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 خمسونَوالْ  سادسالدَّفَتر ال
 

٢٩/١٠/١٩٩١ 

 ي!هلَ يا إ 

ي، ي بِ ي أن ُأكّلمِك، آمنِ محي لِ أنا هو؛ لسِت َوحَدِك؛ أنا حاضٌر وَمعِك؛ فاسوال، اسْ  ♥
هذه بِ  ١همي لَ ي، قولِ لي ِلمجدي، يا ابنتِ عمَ إ؛ يّ فِ  ي، رّكزي وتأمليأنا بُقرِبِك، تعالَ 
ة، بشدّ  ميًعاجَ  زّكمعُ ا أَ السموات؛" أن م ملكوتَ هللفقراء بالروح ألن لَ  الطريقة: "طوَبى

وأعّلم ُكًال  يانأشفي العمو  ،ينوا أكثر من أّي وقٍت مضى وأنا سوف ُأَزوِّد البائسصلّ 
 الى خاّصتكم؛  اءي ِمن الغربشريعتِ  منكم

   حّبكم؛حب يُ الْ 
     

  

  َانكلرتا.)  ِيف رحلِيت  كاملِ جتماعاِت  هيديّة، َكُمَقدِّمة الهذه رسالة مت 
 

 الحًقا:( 

ي، وآه! أنــــا أعــــرف جّيــــًدا ي صــــالتك؛ انــــا ُأِحّبــــِك، يــــا طفلِتــــي ثابتــــة ِفــــفاســــوال، كــــونِ  ♥
ــُضــُعفاتِ   هــذاف؛ جميــع إَلــيّ الْ  قــوديحقيقــي، مــان الْ يْ أوالدي إلــى اإل قــوديي؛ ِك، يــا ابنِت
 ؛جزٌء من رسالتكِ  أيًضا

  نا رَّبِك؛ي سبيلي أفِ ي حارًة ي، كونِ آه يا طفلتِ 
 ،ــإَىل يســتمعون  ميــعُ اجلْ  يسلــ رّيب ــم ملَ ا. هــل ِمــَن الْ  هــذه الرســائل عنــدما أُنــادي ِ ّ  ممكــن أ

هم  أيًضـا وعـن آخـرين اسـتعملتَ اليّـة يفهموا؟ ال أَتكّلم فقط عـن نفسـي بـل عـن الظهـورات احلْ 
 كأداٍة لَك بطريقة تفوق الطبيعة.

  ؟ كم؟ةٍ ابيإجيْ  يوم يصغون بطريقةٍ ال العاليةِ  مراكزِ الْ  ا لَك بصراحة: كم من اكلريوسِ سأقوهلُ 
                                                           

 كلرتا. اناالشخاص اّلذين سوف ألتقيهم ِيف  ١
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ــ كتبــةٍ و  كهنــةٍ   عظمــاءكــم مــن فقــط بــاألمس،  و  ♥ فاســوال،  -جــابيين؟ يْ وكــانوا إ يّ أصــَغوا إَل
مقـدس: أظهـرُت نفسـي للـذين يقـول الكتـاب الْ فيَّة ُمْختارة بالنعمة كـي تـؤمن؛ قِ هنالك بَ 

 ي؛مدرستِ  ىإلَ  جميعالْ َدعوُت  مع ذلك، منذ البداية،و ، ٢ي عن شيءم يسألونِ لَ 

  م،كُ ُمرِشدُ  القدوسَ  إن روحيَ 
   -م معّلُمك -و  ٣كمَزوجُ 

وَسَيْسُكن روحي فيكم  حبٍ ي حلقِة كل األمم فِ   قريًبا معسأجْ  يحًقا أقول لكم أنّنِ 
؛ ولكن كم يمتعالِ اّلذي َسُيعطى لكم هو: نوري الْ  لنورَ ن اإ إذ، يانللعم الَبصرَ  فَيهبُ 

على يـَْعُسُر ى نوري! كم وا إلَ يدخلي روحهم أن فِ  واتٍ ثر على اّلذين كّدسوا يـَْعُسُر 
 ي!عليهم أن يدخلوا ملكوتِ  يـَْعُسرُ ويُدركوا أعماقه! كم " الروحَ "وا ِلجحكماء أن يَ الْ 

ى هم إلَ هم غير مستحقين يسبقونَ ن تدعونَ جتمعكم ومَ ، إّن منبوذي مُ صراحةٍ بِ أقوُل لكم 
  ملكوت؛الْ 

 هم أنكنُ ميُ ال من الشر، اّلذين  خيرَ الْ  أن يُميِّزوا ال يستطيعونأجل! أولئك اّلذيَن 
 مائدةليجلسوا على الْ  جميعالْ وما زلُت أدعو  دعوتُ ! لقد همنيممن يَ  همر اسيَ  واز ميِّ يُ 

لقد ضحكوا وازدروا ندائي الرؤوف  ي،م يستجيبوا لدعوتِ معي، لكن الكثيرين لَ 
مثل وليمة نوا كل هذا بِ رون؛ قارِ جعلوا آخرين، ِممن أرادوا أن يأتوا، يتعثّ بتعليمهم و 

  ؛٤العرس
  ٥أجيء ثانيةً س

                                                           
 ١٠/٢٠روم  ٢
 ٥٤/٥اشارة اىل اش  ٣
 ١٤-٢٢/١ مّىت  ٤
 ٣فيض الروح: يوء  –العنصرة الثانية  ٥
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  كل هذا الوقت؛  ينبذون اّلذي كان  نْ ون عندما سُيدركون مَ عدسيرتون؛ ِعدرتَ وسيَ 
، لقد نكروا نوري ألجل نورهم، لقد نكروا خاصّ الْ لروحهم  انقادوالقد نكروا روحي و 

 خاّصةِ الْ  وألجل معرفتهم ُمَتَدنـَِّيةٍ  حكمة ألجل فلسفةٍ من الْ  معطاةَ الْ  ي السماويةَ معرفتِ 
  ؛العقالنّيةِ 

  -لقد جحدوا  -
 ي واعطيه لشعبٍ نزع منهم ملكوتِ ي؛ سوف أبما أنّهم رفضوا روحي، ونوري ومعرفتِ ف

أطلب منهم أن سي و ائصّ أخم سأرّحب ِبهؤالء األشخاص كثُ َر؛ اثمال قادٍر أن َيجِني منه
؛ لقد قررت أن أجذب قد َحَضَرتْ ه الساعة ي الواقع هذفِ  يأتوا معي ويسكنوا معي؛

 ين، مستحقّ الْ  ، غيرَ شارعٍ  ي كّل زاويةِ فِ متسكعين معة، أولئك الْ ئي السُ يِّ السَ  يَّ إلَ 
ى  إلَ  ؛ سأتوجَّهقطّ  ميم يعرفوا اسْ البائسين وأولئك اّلذين لَ  ،معدومينمعدومين بين الْ الْ 

