأَْدُعوُهم 
  "َهاَءَنذَا آيت َألْعَملَ بَِمشيئَِتَك"َربِّ، َيا قُوَّيت وحْصين، َملَْجإي وُنوري َوَحيايت،  ♦

كُْن َحاِضًرا َبْيَنَنا . ِطَيين قُوََّتَك ُألَمجَِّد اْسَمَك ِمْن َجديٍدَربِّ، أَْسأَلَُك أَنْ ُتْع). ٩\١٠عب (
 .َوافَْتْح قُلُوَبُهم ِلَيَنالُوا ُروَحَك القُدُّوس

إِنَّ البِرَّ . َسأَكُونُ َحاِضًرا جِدا، يا اْبَنيت، َوُروحي القُدُّوُس َسَيكُونُ َحاِضًرا أَيًضا ♥
َنا، الربَّ، َسأََضُع َيدي َعلَى َهِذِه البِالِد َوَسأُْشِعرُهم أَ. َسَيْغلُب يف َهذَا الَبلَِد
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  .إِذَْهيب اآلنَ، يا َمْحُبوَبيت، فَأََنا بَِجانِبِِك. َمْن لَُهم أُذَُناِن فَلَْيْسَمُعوا. ٦بُِحُضوري
 

  ١٢/٣/١٩٩١َدْبِلْن 

  لَْم َتفَْعلُوا قَط َصلُّوا كََما
  

  َربِّ؟. ٍء يل، أُِحبَُّك َحتَّى املَوِتَربِّي، َيا َبْهَجيت، َوكُلَّ َشْي ♦
َيا ِطفْلَيت، َدعيين ! آه، فَاُسوال. أََنا َمْن ُيِحبُِّك اَألكْثََر. إِتَِّكئي َعلَيَّ َيا ِطفْلَيت. أََنا ُهَو ♥

أَْسَتْعِملْ َيَدِك ُمَجدًَّدا ُألْرِسلَ رَِسالَيت إِىل أَوالدي، رَِسالةً َحِفظُْتها لَُهم يف قَلْيب 

  :٧قَْدساَأل
 .)، َدْبِلْنوْكُر الْكيَِّة ْبلِّاِت كَُباِهَرِة َوَنكََهإِلَى ة الََسرِ (
إِنِّي . فَأََنا القَلُْب اَألقَْدُس َمْن ُيكَلِّمكُم. لَقَْد أََتْيُت إِىل أَْبَوابِكُم ذَاِتها. َسالمي َمَعكُم ♥

آيت . الطَّريقَِة اخلاصَِّة ُألذَكَِّركُْم بُِسُبلي آيت إِلَْيكُم الَيوَم بَِهِذِه. آيت ُألقَدَِّم لَكُْم قَلْيب
إِلَْيكُم َألنَّكُم فُقََراُء، َوَمَع أَنَّكُم ال َتْمِلكُونَ َشْيئًا ُيذْكَُر، فَلَكُم َبْعُد َبَصُركُم، َألنَّ نِْعَمةَ 

 .َعلَيكُم ِهَيأَبيكُُم السََّماوِيِّ 
 ).ثُمَّ ُيكَلَِّمُهم َيُسوع َعْن كَنيَسِتِه (
لَِكنَّ َنفْسي َحزيَنةٌ بَِما َيفُوُق إِْدَراكَكُْم، ِلُرْؤَيِتَها ِمَن الُعلَى ِشقاقاٍت لَْم َيْسبِْق لََها َمثيلٌ  ♥

َوَعَصا الرَّاعي الَّيت . فََجَسٍدي َيْنزُِف َدًما وقَلْيب ُجْرٌح َواِحٌد كَبٌري. ٨يف قَلْبِ َمقِدسي
لَِكنِّي أَْنوي أَنْ أَُزوَركُْم قَريًبا . وَحةٌ اآلن ُمكَسََّرةً َشظَاياأَْعطَيُتُهم إِيَّاَها كاِملَةً، َمطُْر

                                                           
  .َشاَهْدُت، بُِرْؤَيا َداِخِليَّةٍْ، َيَد الربِّ ُتَبارُِك كُلَّ إِيْرلَْنَدا   ٦
  .َبَدا أَنَّ َيُسوَع كَانَ َيْنَتِظُر َهِذِه السَّاَعةَ ُمْنذُ َزَمنٍ طَوِْيلٍ  ٧
  .املترجم)١٥\٢٤مىت (  ٨
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ِلذَا َيا أَِحبَّائي، فَأَْنُتم الَّذيَن نِلُْتم َهِذِه . ُألعيَد َتكْويَن َهِذِه الَعَصا الَّيت َتَركُْتَها َخلْفي
ْعُد أَنْ ُيَميُِّزوا ُيْسَراُهْم ِمْن َيمينِهِْم؛ النِّْعَمةَ، َصلُّوا ُألولَِئَك الَّذيَن ما زالوا ال َيْعرِفُونَ َب

أَقُولُ لَكُم . َصلُّوا كََما لَْم َتفَْعلُوا قَطُّ َحتَّى َيَنالُوا ُهم أَيًضا َهِذِه النِّْعَمةَ قَْبلَ َيومِ التَّطْهريِ
تَّى َيْسَتطيَع كُلُّ َواِحٍد َصلُّوا َح. إِنَُّه، قَريًبا، َوقَريًبا جِدا، َسَيكُونُ احلُبُّ َمَعكُْم كَُحبٍّ

 . أَنْ َيكُونَ ُمْسَتِعًدا َوَتاِئًبا ِلكَي ال ُيَجرَّ أََحٌد إِلَى الظُّلَْمِة َوإِلَى ِظاللِ املَوِت لَألَبِد
َتَنبُّهاً ِلَرْحَميت، آيت ُألَحذَِّر جيلَكُْم، َوبَِداِفعِ احلُبِّ آيت بِقَُدَرِة ُروِحَي القُدُّوسِ، ُروحِ 

   .َهِذِه الزَِميت. فَاحلُبُّ َيْبغي ُمَباَدلَةَ احلُبِّ. ْعَمِة، ُألعيَدكُم إِىل ُرْشِدكُمالنِّ
  