، وسوف أُمًَّة مقّدَسةً ، حبٍ  أّمةَ  مأجعل منهي قط وسونِ حبّ م يُ ين لَ بائسكثيٍر من ال
 يكنيستِ   يبنِ سأَ  كليروسِ هذا األاآلمين، وبِ  ، كهنةَ حيّ الْ  اإللهِ  كهنةَ ون  ي؛ سُيدعَ يُمجدوننِ 

، وال أََتتْ  ميًعا، فيستريح جسدي؛ الساعةُ دكم جَ أوحِّ ي هذه القلوب سمن جديد، فِ 
   روحي القدوس هذه؛ أن يوقف ساعةَ يُمكنه حد أ

 ممالكَ الْ ى يساركم وترون حت أقدامكم، عندما تنظرون إلَ تَ  ّككيتف ملعالَ عندما ترون ا
علموا أن إ تنهار، جبالَ الْ مينكم ى يَ ، وإلَ ترابٍ من  ركامٍ ى إلَ  حّولتْ تَ مدن الْ و  تتزعزع

هم أتُ شّ روحي القدوس؛ عندما ترون تالميذي، اّلذين نَ  فيضِ  هي بدايةُ  هذه العالماتِ 
 َوْقعَ زوا وميّ  جربَتكمتَ ، ال تقاطعوهم؛ قاوموا ال خوفب ميبنفسي، يُبشرون باسْ 

أعضاء  ي طريقهم كلَّ عوا فِ جمِّ كم هؤالء القّديسين كي يُ يلإُل رسِ أُ سأظل ؛ أقداِمهم
هم؛ ستسقُط وقفَ تُ أن  ستطيعَ تَ ى األرواح النجسة لن ، حتّ ، وال أحدَ ةِ قطّعمجسدي الْ 
    ؛ "دهمسيّ "ها ستعرف أن اآلمين هو أمامهم ألنّ  باألحرى
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  ي،قريًبا، يا طفلتِ  اآلمين يكون معكِ 
   يكِ عزِّ من هو مُ ف

   كائنٌ   ومنزله
  منه ال يُدَنى نورٍ ي فِ 
  ي النهاية فِ  يغطِّيكِ س
  نوره ويستوعبكِ ب 

  - حبُّ الْ أنا  -
  

  ُْالقدوسُ  كَ مبارٌك امس 

  ،جدُ مَ مُ والْ 
  بد. األفـَْلُيَسبَّْح وليـُْرفْع إَىل 

  
  

٩/١١/١٩٩١-٥ 
 

  نتشسرت)ما –انكلرتا 
  

  ِين غسطينوس هامجَ  كنيسة القديس أ االجتماع ِيف يل أن أذهب إَىل بَ قُـ ِ دف تعطيل  الشيطان 
 صليُت للقديس ميخائيل االجتماع.
  
  

  ّعندئذٍ  – )فُفّكت قبضة الشيطان.(. "للوردة السرّية"ني من الوردية، ني وصليُت بيتَ تَ مر 
 مباركة هذه الرسالة.)نا الْ  أمُّ ِين أعطتْ 

  

 ــأنــا م ــَد أُنْ ِك فارَقــي، لــن أُ خــافِ ي؛ ال تَ عــِك، يــا طفلِت ْي عــن نظــري؛ اعملــي بســالم،  ُمَلــةٍ قـَ
 معِك؛ يأنّنِ ي بسالم وتذّكري اذهبِ  ،ي اآلنفاسوال؛ أنا احّبِك، صلّ 
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٦/١١/١٩٩١  

 (انكلرتا 

  م رسالتهم.)وايز كي أقرأ هلَ  سجن سرتاجنْ قبل الذهاب إَىل 

م؛ للعـالَ  بُّ ي، مـا يقولـه الـر ظهري، يا طفلتِ أَ ي؛ ي منّ تِ أْ تَ  ي ستنالينالقوة الّتِ  كلُّ   يطفلتِ يا  ♥
مي ي ألولئـك الّـذين ال يَـْدعون اْسـشـعبِ  الدموع؛ ليصـلِّ  ْزِرفتَـ ي هم كيف جفونِ أظهري لَ 

ــ واالنقــاضُ  ى حديقــةٍ مكًنــا؛ الصــحراء ســتتحول إَلــمســتحيل سيصــبح مُ هم؛ الْ شــفيَ فأ ى إَل
 ؛فأستجيبوا بقلبهم صلّ وا؛ أن يُ صلّ يُ  ي ألوالدي أنهكم؛ قولِ ي أنا، الَ مذبح لِ 

ي؛ ي قلبِ حوا فِ وأن يستريُ  همآلمَ ي أموا لِ م أن يقدّ باآلالمسحوقين الْ  دُع كلَّ أَ 
  صليبهم؛ لِ ى َحمْ لع مفسأساعده

ي ان محي لِ ي واسْ ينِ ؛ كّلمنفسكِ  َنيي بعيانظرينِ  حضوري؛شعري بِ أُ ي، يا فاسولتِ  إذن،
 ي؛دينِ استعملك لتمجّ 

  

٨/١١/١٩٩١  
  مانتشسرت) -انكلرتا 

 السالم معِك؛ ♥

ي ؛ قولِ سأكمُِّله بدأُت وباركتُ  فماكم؛ خالصُ  وهذه الطريقة همن النزول بِ  يهدفِ إن 
 قصد، أالخالصَ  قصد، فأنا أمهم، مستعمًال إيّاِك كوسيلةٍ كلِّ أعندما  ينّ إألوالدي 

 حبُّ الْ "ه يَقُتل؛ ضعر مار، ألن ما يَ الدّ  يبغيَ لكن الشيطان  ؛مارَ الدّ  ، ال أقصدسالمَ ال
يزون عليَّ عز ميًعا نتم جَ أ لكم قلبه؛ ويُقّدمَ  إليكم ي من السماء لكي يَبلغَ ينحنِ  "األمينُ 
  ؛ إن القدوس يكشف وجهه:جًدا
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 كم وحياتكمكلُّ ي  وَتخّصونِ  أخّصائيميًعا نتم جَ أيز؛ يمتَ  واحٍد منكم بدون أيّ  ُع كلَّ ْد أ
لكن أنّهم يتكلمون عن الوحدة هرون ظئك اّلذين يَ أول؛ ال تكونوا مثل يّ يدَ  يدائًما فِ 

ى نتعشّ فكعائلة واحدة   يّ وا إلَ ؛ تعالَ هامارسونَ ّلذين يُ ا على سيفالون ذلك يستلّ  مع
  ي؛مُح لكل شخٍص أن يسمع صوتِ نا؛ اسْ نا مًعا، أنا وأنتم، أنتم وأميعُ جَ 
  ي بصلواٍت من قلبكم؛ميًعا، زيّنونِ بارككم جَ أ

  

     
  
  

٩/١١/١٩٩١  
 (مانتشسرت 

  َ؟اهبَّ ر  
 ي مباركة؛ي، كونِ أنا هو؛ صغيرتِ  ♥

ي إًذا ان محي لِ فاسْ  ؛كِ بواسطتأن اكتبها أرغُب  ختلفةٌ مُ  ك أشياءُ ال تزال هنا
ى حتّ  ٦هيكلي أُقّويي؛ سمن معرفة منِ  اكتسبتهِ  ي كّل مافِ ي، استعملِك؛ فّكري، يا ابنتِ 

مو ولن نْ فيِك سأ؛ ي يتكّبدتِ كانِت الصدمُة الّ   ا مهمامً جًدا ويبقى سالِ  اه متينً يصبح بنيانُ 
  ه؛ فيِك؛ القّدوس يُعطيِك سالمَ  ؛ دعي روحي يسترحْ أنقصَ 

  
  
  
  
  
  

 ١٣/١١/١٩٩١  
  

 َك.. أعبدُ أحّبكَ  ٧ربُّ أيها ال 

                                                           
  أنايسوع يقصدِين  ٦
 اهللا اآلب ٧
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  ، حّيب السماويبُّ ر أيها ال
  أّنَك معي. رفُ أع

  ،"أبّا"و، أِيب  بُّ أيها الر 
  جًدا محبوبِ ل البنَك الْ قُ 
  ه.له وحدَ  االّ  ياحيَ  ال ن قلِيب إ

  

  .حياِيت نّه إ ه،اّلذي أتنّشق واءُ إنّه اهلْ ُقل له 
  ،ألجله ،ّن صوِيت إُقل له 

  ،ما ُميكنِين  أبعدَ سيبلغ 
  لنا. مّتقدَ ه الْ ه وحبَّ رغباتِ  كي يُعلنَ   

  

  له، يا أِيب  ُقلْ 
  أبًدا وال شيءَ  ال أحدَ  َأنْ 
  بّ هذا احلْ   عنفصلِين سي

  ه له.كنُّ اّلذي أَ 
  

  ، نّه بسمِيت إه ُقل ل
  فرحي ورجائي.

  كم أتوق إليه  فاديَّ ل ُقلْ 
   بُّ احلْ  ألجلِه ُيْسِقُمِين وكم 

  ارًا وليًال.َ 
 مْ ؟ ألَـعـدمروحـي علـى ال َيسـتقرُّ تعلمـي كيـف  مْ ألَـ تعلمـي؟ مْ نفسي، ألَـ حبوبةَ ي، مَ يا ابنتِ  ♥

 الّـذين يَدنِ لقـد َوَجـي: "ئـم تقرَ لألطفال؟ ألَ بكامله وجهي  كشفَ م أبتهج بأن أتسمعي ك
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 ٨ي؛"ألونِ م يسلَ ي للذين وكشفُت ذاتِ ي طلبونِ م يلَ 

  كِ هو خالقُ  كِ فرحُ  -
  كِ هو مسيحُ  كِ حبُّ  -
  روحي القدوس ِك هو مصباحُ  -

  ي؛ي أعطيتِك ورّممي بيتِ مواهب الّتِ الْ  ميعجَ ي، من استفيدي، يا طفلتِ 
تيار المع  ُمنساقةً  ،تطفو ٩رأيُت خشبةً و هٍر بالقرب من نَ  تنّزهي كنُت أَحَدث أنّنِ 

ي ها فِ ى البيت وغرزتُ ها معي إلَ ، جئُت بِ نتشلُتها من التيارحنيُت واانْ فَ ؛ ُدنَيويال
جّذري مي وتَ مي! انْ ؛ قلُت: "انْ جعلُت منِك شجرةً  يابسةٍ  من خشبةٍ ؛ مي"ي"فردوِس نع

قلُت: " ي؛تِ لاعدثي عطًرا يُهّدئ ابعَ  ؛ ومن أزهاركِ ةِ خاصّ الْ  يي ُملكّيتِ ، فِ فردوسيي فِ 
ومن وقٍت آلخر ؛ ١٠لكثيرين" جعالستكون ال كِ وأوراقُ  شهرٍ  كلَّ جَنى  الثمار ستُ  غاللُ "

 ١١؛ ماءُ باستمرارٍ  تكثرِك مارَ ثِ تـََتفّتح و  كِ ي أن أرى أزهارَ نعيمبتقليمِك؛ إّن  أََتَسلَّى
  حياة؛ والْ  منحِك النموَّ يستطيع أن يَ وحَده  ١٢مقدسي

، على من وقٍت آلخرَ  لتقطأن أ يَيسّرنِ ؛ حيتـُْفلِ  يلك يدبذل جه، سأ١٣بَّ ر أنا، ال 
ي ه فِ طُ لتقِ ألّي شيء أَ  حياةَ الْ  ستطيع أن أعطيَ فأنا أ؛ ١٤عائمةً  خشبٍ  قطعَ  طريقي،
  طريقي؛ 

                                                           
 ١٠/٢٠روم  ٨
 اهللا يقصدِين أنا. ٩

 ٤٧/١٢ حزقيال تلميح اَىل  ١٠
 الروح القدس ١١
 قلب الّرب ١٢
 اهللا اآلب ١٣
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 (الحًقا 

 فاسوال، السالم معِك؛ ♥

ا خالفو هم ألنّ  ذلكفسيكون  بالذات أْعُينهمأمام  َخَسَفتْ األرض و  تِ زّ إذا اهت -
غم من فبالرُ وصاياي؛ ميِع انتهكوا ُحرمَة جَ ؛ لقد "حبّ الْ "على  مبنّيةَ ي الْ شريعتِ 
ى هذا حتّ و  "فاطيما"يام أ ذي، منحذيراتِ وبالرغم من تَ  متعدِّدةِ الْ  كم القديسةِ أمّ  اتِ توّسط
  ؛يحذيراتِ من تَ  أيٌّ  م ُيحترمْ ، لَ التاريخ

من  مُ له العالَ  شهدَ ولن يَ  دَ هِ ما شَ  رٌ مقتد وعلى األبواب جيشٌ  َتُمّر بسرعةٍ  إن الساعاتِ 
  رةً جُمزمْ  ةً َصَمَمكم! إّن أُمَّ  ؛ كم أصرخ ألخرقَ بقى عليهممثيًال! قليلون اّلذين سيُ  بعدُ 

ي مغفرة، لكنّ ّي بالْ ًدا، بالنار والكبريت؛ أنا غنِ جدَّ مُ  مَ ستغمر العالَ  غزيرةٍ كهدير مياٍه 
  ؛توبةٍ  صرخةِ  مع أيَّ بالكاد أسْ 