  
  
   ٣/١٩٩١/ ١٨َعوَدةٌ إِىل سويسرا 

  ؛ُموُتوا َعْن ذََواِتكُْم َحتَّى َيْسَتطيَع اُهللا أَنْ َيْحَيا فيكُم
  ال َتكُفُّوا َعْن َصالِة مْسَبَحِتكُم

  

، ينيتاْرِة، َمكَِلَمي املَْرِة َمَسينيف كَ ١٩٩١آذار  ٢٣الِة اعِ َصَمِتْجالِة َسيقّدا الَنأُمِّ ةُالََسرِ (
 .)سويسرا

َيا أَوالَد قليب، اُهللا يف َوْسِطكُم َوَملَكُوُتُه . لَكُْم َسالمي :َيا فَاُسولَيت، إِلَْيِك رَِسالَيت 
  .فَإِنْ كَانَ لَكُْم ُعُيونٌ، َسَتَروَنُه. قَريٌب ِمْنكُم

أَْصُغوا إِلَى َصوِت اِهللا . ا أَوالدي اَألِعزَّاَء، أَْصُغوا إِلَى َصوِت اِهللا يف أَيَّامِ الَصومِ َهِذهَي
إِمَُّحوا َحتَّى َيْسَتطيَع ُروُحُه . بَِعَمِلكم على أَنْ َتْنقُُصوا، ِلكَي َيْسَتطيَع اهللا أَنْ َيْنُمَو فيكُم

كُوُنوا ال َشْيَء . ْم َحتَّى َيْسَتطيَع اُهللا أَنْ َيْحَيا فيكُْمُموُتوا َعْن ذََواِتكُ. أَنْ ُيَرى فيكُْم
إِْسَمُحوا لَُه، بَِهِذِه الطَّريقَِة، أَنْ َيْمَتِلكَكُم َتَماًما . َحتَّى َيْسَتطيَع أَنْ َيكُونَ كُلَّ َشْيٍء
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ُتَجاِهُدونَ ِلُتْصبُِحوا َشيئًا، ِلذَِلَك، أَقُولُ لَكُم، َيا أَوالَد قَلْيب، طَالََما . ُملْكَهَوَيْجَعلَكُم 
ال َتَدُعوا ُروَحكُم ُيْصبُِح . فَُروُح القََداَسِة الَّذي ُيريُد أَنْ َيْحَيا فيكُم ُيْخَنُق بُِمَنافََسِتكُْم

إِْسَمُحوا ِلُروِحِه أَنْ ُيَنشِّئَكُم َهكَذَا يف طَريقِ . أُْنقُُصوا َحتَّى َيْنُمَو ُهَو. ُمَناِفًسا هللا
َضُعوا يف ِفكْرِكُم أَنَّ التََّواُضَع والطََواِعيَّةَ َوَمْحَو الذَّاِت ِهَي الفََضاِئلُ . اَسةالقََد

 .وبالتايل، ال َعْيَب فيكُم فُقََراَء بِالرُّوحِاَألَساِسيَّةُ الَّيت ُتْرضي اَهللا َوبَِها ُتْصبُِحونَ 
لََديَّ "ال َتكُوُنوا أبًدا َمْن َيقُولُ، . باملَوت َيا أَوالدي اَألِعزَّاَء، َيُسوُع َتَواَضَع َحتَّى قَبِلَ

إِلَْبثُوا فُقََراَء، كُوُنوا ." كُلُّ َشْيٍء َوأَْعرُِف كُلَّ َشْيٍء َولَْسُت بَِحاَجٍة إِىل َنَصاِئحِ أََحد
ْسَمُحوا َأليِّ ال َت. فُقََراَء، َحتَّى َيْسَتطيَع اُهللا، يف فَقْرِكُم، أَنْ َيْمِلَك فيكُم وُيْصبَِح َمِلكًا

َصلََوايت أَنْ َتْنُمَو قََداَسُتكُْم يف َمْن َخلَقَكُم، َوَيْزَداَد ُحبُّكُْم . غُُرورٍ أَنْ َيْنَتِصَر َعلَيكُم
  .َبْعُضكُم ِلَبْعضٍ َوَيطْفََح ِلُيطَهَِّر َهذَا الَعالََم ِمْن َشرِِّه َوُجُحوِدِه

اإلْنَسانُ الَغنِّي لَْن . بِلُوا بِفََرحٍ َعلَى َصالِة الَوْرِديَِّةال َتكُفُّوا َعْن َصالِة ِمْسَبَحِتكُم، أَقْ
ُيلَبَِّي نَِدائي، لَِكنَّ اإلْنَسانَ الفَقَري َسَيأْيت إِلَيَّ َمع ِمْسَبَحِتِه، ويف فَقْرِِه، َسأُْصغي إِلَْيِه فيَما 

َوَبسيطٌ َيكُونُ قَتَّاالً إلْبليَس، الَّذي  ُيَصلِّي َهِذِه الصَّالةَ الَبسيطَةَ، َألنَّ كُلَّ َما ُهَو فَقٌري
  . فََهذَا أََحُد اَألْسَبابِ الَرئيِسيَِّة الَّذي َألْجِلِه َيكَْرُه إِْبليُس الَوْرِديَّةَ. ُهَو الُغُروُر بِذَاِتِه

  .ا َمْملَكَةُ الظُّلَْمِةإِنََّه. ، َألنَّ َهِذِه َساَعُتُهكَاِحلْنطَِة َجميًعاإِْبليُس قَديٌر َوالَيوَم ُيَغْربِلُكُم 
إِلَْبثُوا أَمينَني ِلَبْيِت اِهللا واْحفَظُوا التَّقَاليَد الَّيت َتَعلَّْمُتُموَها بِإِْصَغاِئكُم إِلَى حمبويب وَناِئبِ 

  .اْبين املَُباَرِك
لِّي ُألولَِئَك الَّذيَن ال ِلذَِلَك أََنا أَُص. لَقَد أَْعطَى اُهللا كُلَّ كَاِهنٍ نِْعَمةَ الَعَملِ َوَتْمثيلِ اْبين

َيُسوُع أَمٌني . َيْخَضُعونَ َبْعُد بَِتَواُضعٍ لَناِئبِ الكَنيَسِة، كَْي َيْخَضُعوا لَُه بِطيَبِة خاطرٍ

كُوُنوا كَاِملَني بَِتَشبُّهِكُم بِِه يف َتَواُضِعِه  .إِقَْتُدوا بِإِلَهِكُم، الَّذي ُهَو الكََمالُ. َوَصاِدٌق
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اَأللَُم : طَاَعِتِه َوطَوِاِعيَِّتِه َحتَّى َتَنالُوا، أَْنُتم أَيًضا، أَكَْبَر املََواِهبِ الَّيت ِهَيوُخُضوِعِه َو

   .َمْسِكنِكُم: َواإلَماَتةُ، اللذَاِن َيقُوَدانِكُم إِلَى القََداَسِة َوإِلَى قَلْبِِه اَألقَْدسِ
ْمطَاٌر ُمَتَواِتَرةٌ ِلكَي َتْجذَب َمَراعيِه اخلَْضَراُء َيا كََهَنيت، كُوُنوا كََحقْلٍ أَْرَوْتُه َجيًِّدا أَ
ال ُيْجذَُب أَيُّ َخُروٍف ِلَيْرَعى يف اَألْشَواِك . ِخَراَف َيُسوَع َوِلَيكُونَ لَُهم َما َيقَْتاُتونَ بِِه

طُوَبى لآلذَاِن الَّيت . هللاإِْسَمُحوا يل أَنْ أُعيَد بَِناَء َهَياِكِلكُْم َوأَْجَعلََها َمْرِضيَّةً . َوالُعلَّْيقِ
لَْيَسْت كُلُّ اَألْسَماِء َمكُْتوَبةً يف ِسفْرِ احلََياِة : َتْسَمُع وَتفَْهُم َما أَقُولُ، َألنِّي أَقُولُ لَكُم

ِلذَِلَك َصلُّوا ُألولَِئَك الَّذيَن َيظَْهُر أَنَُّهم ال َيفَْهُمونَ وال ُيريدونَ  .الَّذي ِللَْحَملِ الذَبيحِ
نْ َيْنفَِتُحوا، لعلَّ نِْعَمةَ اِهللا ُتعطَى لَُهم أيًضا ِلَيْسَمُعوا بِآذَانِهم َوَيفَْهُموا بِقُلُوبِهم، أَ

   .فََيْهَتُدوا َوَيَروا َمْجَد اهللا

  .أُِحبُّكُم  .أَُبارِكُكُم َيا أَوالدي اَألِعزَّاَء، أَُبارُِك كُلَّ َواِحٍد ِمْنكُْم
  

  
٢٠/٣/١٩٩١  

  !لَّذيَن أْهَرقُوا َدَم اَألجِنَِّة الَبريئَةوا أََسفاه ِل
  

سأُقَوِّيِك كُلَّ َيومٍ، َألنَّ . َتَعالَْي، َسَتقُومَني بَِعَمِلِك بِقُْريب، َيا اْبَنيت. أََنا، اآلَب، أَُبوِك ♥
ُت ِمْصَباَحِك لَقَْد أََضأْ. ذَِلَك َسَيكُونُ َضُرورِيا ِلَعَملي الَّذي َسوَف َيْنَتِشُر يف الَعالَمِ كُلِِّه

ِمْن فَمي بالذَّاِت َتلَقَّْيِت . لَقَِد اْخَتْرُتِك ُألَعلَِّمِك ِمْن قَاَعيت. َحتَّى ُتْبِصري، َيا ِطفْلَيت
 .إِْحفَظي َتَعاليمي كَبؤبؤِ َعْينِِك. كَِلَميت

 .أََجلْ، َربِّي َوإِلَهي ♦
، َوكَالغمامِ، الَّذي َيَتَغلَْغلُ يف ْنَتِشُرأََنا، َمْن ُهَو كُلُّ شْيٍء، َسأََحتَّى اآلنَ، يف َعَدِمِك،  ♥

كُلِّ َمكَاٍن، أَْعَتزُِم أَنْ أَغُْمَر كُلَّ َخليقَيت ِفيَّ، ِمَن الَغريبِ َحتَّى أَفَْضل َصديقٍ يل، َألنَّ 
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 .قَْد َتَجاَوَزْت َرغَْبيت يف َضْبِطها ٩غَْيَريت
ِعْنَدما َيكُونُ اجلُْسَمانُ . ِلُتِحّبوينبَِداِفعِ احلُبِّ  لَقَد َخلَقُْتكم: لَقَد َخلَقُْتكم ِلَهَدٍف َواِحٍد

واللَّْحُم َعلَى َوَشِك الفََناِء واإلْهِتَراِء، فََمْن كَانَ َمْرِضيا لََدّي سُيْجذَُب إِىل َنفْسي لَألَبِد 
  .َوأََبِد اَألَبِد

لَْم َيْعَتبِر السُّوَء قَطُّ َحَماقَةً والَبالَهةَ وا أََسفاه ِلَمْن ! لَِكْن، وا أََسفاه ِلَمْن لَم َيكُن َيتَّقيين
وا أََسفاه ِللْقَلْبِ الَّذي اْعَتقََد أنَُّه قَاِدٌر أَنْ َيْبلُغَ ذُْرَوةَ قُْدَرِتِه بُِجُهوِدِه اخلَاصَِّة ! ُجُنوًنا
وا أََسفاه ! لُوٌء َمكًْراوا أََسفاه ِلَمْن قَلُْبُه َمْم! وا أََسفاه ِلَمْن لَْم ُيِطْع َوَصاَياي! َوبُِدوين

وا أََسفاه ِللَّذي كَانَ َيْحكُُم َعلَى أَخيِه َوَيْحِملُُه َعلَى ! الْبنِ آوى الَّذي كَانَ َيَتآَمُر لَْيالً
وا أََسفاه ِللَّذيَن أْهَرقُوا ! وا أََسفاه للشِّفَاِه الَّيت كَاَنْت َتْشَهُد ُزوًرا! الَعْيشِ يف الرُّْعبِ