 فقط!مجادلون أيّها الْ ن! ماآه يا قليلي االيْ 

ماذا علينا أن نؤمن بالرسائل؟ ٍة فقط، هو: "لِ بقيّ مع، باستثناِء سْ ما أ ي: إّن كلَّ كتبِ أ
ماذا حون؟ لِ حُن صالِ نَ  ذا نتوُب إذماما أنّها ليست منه؟ لِ ماذا علينا أن نصوم طالَ لِ 

 بؤاتٍ رًؤى ونُ  جونوِّ هم فهم يـَرَ ؟ ال تسمعوا لَ هاذينزمرَة من الْ علينا أن ُنصّدق هذه ال
 ملو لَ ي ذلك اليوم سيكون من األفضل حق أقول لكم، عندما يأتِ الْ ؛ اختالقهم"من 
   ؛حرارةِ بعَض الْ  ولِّدُ نارًا تُ  ْضرِمَ واحد ليُ  أنسانٌ ! يكفي قطّ  وادتول

                                                                                                                                                             
ِ ح ِيل قد مسَ  نفٍس أخرى َحمظّيٍة يلّمح اهللاُ إَىل  ١٤  ا. أن التقَي 
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 انارً  ُيضرمل وهو جاهزٌ  حت السماوات نفسهايعيش تَ إنساٌن ي وسطكم فِ  أيًضا اليومَ 
ى؛ لَ بْـ تُ ، سَ األرض، مثل ثوبٍ فقليلة!  كّل العناصر بثوانٍ وُتذيب  حرق أن تَ باستطاعتها 

إال كيف أستطيع و  شديدٌ لَ مي ألَ  ؛ إّن يم أبًدا لتحذيراتِ تُ رثْـ كتّ أ ام كملقد حّذرتكم، لكنّ 
ي الّتِ  مآويهامن  األفاعيَ  خارًجا درُ أطْ كيف ف ؟يمن داخل كنيستِ  اعَة"بَّ ال دَ رُ أطْ " أن

 همميعَ جَ ، ةَ ع، والباارَ جّ جة؟ إّن التُ متأجِّ  ونارٍ  َلَهبٍ م آِت بلَ  ماي مقدسِ  داخلَ ابتنْت 
  بالّنار! إالّ  يتمَّ مكن أن ال يُ  ذلكلون و سُيستأصَ 

 سيُـَعقَّمون بالروح بسلطتهم؛ واألغنياءُ  الحكمتهم و بِ  بعدُ لن يفتخروا من  حكماءُ الْ ف
لن  عّني حيث يبحثوناك ي لكن هن؛ سيبحثون عنّ ِحَدادَ ويُفضحون ويلبسون الْ 

  ؛ميًعاجَ  همصرعُ سأفهم؛ لَ  معَ أسْ  لن يلكنّ  ميثون باسْ يسيستغ ؛ مرارًا وتكرارًايجدونِ يَ 
  ؛على األبوابا؛ إّن العدالة أحّبك كثيرً  ؛سالمي لك ي؛نّيتِ بُ يا  ،معي ًداي واحكونِ 

  

  
 ( الحًقا 

؛ كِ َمْنكَبيـعلـى  كِ أَ ْبـعِ أجلـي  ملـي مـني، إحْ تِـبنيّ ؛ آه يـا يابنتِـيـا  ،أنا معـك ؛ي عليّ ئإّتك ♥
  ي مّني؛قبلي كّل ما يأتِ إ؛ "حبّ لْ ا"جل أل بٍّ حبِ  ين؛ بّشريتحيَ ف ،يابنتِ يا  ،يأحّبينِ 

 أحّبِك للغايةي، كثيًرا، يا فاسولتِ   حّب؛ أحّبكي الْ ين فِ ي، أنا وأنت، أنت وأنا مّتحدَ تعالَ 
  ...يصغيرتِ  يا

  ستحيا؛ الكنيسةُ 
     

  
  

١٤/١١/١٩٩١ 
 

 

  إيرلَندا.)رَِساَلٌة ِإَىل   
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ِإلَـيَّ  واي واِحـد؛ َتعـالَ ِفـ مُكلُّكـ  عـوا، َتَجمَِّعـي، َتَجمَّ تـَُفرِّقـي مـن بعـدُ رلَنـدا، ال يِإْسَمِعي، يَا إِ  ♥
  ِبَسالم، َوَصلُّوا مًعا ِللسَّالم؛

، حبُّ الْ  كون، وأين يالسالمُ  كونموا أين يوتعلّ  ولكم الشريرةِ يُ مُ  كم من كلّ أفرغوا قلوبَ 
ون ماذا در ال ي فإنّهمدًما،  َتقطرُ  يهمادِ يَ ؛ صلوا ألولئك اّلذين أَ القداسةُ  كونوأين ت
 يفعلون؛

أن يقوموا ي غبون فِ كانوا ير  ذاهم إألسألَ  القطيعِ  على ِحَدٍة خيَرةَ  آلخذَ  لقد جئتُ 
أعلم أن  ؛ي عليهم الُذْعرُ يستولِ ي هذا البلد سام؛ الشياطين فِ أيّ  ة تسعةِ ِلمدّ  تنازٍل عامٍ ب

 ؛ اهتمي على جبهتَ اخموسومٌة بِ فقط  ةً بقيّ  وأنَّ  كم كثيرةٌ جرائمَ 

، َلِكْن أُنظُِري! َلَقد عدِم احترامكم للقانونُصِعْقُت ِمن فرلَندا، يِك يَا إفي اجتزتُ َلَقد 
رلَندا، يِك َأيًضا، يَا إِ َقلبُ  هكذا َلِكنْ  مسَّاحٍ ِبَخطِّ  َدَنِت السَّاعُة؛ ِإنَّ َأرَضِك ُمقسََّمةٌ 

كم ِبَسالٍم وِبدوِن َأن عمّ تجب داعيمتَ َأِعيُدوا بِناَء بَيِتي الْ  ١٥َأحشائِك؛ قِ مْ ابَنِتي، حتَّى عُ 
آتيكم سَ ، جبُـُنواِلي، َفال تَ  غِم ِمن أَنَُّكم بَِقيٌَّة ُمخِلَصةٌ كم َتحَت اْسِمي؛ على الرَ بينوا فّرقتُ 
  َبركٍة ألُرطَِّب ِشفاَهُكم؛مع  جديدٍ  َخمرٍ بِ 

ي الَوقِت نـَْفسه َمقدِسي َوفِ  لَِبُن ِقرِميدِ َعوَدة؛ أَنُتم ال ي َطريقِ ُكم فِ ُمخلِّصُ ؛ فجُبنواال تَ 
، َلِكن ِإن بَِقيُتم ُمقسَِّمين َوُمَشتَِّتين َيةً نْـ ب فهذا ُيشّكلُ كم، بِتجّمعبـَّناُؤو بَيِتي؛ بَِتوحُّدِكم و 