ِللدَّنِسني الَّذيَن َيَتَناَولُونَ َجَسَد وا أسفاه ! فََسَيكُون َجَزاُؤكُم َجَهنََّم! ِة الَبريئَِةَدَم اَألجِنَّ
وا أَسفاه ِللَّذي ُيهيُنين ! َوَدَم اْبين َوُهم يف َحالَِة اخلَطيئَِة، فَكَم أَنتم َبغيضونَ يف َنظَري

! ُتوُبوا َعْن َخطَاَياكُْم! ُتوُبوا! نًِبا، ِلَيَتَناَول اْبين، َوَيأْيت، ُمذْ"احلَلَّةَ"و" اإلْعِتَراَف"بَِرفِْضِه 
َماذَا َيجُِب أَنْ َنفَْعلَ :"َما َنفُْع َتقْدَمياِتكُم َوُهَناَك َحيَّةٌ ُملَْتفَّةٌ يف َداِخِلكُم؟ إِذَا َسأَلُْتُموين

مىت (َوَصاَياَي، أَثِْمُروا الثَِّماَر الّصاِلحة  إِْتَبُعوا! ُتوُبوا: أُجِْبكُم" إِذًا ِلَنْرَبَح احلََياةَ اَألَبِديَّةَ؟
إِْنَتبُِهوا . ، َوأََنا، يف ُحُضورِ َمالِئكَيت َسأُقَدُِّم لَكُْم اِخلْدَر الذي َخصَّْصُته لَكُْم)٨\٣

حي كََما إِْسَمُحوا يل، يف قَفْرِكُم، أَنْ أُظْهَِر ُرو. واْبقَوا ُمَتَيقِّظَني ِضدَّ َهِذِه اَألْشَياِء كُلَِّها

  . أََشاُء َوِعْنَدَما أََشاُء َوَعلَى َمْن أََشاُء، كَْي أَُخلَِّصكُم
 !قَوِّْمَنا، َربِّ، أَيَُّها اآلُب الكُلِّيُّ املََحبَِّة، بِلُطٍْف َوَرْحَمٍة، ولِكْن بُِسْرَعٍة ♦

                                                           
  .الُْحبُّ الَغُيوُر  ٩
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 .أَِحبِّيين، أُْعُبديين، َوَضعيين يف املَْرَتَبِة اُألولَى َوفَوَق كُلِّ َشْيٍء ♥
 "!أَبَّا"أََنا َياِئَسةٌ بُِدونَِك، َيا . َعلِّْمَنا أَنْ ُنِحبََّك َوأَالَّ ُنغيظََك َبْعَد اآلن ♦
إِنَّ َعْيَنيَّ َعلَْيِك بِاْسِتْمَرارٍ، َيا ِطفْلَيت، َوُروحي َسوَف َيْجَتاُحِك أَكْثََر ِمْن أَيِّ َوقٍْت  ♥

! آه، أَيَُّتها اخلَليقَةُ. الكُلُّ َوأَْسَتطيُع أَنْ أَْمَألِك بُِنوريأََنا . َمَضى َحتَّى ال َيْتُرَك ِمْنِك َشْيئًا
َدعيين ُحرا، أَيَُّتها اخلَليقَةُ، َوبُِمعظَم َعطفي املُِحّب، َسأَْمُأل . َلَطيٌف  أََنا ُمْخِلٌص و

إِىل َهذَا َدعيين ُحرا كَي أُالِشَي ُخُمولَِك الَّذي قَاَدِك . ُروَحِك ِمْن أُلُوِهيَِّة ُروحي
إِْسَمُحوا يل أَنْ أَْمَألكُم بَِناري ِلُتْصبُِحوا ُخدَّامي . اجلُُحوِد الفَظيعِ َوإِىل َدَمارِ َنفِْسِك

 .أنا هو َمن هو، َمَعكُم. َدُعوين أَُحوِّلْكُم َألْجَعلَكُم َبْهَجةَ َنفْسي. املُْخِلصَني َواملَُتَحمِّسَني
 .مي، أَْنَت َيا َمْن َتقَْرأُينكُْن ُمَباَركاً َواْنَعْم بَِسال 

 

٢٤/٣/١٩٩١  

  َسأَْزَرُع احلُبَّ يف كُلِّ َمكَان
  

 .ِلَتْعَملْ كُلُّ َخليقٍَة إَِراَدَتَك، َربِّي ♦
أَْرغَُب يف أَنْ ُتِحبُّوين، ُتِحبُّوين، . َيا اْبَنيت، إِنَّ َما أَْرغَُب فيِه ِمْنكُم اَألكْثََر ُهَو احلُبُّ ♥

 .وين َواْشُعُروا بِحضوري، َهذَا َما أَطْلُُبُه ِمْنكُم، َيا فَاُسولَيتَسبُِّح. ُتِحبُّوين
َنْحَتاُج إِلَى ُمَساَعَدِتَك . َعلِّْمَنا أَنْ ُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا. َربِّ، َعلِّْمَنا أَنْ ُنِحبََّك كََما َتْرغَُب ♦

 .ا لَْم ُتْعِطَنا النِّْعَمةَ ِلُنِحبََّألنََّنا ال َنْسَتطيُع أَنْ ُنِحبَّ ِمْن ِتلْقَاِء ذَاِتَنا َم
َسأَُمدُّكُم َجميًعا بَِما . َسأَُعلُِّمكُم كََما أَُعلُِّمكُم َمْعرِفَةَ آَباِئكُم. ١٠َسأَُعلُِّمكُم بِالنِّْعَمِة ♥

لَْن  .َسأَُبثُّ فيكُم َجميًعا احلُبَّ َوالقََداَسةَ. الِغذَاِء الُروِحيِّ: َتْحَتاُجونَ إِلَْيِه اَألكْثََر
                                                           

  .وُع ُمظْهًِرا غَمَّاَزَتْيِهإِْبَتَسَم َيُس  ١٠
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كُلَّ َهِذِه  ١١كُلُّ َما قُلُْته لَكُم َسَيَتَحقَُّق قَريًبا َوَمْن كَانَ َيْسَحقُكُم. أُْرجِىَء إِْتَماَم َوْعدي