مًعا لُِتَشكِّلوا  ُكّلكم؟ َأحتاُج ِإلَيكم  بٌ َخرا اآلن بِناَء ما ُهو ُأعيدَ  ي أنيُمكننِ  َفكيفَ 
  ؛لَِبناِت القرميد َجميعِ ى َوتُِعيدوا بِناَء بَيِتي؛ َأحتاُج ِإلَ  واِحَدةً  َوحَدةً 

الَكِنيَسة  تلكَ ِإنَّ َملكوِتي على اَألرِض هو َكِنيَسِتي َواإلفخارستيَّا هي َحياة َكِنيسِتي، 
  ؛بِنَـْفِسيَأنَا  قد َأعطَيُتُكم ِإيَّاها الّتي

                                                           
   َكِنيَسِته.مخَتلفِة ِيف يـََتكّلُم اهللا َعِن الطَّوائِف الْ   ١٥
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َظهِري َألذَهَب ِإلى يُر دأُ  تُ دما ك، ما كدُت أنطلق، َلِكْن واِحَدةً  َكنيسةً َلَقد تـَرَكُتُكم   -
 يَتيهُ حِضيض! َوَقِطيعي الْ  ىحتَّ  مَسْحتموهى َخراب! َلَقد اآلب، حتَّى َحوَّلُتم بَيِتي ِإلَ 

  ...ميًناويَ  َيسارًا
ى َوالدَّمار؛ َلَقد َقدَّمُتم إلَ  حزنالْ  ساِمكم؟ َكأسانقِ  كأسِ من   َأشَربَ جب أن يَ  حتَّى َمَتى

 ةً ، َمليئةٌ قيمعحّد واسعٌة و ى هذا الْ إلَ كأًسا   ه،الَّذي َتقولون ِإنَّكم ُتِحبُّون ذاكَ الُقدُّوِس، 
، و مرارَِة َواْلُحزِن حتَّى َأصَبَح َحلِقي َأكَثر جفافًا ِمَن الرَ بِالْ  ؛ ِإنَّ يا تشّققْت بكاملهااتفشقِّ

ُمها ِلي َهذا اْلِجيُل َلُهَو    ؛مرارةً  مَّ سُ يعادُل الَطعَم َهِذه الَكْأس الَِّتي يُقدِّ
نَّ َقلَبها إِ ي ُحزِني ِإذ شاطرِن◌ِ ُدموِعي، فَأُمُُّكم القدِّيَسة تُ  ليس وحدي علّي أن أبتلع

  َجِميَعكم بِناِري؛ َجدِّدُكمُمتَِّحٌد بِاْلُحبِّ َمع َقلِبي اَألقَدس َلِكن َقريًبا َسأُ  الطَّاِهرَ 
  ي؛ميًعا خاِتًما جباهكم بنفحِة حبّ ت؛ أبارككم جَ نَ قد دَ  "الساعة"انقطاع، ألن  الوا بصلّ 

  

     
  

١٥/١١/١٩٩١ 

  ِّ؟ريب 

 ي: ؛ صّلي معي، قولِ قتٍ و ي كل يَّ فِ أنا هو؛ تعاَلي إلَ  ♥

  ،هي الوحيدُ أنَت إلَ 
  ،ي الوحيدُ ، حبّ رجائي الوحيدُ 

  ع،هي بدون منازِ أنَت إلَ 
  دائًما ةِ قّ والرِ  حنانِ الْ  الكّليُّ 

  ،ينوالبائس فاءمع الضع
  عدالتك  كأسَ ع ْ ال تدَ 
  علينا؛ طفحْ تَ 
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  روامح للمأسورين بأن يتحرّ اسْ 
  ، رّبي،"يوِمك"قبل 
  ي عينيك كثيرةً خطاؤنا فِ لقد كانت أ
  نا نا وفتورُ مّردُ وتَ 
  عدد،بال بكثيرٍ  أكثرَ 

  ض بُ نْ يَـ  لكن قلبكَ 
  ،وبالشفقة حبّ بالْ 

  أعطنا، أيها اآلب، الكّلي الرأفة،
  من روحكَ  ةً قويّ  نفحةً 

  آمين؛ مجدَك،ميًعا لِ نا جَ لتحييَ 
  

  ي؛أبارُكِك، يا بُنّيتِ 
  

١٨/١١/١٩٩١ 

  ّ؟وسُ يسوع؟ القد  
  ا أباركك؛أباركك وأيضً  ،الربَّ أنا،  ؛معك السالمُ  ،ي أنا، إبنتِ تها الصغيرةُ أنا هو؛ أيّ  ♥

ي ؛ قولِ خاّصةٍ  واحد منهم بطريقةٍ ي أحّب كّل نِ نّ إ هملَ ي قولِ ؛ "حبّ "للحّب بّشري بالْ 
ي هذه اللحظة بالذات؛ فِ  حاضرٌ  أنا ،الست بعيدً و ا؛ دً معقَّ  هاً ي لست إلَ نِ نّ إا هم أيضً لَ 

هم إّن قلب الرّب ما ي لَ الرّب؛ قولِ  ما هو قلبُ  رِِهمأَ ى حّبهم؛ هم كم أتوق إلَ ي لَ قولِ 
خطاياكم  َجَساَمةعليكم فهذا بسبب  العدالةُ  تِ نزلَ أُ  ذاإو  مةٌ ورحْ  هو إال حبٌّ 
 قد مّرةٍ  من ي وكمحلصالِ  نتفعلو  العن كّل ما  يتُ تغاض كم من مّرةٍ  وجرائمكم؛

  عليكم!أن تنقّض عن  د اآلبِ يَ بِ  أمسكتُ 
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  ة؛البشريّ  كل خّلصمُ ؛ أنا هو "خّلصمُ "ي مي ويسوع يعنِ سْ ايسوع هو 
  

  

     
  
  

٢٢/١١/١٩٩١ 

 كْ رْ و كُ   -يرلنداإ( 

م أنسـاكم؛ ي لَـ، ولكننِـطـاطحي االنْ م يقع فِ أوالدي األحباء، أعطيكم سالمي؛ إّن العالَ  ♥
ي السـماء؛ أنـتم ِفـ منزلـه بلغَ كم لكي أساعد كل واحد منكم حّتى يضيقِ ي فأنا أزوركم فِ 

 ميعكم غالون جًدا علّي؛ي وجَ لِ 

  ،"مأنا نور العالَ "
  

هم وال يؤمنون لئك اّلذين قّسوا قلوبَ و ألوا خافوا، أطلب منكم أن ُتصلّ ِلذلك ال تَ 
  بًدا؛وا صلواتكم أقطع؛ ال تحقّ بالْ 