فَلَْن َيَتَعثََّر أََحٌد يف الليلِ َبْعَد ! َسأَْزَرُع احلُبَّ يف كُلِّ َمكَاٍن . السِّنَني َسُيرخي قَْبَضَتُه
  أَنا وأنِت، َنْحُن؟. َتَعالَي َيا اْبَنيت. اآلن

 .َنَعْم، َربِّي ♦
َهذَا كُلُّ َما أَطْلُُبُه . أَِحّبيين، ال تْنَسْيين. أَِحبِّيين، ال ُتْهِمليين. ِلذَا أَِحبِّيين، ال َتَخايف ِمنِّي ♥

  .ِمْنِك، أيَُّتَها النَّفُْس

  
 

  ٢٥/٣/١٩٩١عيُد البَِشاَرِة 

  َسَتَتكَاثَُر نَِعمي َعلَْيكُم - أيًضا َعلَى الَوثَنِّيني َسُيْسكَُب إِنَّ ُرْوِحَي القُدُّْوَس
  

اُألْسُبوُع "ِعْنَد الكَاثُوليِك، واُألْسُبوُع القَاِدُم ُهَو " اُألْسُبوُع الَعظيُم"َربِّ، َهذا اُألْسُبوُع ُهَو  ♦
أَْشُعُر بِأَنَُّه لَْيَس ِمَن الصَّواب أَنْ َيكُونَ لََنا َتَواريُخ ُمْخَتِلفَةً َوأَنْ . ِعْنَد اُألْرثُوذُكْس" الَعظيُم

 !"إِنَّ َيُسوَعُهم لَْيَس َيُسوَعَنا: "َنْخَتِلَف بِخصوِصَك بَِحْيثُ ُتثَاُر ُمالَحظَاٌت كََهِذِه
أَْنُتم  .ِكْن َيظَْهُر أَنَّ كَثرييَن فيكُْم ال َيفَْهُمونَ ذَِلَكإِنِّي أُِحبُّكُم َجميًعا َعلَى السَواِء، لَ ♥

أََتَرْين َيا فَاُسوال؟ . ُتَعَساُء كُلُّكُم، َخطَأَةٌ كُلُّكُم، ُضَعفَاُء كُلُّكُم، لَِكنَّكُم َجميَعكُم ذُرِّيَّيت
ذََهْبُت يف كُلِّ . ١٢قَلْبَِي اَألقَْدَسأََرْيُت  لَِكَو إِلَْيِك،، أَيَّ فَْرقٍ؟ أََتْيُت أََناَهلْ َعِملُْت، 

لَقَْد أَغَْدقُْت َعلَْيِك . اإلتَِّجاَهاِت أَْبَحثُ َعن أَيَِّة َوسيلٍَة ُيْمِكُنين بَِها أَنْ أَْجَعلَِك َخاصَّيت
                                                           

  .الَشْيطان  ١١
َيقصُد َيُسوُع بِأَنَُّه اْخَتاَر أُْرثوذُكِْسيَّةً َولَْيَس كَاثُوِلِكيَّةً، َوَمع ذَِلَك َتكَلََّم َمَعَها بُِمْصطَلََحاٍت   ١٢

  .كَاثوِلْيِكيٍَّة
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. قُُصِكالَبَركَةَ ِتلَْو الَبَركَِة ُألقيَمِك ِمَن املَوِت َوأَُنشِّئَِك، بَِما أَنَّ اِحلكَْمةَ كَاَنْت َتْن
َتَودَّْدُت إِلَْيِك، َويف َحَناين قَْد اْخَتْرُتِك، أََنا بَِنفْسي، ِلُتْصبِحي َشاِهَدةً ِلَشْعبٍ لَْيَس 
 .َشْعَبِك، َوالكَثُريونَ ِمْنُهم ال َيفَْهُمونَ ِلَماذا، ِمْن َبْينِهِم، اْخَتاَرِت اِحلكَْمةُ اْمَرأَةً غَريَبةً

، ُمَصمٌِّم أَنْ أَُبيَِّن لَُهم أَنَِّك أَْنِت، الَغريَبةَ لََدْيهِم، قَِد اْخَتْرُتِك أََنا، القَلَْب اَألقَْدَس 
َنَعْم، أََتْيُت ُألَعلَِّم . ِلَتْشَترِكي يف ِغَنى قَليب اَألقَْدسِ، َوُتَشارِكي يف أَفَْراِحِه َوأَْحَزانِِه

َألنَّين أََنا َواِحد  ١٣ُت لَُهم َنشيًدا َجديًدا،أَلَيوَم َنظَْم. الُغَرَباَء أَْيًضا ِغَنى قَليب اَألقَْدس
َحتَّى َولَو . ِلذَا، َيا ِتلْميذَيت، إِْسَتِمّري يف عدمِ َتمييِزِِك َنفَْسِك بِاْسمي! َوأََنا أَنا ذَايت

. يتَسآيت َداِئًما إِلَى َنْجَدِتِك، َيا ِطفْلَ. َعَصفَْت رَِياُح أَْعَدائي فيِك، لََما َتَخلَّْيُت َعْنِك

إِنَّ اهللا ال :"فَالِكَتاُب املُقَدَُّس َيقُول .َسأُجيُب َمكَاَنِك أنا، ال ُتجييب؛ ١٤فَإِذَا َتَحدَّوِك
." ُيَراعي ظَاِهَر النَّاسِ، فََمْن اتَّقَاُه، ِمْن أَيَِّة أُمٍَّة كَاَنْت، َوَعِملَ البِرَّ كَانَ ِعْنَدُه َمْرِضيا

اَس اْنقََسُموا، والَتَزموا بالِفْرقَِة بِاْسمِ قََداَسيت، لَِكن ولَِكنَّ النَّ). ٣٥-٣٤\١٠رسل (
َسُيْسكَُب ) الْنِدَهاشِ الكَثريين الَعظيم(إِنَّ ُروِحَي القُدُّوَس . إْنَتِظري َوَسوَف َتَرْين
لَ أَنْ َيُزولَ َهذَا إِنَّ َهِذِه اَألْشَياَء َسَتأْيت قَْب: أَحلَقَّ احلَقَّ أَقُولُ لَِك. أيًضا َعلَى الَوثَنِّيَني

َولَْن ... يف النَِّهاَيِة، َسأَُوحُِّدكُم َجميًعا. ِلذَا َتَشجَّعي، َيا ِطفْلَيت، وال َتَخايف. اجليلُ
ُيْسَمَح لَألفَْعى بعَد اآلن أَنْ َتْنفُثَ الَسمَّ يف طَعاَِمَك أَيُّها اجليلُ؛ فَطََعاُمَك َسَيكُونُ 

أُِحبُّكُم، َوَشْعيب، الَواِحُد، َسَيْحِملُ اْسِمَي . والنَّحيُب َسَيْنَتهَِياِن الكَآَبةُ. َسليًما َوطَاِهًرا

                                                           
  .١٤/٣رؤ  ١٣
، َيقُولُون إِنَُّه، ُألَبْرِهن َعن )كاثوليك(اِقفَةٌ َبْعُضُهم، ِعلَْمانِيُّون َوكََهَنةٌ، َوَحتَّى أََس  ١٤

  .إِْخالِصي، َيجِب أَن أَْتُرَك الكَنِْيَسة اُألْرثُوذُكِْسيَّة َوأَْنَضمَّ إِىل الكَنِْيَسة الكَاثُوِلِكيَّة



      ٥٠رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٢٠٣

 .يف َهِذِه الوْحَدة ١٥القُدُّوَس
يف ُحُضورَِك ال َتذُوُب اِجلَبالُ فَقَطْ، كََما قَال النبِيُّ ! آه، لَْيَتَك َتُشقُّ الَسَمواِت وَتْنزِلُ ♦

اِن احلَديِد الَّيت َجَعلَْتين أَْرُسُمها، ُمَمثِّلَةً الكَاثُوليَك واُألْرثُوذُكَْس ، َبلْ أَيًضا ثَالثَةُ قُْضَب١٦أَِشْعَيا
 والْبُروِتْسَتاْنَت،

َسآيت إِلَْيَها، أََنا بَِنفْسي، بِقُوٍَّة َعظيَمٍة، . لَْن أَْتُرَك كَنيَسيت َزَمًنا طَويالً ُمقَسََّمةً: أَِعُدِك ♥
لَْن أَصَرب أَكثَر َعلَى َهذَا اجليلِ الكَاِفرِ؛ َعلَى كُلِّ . َمْحُبوَبيتِثقي يب، َيا . َوأُعيُد بَِناَءَها

ِلذَِلَك َسَتَتكَاثَُر نَِعمي . َحالٍ، فََغَضُب اآلبِ ال ُيْمِكُن أَنْ ُيحَبَس إِلَى َزَمنٍ أَطَْولَ

فَهَِي، . بَِسالميَيا فَاُسوال، إِنَّ األرَض لَم َتْنَعْم َبْعُد َمِليا   .ِلَخالِصكُم: َعلَْيكُم
كَالتُّْرَبِة اجلَافَِّة، َعطَْشى إِلَى َهذَا السَّالمِ الَّذي اْسَتوَدْعُتكُم إِيَّاُه َجميَعاً، َوأََنا، كََجْدَولٍ 

 .َيْنَساُب يف ُبْسَتاٍن، َسأَْنزِلُ َألْروَِيكُم
لُْت َمْسِكين، َوفيِك َسأَْنُمو، ألنَّين َتَجذَّْرُت فيِك، َوفيِك َجَع! َوأَْنِت، َيا ِطفْلَيت، إِفَْرحي

  :واآلن َصلِّي إِلَى اآلبِ َمعي، َيا ِطفْلَيت، َوأَعيدي َبْعدي َهِذِه الّصالةَ. إِذَا َسَمْحِت يل
  أيُّها اآلُب،
  .ِلَيَتَباَرِك اْسُمَك

  بَِما أَنَّ اْبَنَك احلَبيَب َيُسوَع املَسيَح
  أََتى إِلَى الَعالَمِ
  ،ال ِلَيديَن الَعالََم

                                                           
  ).٢٦\١١أعمال الرسل . (فَقَط تالميذ الَْمِسيح  ١٥
  .١٩\٦٣أَِشْعَيا   ١٦
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  َبلْ ِلُيَخلَِّص الَعالََم،
  .إِْرَحْمَنا

  أُْنظُْر إِلَى جَِراحِ اْبنَِك املُقَدََّسِة
  املَفُْتوَحِة اآلنَ كَثًريا،

  َوَتذَكَّْر الثََّمَن الَّذي َدفََعُه َألْجِلَنا،
  ِلَيفَْتِدَيَنا َجميًعا؛

  َتذَكَّْر جَِراَحُه املُقَدََّسةَ
  َوالقَلَبْينِ

  ْعَتُهَما أَْنَت َنفُْسَك، يف احلُبِّ،اللَّذَْينِ َجَم
  :َوَتأَلََّما َمًعا

  قَلَْب احلََبلِ بِال َدَنسٍ
  .َوقَلَْب اْبنَِك احلَبيبِ

      

  أَيَُّها اآلُب
  َتذَكَّرِ اآلنَ َوْعَدُه، 
  َوأَْرِسلْ إِلَْيَنا املَُحاِمَي

  بِقُوٍَّة كَبَريٍة،
  الرُّوَح القُُدَس، ُروَح احلَقِّ،

  َر الَعالََم بِاحلَقِّ،ِلُيذَكِّ
  َوكَذَِلَك بِطََواِعيَِّة اْبنَِك،

  َوَتَواُضِعِه
  .    َوطَاَعِتِه، َوُحبِِّه الَعظيمِ
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  أَيُّها اآلُب،
  لَقَد َحانَ الَوقُْت

  الَّذي فيِه َمْملَكَةُ اإلْنِقَسامِ َتْدُعو
  إِلَى السَّالمِ َوالَوْحَدِة؛
  لَقَْد َحانَ الَوقُْت

  جلََسُد اجلَريُح، َجَسُد اْبنَِك،الَّذي فيِه ا
  َيْدُعو إِلَى اإلْسِتقَاَمِة،

  الَّيت مل َيْعرِفَْها الَعالَُم َبْعُد؛
  لَِكْن بِقَلبِ َمْرَيَم الطَّاِهرِ
  َوبِقَلْبِ َيُسوَع اَألقَْدسِ،