حاضر ال تعرفين ي الوقت الْ فِ  لو أّنكِ ي ُمدِنِك، يا إيرلندا، و ، قد اجتزُت فِ بَّ أنا، الر 
  ؛مُت لكِ ي صمّ الّتِ  طَ طَ خُ الْ 
  ة،هي فتشعرين بالقوّ لَ ي اإلي حبِ ي فِ أثبتِ  -
  ،فلحينفتُ  ي األقدسي قلبِ ي فِ أثبتِ  -
  ،مانكِ إيْ و  ي بثباتكِ حظوتِ ي ي فِ تِ بثا -
  ين؛ّي، فتحيَ ي فِ ثبتِ ا -

  ؛ اهكمي على جبمنكم تاركاً نفحة حبِّ  واحدٍ  ، أبارك كلَّ بَّ أنا، الر 
  كم؛حبّ يُ  "حبُّ الْ "تذّكروا: 
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٢٤/١١/١٩٩١  
  

  ُم هو ولدي؛منك واحدٍ  ة؛ كلُّ البشريّ  لكلّ  الوحيدةُ  ي، أنا األمُّ تِ نيّ يا ب 

  ُّقيقة؟، يوًما ما هذه احلْ ميعُ اجلْ قبل هل سيَ  القديسةُ  ايتها األم 

 ــ ــذين يُ ف؛ حقيقــةَ ســتقبل هــذه الْ  نفــسٍ  ي النهايــة كــلُّ ِف حبــون اهللا بصــدٍق اآلن، اولئــك اّل
 ها؛قبلونَ سيَ 

ما حصلُت دركي بأنّه كلّ أَ م؛ هتداء العالَ ل اي، ألجتِ نيّ بًدا عن الصالة، يا بُ في أال تتوقَّ 
ا لآلب اّلذي ؛ الصلوات ال تضيع ابًدا؛ أنا أقّدمهالشرّ  انتشارُ  ، َقلَّ كثرا  صلواتٍ  على

  مة اهللا؛؛ صّلي للحصول على رحْ قريبةً  ه باتتْ عدالتُ 
ي فِ  ،ي ذهنكم كيفبقوا فِ ولكن أَ  رير،جيل الشّ هذا الْ لِ  ن ما اّدخره اهللاُ و ال تعلم كمنّ إ
ا يّدخره لكم مّ مِ  اخطأة، وذلك كان، آنذاك، جزءً لى الْ عانقّضت يُده  ،ام الّتمردأيّ 

، ي بنارٍ جيل؛ سيأتِ حسب خطايا هذا الْ بِ  ستجاوب عدالُته نه القدوسكِ سْ اآلن؛ فمن مَ 
م؛ كال، أنتم ال تعلمون ما حرق جرائم العالَ ليُ  آكلةٍ  رٍ ان هبِ ولَ  ارٍ صعأ، و صواعقَ و 

  ؛ةالبشريّ  رَ لكم لكي يطهِّ  اّدخره القديرُ 
ي البريء دُم أبنائي وبناتِ ها؛ ها أو يالحظونَ يرونَ  ، لكن قّلةً ي العالمات من حولكمها ه
ط الشيطان هو أن خطّ للشرير؛ إّن مُ  م كمحرقةٍ ك للشيطان؛ هذا الدم البريء يُقدَّ ُيسفَ 

ي أن إنّه يَبغِ  ؛ي النارفِ ميًعا كم جَ قميًعا ويغرّ وأن يبيدكم جَ  ،م من خليقتهُيجّرد هذا العالَ 
 ةً ، لكن قلّ دمٍّ  أذرف دموعَ و  ،أصرخأصيح، و ؛ ةً عظيم حرقةً ميًعا مُ جَ  عل منكمجيَ 

  ؛ة طريقةٍ ي إليكم ولكنكم ال تعلمون بأيّ إن اهللا سوف يأتِ  ؛هاينتبهون لَ 
  ؛ فما العمل؟!جًدا يلونن قلن نصلي ولكن كما تقولني، حنَ ها األم القديسة، حنَ تُ أيّـ 

  ّعلـى  مـن اهللا حصـلكم تسـتطيع أن تَ صـلواتِ  م؛ إنّ العـالَ  كم تسـتطيع أن تغيّــرَ صلواتِ  إن
ي ِفـ تْ اسـتجيبالصـلوات و  ، كثُـرتِ االهتـداءاتُ  وكّلما كُثرتِ خطأة، جل اهتداء الْ أل نَِعمٍ 
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ال  لكـــيّ  معلــيك لِـــحُّ أُ ؛ لــذلك قـــديرةٌ  ن الصــلواتِ أ؟ تفهمـــينأ ُأخــرى؛ اهتـــداءاتٍ ســبيل 
 مــن أيّ  مــؤمنين اآلن هــي أكثــرُ الْ ى حاجــة إلَــ، إن الْ متضــحياتكال و  مصــلواتكال  هملــواتَ 

 وقٍت مضى؛

ستحيا  ّجدوه؛ الكنيسةُ وه ومَ اء؛ أحبّ تضحياتكم، يا أوالدي االعزّ  كلَّ  اهللاُ ر سيتذكّ ف
  جدها؛بكل مَ 

 (الحًقا 

  ّ؟يا رب 

 أنا هو؛ ♥

ِك ِك؛ أنا صخرتُ تَ ُمهمّ ؛ لقد باركُت حقيقةَ الْ  يعلنِ بل أَ  ي صامتةً ي وال تبقَ هجينِ بْ أ
  أنا أصغي؛و تصّلين، هائه؛ سبَ  بكلّ سُيرى حضوري ف متواضعةً ِت لبثإذا ؛ كِ وملجأُ 

  

  لنا غفرْ يا رّب، أ
  نا،شرَّ و  ناذنبَ 

  نا،وتعّصبَ  اقصيراتِنت
  نا،حبِّ  ونقصَ 

  لنا نقصَ  غفرْ أ
  ا.شفقِتننا و حبِّ 

  

  ،األشرارَ  إهدِ 
  ،ري القلبمتحجّ والْ 

  دين، ملحِ والْ  ،خاملينوالْ 
  هم لْ وِّ وحَ 
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  ليمجدوك. من نورٍ  آنيةٍ ى إلَ 
  متعالين،الْ  خفضِ أَ رين، و متكبّ الْ  ِذلَّ أَ 

  متصّلبين؛ِن الْ اثْ وَ 
  ميًعاا جَ نَجّليْ 
  ."جّليكتَ "ي كما فِ 

  آمين.
  