  َهْبَنا،
  أيُّها اآلُب الغايل،

  َهذَا السَّالَم يف قُلُوبَِنا،
  دَّسَ،َوَتمِّمِ الِكَتاَب املُقَ

  باْسِتَجاَبِة الصَّالِة
  :الَّيت ُيقَدُِّمَها لََك اْبُنَك احلَبيب
  أَنْ َنكُونَ َجميُعَنا َواِحًدا،

  َواِحًدا يف الثَّالُوِث اَألقَْدسِ اِإللَهِيِّ،
  ِلَنْعُبَدك َوُنَسبَِّحَك َجميُعَنا،

  . َحولَ َبْيِت قُْرَباٍن َواِحٍد
  .آمني
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كوين مباركةً،   .أَِحبُّوا َبْعُضكُم َبْعًضا كََما أََنا أُِحبُّكُم. كََما أُِحبُِّكَيا اْبَنيت، أَِحبِّيين 

  .َتعالَي
٨/٤/١٩٩١  

  الةٌ ِللَْوْحَدةَص
 َربِّي؟ ♦
 .١٧أَِحبِّيين َوَتَمسَّكي يب َألنَِّك لَْم َتْنَتهي َمعي. أَيَُّتَها الصَّغَريةُ، السَّالُم َمَعِك. أََنا ُهَو ♥
 !َوُمْرَتاَحةٌأنا َمْسُروَرةٌ  ♦
أَيَُّتها الزَّْهَرةُ، َهِذِه . لَْن أَْسَمَح ِلقُوَِّتِك أَنْ َتْنَهاَر، َسأُْعطيِك طََعامي، كََما فََعلُْت َداِئًما ♥

 :، أُكُْتيبَتعالَي ؛ِهَي َصالةٌ َألْجلِ َجميع اُألَممِ، َصالةٌ ِللَوْحَدِة ١٨املَرَّةَ، رَِسالَيت
  

الَّذي َتْرُزقَُنا، َوذَِلَك إلْتَمامِ الكُُتبِ،  ١٩أَْجلِ الطََّعامِ السََّماوِيِّ ِلُيَسبَّحِ الرَّبُّ، ِمْن"
لَقَْد أَْعطَيَت َمْعرِفََتَك َألوالٍد ُبَسطاَء َولَيَس ِللُْمثَقَّفَني، َألنَّ َهذَا َما . وإِكَْمالِ َعَمِلَك
  .ُيْرضيَك، َربِّ

ُرقَاِت ِلَيسَري َشْعُبَك فيها، َوَيأْيت إِلَيَك لَيْمَأل َبْيَتَك، إِذْ ِلُيَسبَّحِ الرَّبُّ، ِمْن أَْجلِ فَْتحِ الطُ
بالّرغمِ ِمن أَنََّك أَْرَسلَْت اْبَنَك إِلَى الَعالَمِ، َوَرأَى الَعالَُم النُّوَر بُِوُضوحٍ، فَلَْم َيقَْبلُوا 

أَلَعالَُم َجَحَد َألنَُّهم َرفَُضوا . ِدكُلُُّهم النُّوَر، َبلْ فَضَّلُوا الظُّلَْمةَ بُِسقُوِطهِم يف اجلُُحو
                                                           

  .ِه الطرِْيقَِة، بُِرْؤَيِتِه َداِخِليا َوَسَماِعِه بالكَالمِبَِهِذ: َيقِْصُد َيُسوُع  ١٧
يف كنيسِة مرمي امللكة،  ٢٥/٥/١٩٩١رِسالَةٌ ُمعلََنةٌ َوَمنشوَرةٌ ألوَّلِ َمرٍَّة يف اجتماعِ   ١٨

  .مارتينِي سويسرا
  .الرََّساِئل: الطََّعاُم الُروِحيُّ  ١٩
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َنَعْم، َربِّي، إِنََّك ُتِحبُّ الَعالََم كَثًريا َحتَّى إِنََّك . احلَقيقَةَ َوفَضَّلُوا أَنْ َيعيُشوا يف الكَِذبِ
ِمْن َجديٍد  الَيوَم، بالرَّغْمِ ِمْن شرَِّنا، ُتْرِسلُ لََنا، بُِدوِن َتَحفٍُّظ، ُروَحَك القُدُّوَس لُيْحيَِيَنا

وُيْحيَِي الَعالََم ُمَجدًِّدا، كُلَّ َخليقٍَة، َحتَّى َيَرى كُلُّ َواِحٍد َمْجَدَك َوُيْؤِمَن، َوَهكَذَا 
  .َيْهَتدي

اخلَِفيَّ  ٢٠ِلُيَسبَّحِ الرَّبُّ، ِمْن أَْجلِ فَْتِحِه أَْبَواَب السََّماِء ِلَيْسكَُب ِمن ُمدََّخَراِتِه َهذَا املَنَّ
كَالَّ، لَْم َيكُْن ُموَسى الَّذي أَْعطَى اخلُْبَز ِمَن السََّماِء ، َبلْ أَْنَت، أيَُّها . وظَ َأليَّاِمَنااملَْحفُ

ُخْبُز احلََياِة،  ُهَواآلُب، الَّذي أَطَْعَم اخلُْبَز احلَقيِقيَّ، َوبَِما أَنَّ اْبَنَك َيُسوَع املَسيَح 
َوَرَد يف الِكَتابِ . َحَياةٌ ُهَونَّ كُلَّ ُخْبزٍ َيْنزِلُ ِمَن السََّماِء فَالرُّوُح القُُدُس ُيَغذِّيَنا أَيًضا، َأل

، فَاللَّْحُم َوالَعظُْم ال َيْسَتطيَعاِن أَنْ َيكِْشفَا احلَقيقَةَ َما ٢١َسَيَتَعلَُّم اجلَميُع ِمَن اِهللا: املُقَدَّسِ