  أن أغفر لكم؛ دائًما ؛ أنا مستعدميًعاون جَ لَّ جستتم روحي القدوس، ُيحاِصرُك عندما
  حن؟يّتها الصغيرة؛ نَ أِك، أحبّ 

 .نعم، يا رّب 
   

٢٥/١١/١٩٩١  
 ،هل خذلُتك بأي شكل من األشكال؟ يا رّب 

  ِين لقد دعوتَ 
  استجبُت لَك؟ فعالً ولكن هل 

   صوتكَ صغيُت حًقا إَىل هل أ
  ؟هلُ اهَ أجتَ  تُ كنو  أ

  حساسإلا ةَ هل كنُت رّمبا عدميْ 
  لنداءات قلبَك األقدس؟

   ،نيتَ محبَّ عينيَك الْ  حوّلَت عّين هل 
  القّديسني؟ أيا قّدوسَ 

  

  ي، قلق روحِ ِيف 
  َك:سألي وألّ صَ أ



      ٥٦ رِساَلة َسالم َوُحّب دفرت رقم                                                             
  
١٨

  علّي؟ بِّ احلْ  الكثريةُ  ناالعينين هي تلَك أ
  ك األقدس؟، قلبُ أين هو مسكِين 

  ع صوتَك،مسْ  ال استطيع أن أأينّ  كانكيف  
  ضورَك؟أشعر ِحب  الو 

  هل فقدُت صداقتَك 
  حساسي؟بسبب عدم إ

  َك،هل فقدُت رفقتَ 
  القّديسني؟ أيا قّدوسَ 

  

ي؛ سـالمِ ي ِفـ ي ، كـونِ مصـرَ  ةَ ى؛ يا ابننسَ وتُ ن دفَ تُ و ، ي حفرةٍ طرح فِ ستُ  جثةُ ي! الْ يا كاهنتِ  ♥
لـِك؛  همـانّ ين أكاللـذَ  يي وصـداقتِ حبِّ ثقي بِ ّي و ي أرض األحياء؛ انظري إلَ لقد وضعُتِك فِ 

حاول مستميًتا أن رير يُ لكن الشِّ ي أن أهجرِك؟ م، كيف يُمكننِ بكي من األلَ أي ينِ جعلال تَ 
ة، مــن هــوّ ي الْ ِك وِفــنتشــلتُ ا هــّوةي؛ مــن الْ ها لــِك بنفســي قــّدمتُ الّتِــ الثــرواتِ  كــلَّ   يســلبَ 
ي، لـن ، يـا ابنتِـأَُأكِّـد لـكِ ؛ ِك يتيمـةً ي، لـن اترَكـي، ثقـي بِـ؛ يـا ابنتِـأن يَـدفَنكِ  ، يُريدُ جديدٍ 

 هجرِك ابًدا!أ

وآه!   للغاية، لغايةلوعاجزٌة  أنِت ضعيفةٌ ؛ ١٦ي عبثًام تتعبِ لَ إّنِك ، ي مطمئّنةً ي: كونِ معينِ اسْ 
ِك  نِ ذُ أُ  يفِ  مسأهْ الصدى كما ا  ُمَوْشِوشً  فيِك! حّريةٍ بِ  أن يتنّفسَ كم يستطيع روحي 

 ، أنِت جاهلةٌ تها النفسُ أيّ  ولكن، ي؛ي اجتماعاتِ ها فِ بَ  ينطقعليِك أن تي تِ آ يِ كلماتِ 
 إندرك كل هذا يُ ِك أن عقلستطيع ي؛ فكيف وحكمةٌ  ما هو معرفةٌ  لِّ ي كفِ  كلًيا  وعاجزةٌ 

   م من خاللِك هو روحي أنا؟يتكلّ اّلذي  "الروحُ " م يكنِ لَ 
                                                           

لرتا وايرلندا   اجنْ  إّين ال أعمل ِمبا فيه الكفاية للّرب واّن كل اجتماعاِيت ِيف ى يقول ِيل مجرُِّب قد أتَ كان الْ  ١٦
  فائدٍة. فُذعرُت وظننُت أن الّرب أدار ِيل ظهره.كانت اخفاًقا تاًما واّن كل كلماِيت اّلِيت نطقُت كانت بال
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 ى جانبكِ إلَ  مالكٌ  ي، هناكَ صغي، يا بنّيتِ أَ ....  للغاية عليّ عزيزة .... أنِت  ١٧فاسوال
 أعرفُ ؛ لكِ  ألقوله مزيدُ الْ  ؛ مهًال، لديَّ ألجلكِ  يَ ِك ويصلِّ ، ويعزيَ عليكِ  شفقَ لكي يُ 

هم َكيَف ى الَوحَدِة َوألريَ َشعِبي ِإلَ  َسَأسَتعِمُل َهذا الَعْجز َألجذبَ  لكُضعَفِك اْلَهاِئل، ِلذ
؛ وِمن ِخالِل ضعِفِك، فيه باألكثر َغبما أر ماِلهم؛ َسُأرِيهم ِإهْ ب، َأشعُر أَنَا، الرَّبَّ 

قوِلي ِلي،  -جاه تِلَك التَّفرِيقات الَِّتي َأوَجُدوها ِفيما بَيَنهم؛ َسُأرِيهم َكيَف َأشعُر تِ 
  ؟بالذاتِ  اأَن َوُصِنعتم بَِيديَّ أََلسُتم َجِميًعا ُمَتشاِبهين، 

  

 .َأَجل، يَا َرّب  
 صورِتي؟ ِمثال علىلَّذي َلم ُيصَنْع َمن ا ♥
 

  َ؟ يقةُ ر َك طفي ماذا ُحتدثد يَا َرّب! ال َأح  َتفكريِهم، َريبِّ
 

ــةِ  ♥ نِيَئ ــه، َوِبَســَبِب َقســاوِتهم ِبَســَبِب كبريــاِء الَبَشــر الدَّ ، لقــِد امــَتَألْت كــأُس أَِبــي ِمــن َعدالَِت
ــرينُترِكــوا  ــةٌ ُمقِف ــِن الَوحــَدة َواُألُخــوَّة، َلِكــنَّ َكِلمــاِتهم خادَع ــنهم يـََتكلَّمــوَن َع ــروَن ِم ، ! َكثي

 ؛ةٌ فارغوَ 

كم مقدرَتكم أمام َعيَني خالقكم بِاْنحناِئكم؛ أَثِبتوا عِ ُمبدِ  َنييأمام عُكم مقدرتأَثِبتوا  -
جالِل لْ با شحوااتَّ ْسِر اْلُخبِز َمًعا؛ ِبكَ مقدرَتكم أمامي بَِتوِحيِد تارِيخ الفصح؛ أَثِبتوا 

يانَِة والتَّقوىَواسطِة والَبهاء بِ    ؛خارجيالْ  التَّواضِع َولَيَس ِبَمظَهِر الدِّ
َمحدوٍد مع طعاٍم  الَوِبُحبٍّ  الَبساطة، و ي الَتواضعتعيشون فِ م كنتِفيما َمَضى   - ُتوبُوا! 