  . حلَقيقَةَ َوطََبَعَها يف قُلُوبَِنالَْم ُيْعِط احلَقيقَةَ ذَاَك الَّذي ُهَو َنفُْسُه أَوَجَد ا
فَلَْيْعُبرِ الَعالَُم ِمن الظُّلَْمِة . أيَُّها اآلُب، َعَسى اْسُمَك أَنْ ُيَسبََّح َداِئًما َوُيَمجََّد ِمْن َجديد

  .إِلَى النُّورِ، َوِمَن الكَِذبِ إِلَى احلَقيقَِة الكَاِملَِة، َوِمَن اخلُُمولِ إِلَى احلََراَرة
ها اآلُب، َخاِلُق الَسَماِء واَألْرضِ، لَقَْد أََتِت السَّاَعةُ ِلُتظْهَِر لََنا السََّمَواِت اجلَديَدةَ أيُّ

  .َواَألْرَض اجلَديَدةَ َحيثُ ُيقيُم ُروُحَك القُدُّوُس فيَنا
ُروُحَك  أيَُّها اآلُب اجلَزيلُ الَتَحنُّن، كََما َمجَّْدَت اْبَنَك َوَمجََّدَك اْبُنَك، ِلُيِمجِّْد

َعمَّا قَليلٍ، أيُّها اآلُب، َوفْقًا ِللِْكَتابِ املُقَدَّسِ، . القُدُّوُس، ُروُح احلَقِّ، اْبَنَك ِمْن َجديٍد
َسَتُزولُ السََّماُء اُألولَى َواَألْرُض أُألولَى قَريًبا، ِلُتَبْرِهَن ِللَْعالَمِ أَنَّ كَِلَمَتَك َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ 

                                                           
  .١٧\٢ُرْؤَيا   ٢٠
  .١٣\٥٤أَِشْعَيا   ٢١
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ِعْنَدما َيأْيت ذَِلَك الَيوُم، َسَتَتَحقَُّق أَيًضا َصالةُ اْبنَِك  .ِفْعالً قَْد غَلََب الَعالََم َوأَنَّ َيُسوَع
  الَّيت َرفََعـَها إِلَْيَك، َألنََّنا كُلََّنا َسُنْصبُِح َواِحـًدا فيَك كََما الثالُوثُ القُدُّوُس ُهَو َواِحٌد 

  .َبًدا َبْيَنَنا بِاْسِمَكفَلَْن ُنفَرَِّق أَ. َوُهَو ُهَو ذَاُتُه
لُيَسبَّحِ الرَّبُّ َوِلُيَمجَِّد الَعِليُّ ِمْن أَْجلِ إِْرَساِلِه إليَنا، يف ُجُحوِدَنا الَعظيمِ، أُمََّنا الِقدِّيَسةَ، 

ِمْن َو. َوقَْد َوحَّْدَت بَِنفِسَك بِاحلُبِّ قَلَبَها َوقَلَْب َيُسوع، القَلَْبنيِ اللَّذَينِ َتأَلََّما َمًعا
َوفيَك، ألنَِّعاُج . َجديدٍ، َمًعا، َهذَاِن القَلَْباِن اَألقَْدَساِن َسُيَجدَِّدانَِنا َوُيعيَدانَِنا إِلَى احلََياِة

الضَّالَّةُ َسُتوَجُد، واِخلَراُف التَّاِئَهةُ َسُتذكَُّر بِحظريهتا احلَقيِقيَّة وبَِراعيها احلَقيِقّي، ذَِلَك 
ُرك أََبًدا قَطيَعُه وال َيَتَخلَّى َعن التَّاِئهَني، َبل َيْشفي اجلَْرَحى َوُيَشدُِّد الرَّاعي الَّذي ال َيْت

  .املُْنَهكَني
يف احلَقيقَِة، َتَتفَجَُّر َيَنابيُع ماٍء َحيٍّ . ِلُيَسبَّحِ الرَّبُّ الَّذي بُِروِحِه القُدُّوسِ َنَنالُ املَْعُموِديَّةَ

املُقَدَّسِ، َهذَا املَقِْدسِ  ٢٢طَْشاِن، َألنََّها َتَتفَجَّر بِفَيضٍ ِمْن َمقِْدِسَكَوُتْعطَى إِلَى اِإلْنَساِن الَع
الَّذي أَقَْمَتُه يف ثَالثَِة أيَّامٍ؛ َوِمن ِملِْئَك َنَنالُ يف َهِذِه اَأليَّامِ اَألخَريِة نِعَمةَ ُروِحَك 

  . َماِء، القُوُت الُروِحيُّ اآلِتي ِمَن الرُّوحالقُدُّوسِ ِلُتْحيَِيَنا، ألنَّ َهذا ُهَو َمنَُّك، َمنُّ السَّ

أيُّها اآلُب، ِلَيعِ َشْعُبَك أنَُّه، َعمَّا قَريبٍ، َسَيْنَتهي التَّحرُمي، َوأَنَّ َعْرَش احلََملِ، 
ذَا الَيومِ ِلذا، أَيَُّها اآلُب الَبارُّ، َهيِّئَْنا ِلَه. َعْرَشَك، َسَيكُونُ َعمَّا قَريبٍ يف َمكَانِِه، َبْيَنَنا

  .املَجيِد الَّذي فيِه ُيْمِكُنَنا َجميًعا أَنْ ُنَسبَِّحَك َوُنَمجَِّدَك َحولَ مذَبحٍ َواِحٍد

أَيَُّها اآلُب، أَْشكُُرَك َألنََّك َسِمْعَت َصاليت، َوَألنََّك أَْعطَْيَتين كَِلَماِتَك ُألَبيَِّن ِللَْعالَمِ 

  ."آمني .ِغَنى قَلْبَِك اَألقَْدسِ

                                                           
  .، َجَسُدُه، قَلُْبُه اَألقَْدس)٣٤\١٩أُنظر ُيوَحنا (ْنُب َيُسوع َج  ٢٢
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َستنالَني داِئًما . عالَي، َيا اْبَنيت، َتعالَي، َيا َصديقَيت الصَّغَريةَ، ال َتَتَوقَّفي َعْن ُحبَِّيَت
  .ِلذَا اطَْمِئّني َوِثقي يب. َتشجيعايت

 