، ألنَّ ةٍ َحـيَّ  خليقةٍ ُكلَّ َشيٍء وَكلَّ   َتفوق كانت  يستِـيكن  َعَظَمةُ  ماِئدتَـُكم؛ َأَجل، مألُ يٍّ يَ َغنِ 
  َحياَة َكنيسِتي؛ كانتْ اإلفخارستيَّا  

                                                           
 لفظ يسوع اْمسي تقريًبا َمهًسا. ١٧
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ى التألُِّق َفذِلَك ألنَّ الَعديَد ِمن َكناِئسي َقد أَلَغْت َتفَتقُر إلَ  ِإن كاَنْت َكنيسِتي الَيومَ  -
  ١٨؛"لدائمةاذبِيَحِتي "
َيدَِّعي َأنَّه  َيَظلَّ و  حالكةِ هذه الظلماِت الْ  خاللِ أحًدا َأن يُمعن النظَر من  مكنأيُ  -
؟ َلِكْن طاَلَما أَنَّكم ةلمه الظي هذبأنَّه َأفَلَت ِمن الِفخاِخ فِ  تِخرفمكن أحًدا َأن يَ أيُ ؟ ىَير 

 حظيرةِ ُأخرى َليَسْت ِمَن الْ  اِخرافً  يلِ ! َلَقد قُلُت ِإنَّ ثابتم كَذنبُ َتقوُلون: "َنحُن َنرى"؛ فَ 
حظيرِة ى الْ لَ خروٍف ضاٍل إبِ  أجىء؛ َلِكْن ما َأن هاأجىَء بِ َأن  ينبغي أيًضاوَ  دةالوحي

وا ِمنُه نتزعَعَليه لِتَ  اه الَبَصر حتَّى َتهجمو إليَحياًة َحقيقيًَّة ِفيَّ، َما َأن ُأِعيَد فيها  عيشلِيَ 
  ؛تِ او َمَلكوَت السم

َأن َيجعَلُه َيصرُخ "أَبّا!" ِلذا، ما َلم  أَيكمنَأن يَفَتَح َعيَني َأعَمى؟  شيطانًا مكنَأيُ  -
ن السُّقوِط؛ ما عَ ُه َيدَ  أكثر أن أمسكَيُد أَِبي َعَليكم؛ َلم َأُعْد َأسَتِطيُع  نقضّ تـَُتوبُوا، َستَ 

  ِممَّا تَتوقَّعون؛ بَأسَرع فَِإنَّ َيَد أَِبي َستنقضّ  ِمن َقلِبكم،، كلٌّ ِمنُكم، َألِخيه رواغفِ تَلم 
  

     
  

      

٣/١٢/١٩٩١  
  لفليبني.) إَىل رسالة ُأخرى 

ذا ي؛ أسـتطيع، إستطيع أن أستعملهم لترميم بيتِ ي أنّنِ ، وأِبِن ِقْرميدٍ نّهم كلَ إي قولي لشعبِ  ♥
ي ميًعا؛ استسلموا لِـكم جَ ي أن أقودَ محوا لِ منهم؛ اسْ  واحدٍ  ن استعمل كلَّ ي، أمحوا لِ سَ 
عنــدما  ينِ ضــو ار كــم ولكــن ال تعرادتَ ي إا لِــي أنــا، رّبكــم؛ قــّدمو ســئلة، فقــط ثقــوا بِــدون أبــ
 ما قـّدمتُ  ي كلّ ي آالمي وفِ ا مليًّا فِ تأّملو خطاياكم؛ فوا بِ رِ تَ بكم؛ واعْ لْ قَ وا بِ صلّ ستعملها؛ أ

   لكم؛
                                                           

 .٣١: ١١نـُُبوءُة النَِّيب دانيال: دا. ١٨
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٤/١٢/١٩٩١  
  ِفليبني.) الاالجتماعات ِيف  قبل أحد 

 يا رّب؟ 

 خّل عنِك؛ أنا أحّبِك؛م أتَ لَ ي، خافِ أنا هو؛ ال تَ  ♥

 ي كّل أُّمة؛مجيد فِ الْ  أن تنشري نوريَ  يَ حبوبة، إّن ُمهمتِك الرسولّية هِ مي الْ يا ابنتِ 
، أما الباقي، فأفعلُه أنا؛ ليع، ما عليِك أن تفينّيتِ ؛ هذا، يا بُ ما تلّقيِت مّني أنشري كلَّ 

؛ أنا، يسوع، خافينهميِك؛ ليس لديك ما تَ اّلذي أعطيتِك سأحْ  العملَ  ّمينتِ وأنِت تُ 
  ؛كثيًرا أحّبكِ 

ي ي فِ جعل روحِك تنمو بالقداسة؛ كونِ ي أن تفهمي ولكن بامتحانِك أحاولِ اآلن، ال تُ  -
 ةٍ غير عِك دائًما كي تشهدي بشجِّ أِك؛ سي، بقيامِك بالعمل اّلذي أعطيتُ نّيتِ ي، يا بُ خدمتِ 

مينِك؛ لن أكون ى يَ ى يسارِك أو إلَ إلَ أثنيِك دائًما عن أن تنظري سي، وسوف ي ولبيتِ لِ 
  مروّع؛ِك بسبب بؤسِك الْ قاسًيا مع

واقفًة ي صمدي حّتى تَ بِ  متعّلقةً ِك أُبقي، سبالذاِت" االستقامةَ "ما اّنِك ستخدمين بِ  -
  ن؛تضُعفيِك، س، وحدَ ي؛ وإالّ ى جانبِ إلَ 
ى أوالدي؛ بالنعمة ستتكّلمين إلَ  ةٍ حماسِك بَ يقودُ س ِك القدوسُ روحي، رفيقُ  اآلن، -

  ي، ا؛ تعالَ ِك أبدً ألجلي؛ أنا معِك ولن أخذلَ 
  

     
      

  

٥/١٢/١٩٩١  
  ِلفليبني.)ا ماعة الصالة ِيف جل 

 لـــيس مهم؛التهـــمســـتعدٌّ الو  هًبـــالَ نـــارًا وَ ّتقـــد يي ّن قلِبـــإي ألوالدي قـــولِ  ميًعـــا؛جَ  همبـــاركأ ♥
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أنـا  يبِ ي األقدس وسأتركهم مفتونين ى قلبِ يدخلوا إلَ  يعملوا سوى خطوٍة لكي عليهم أن
  ههم؛لَ إ

  

  ُشخص معّني.)  إَىل مث 

 ييعنِ  مي ويسوعي؛ خذه؛ يسوع هو اسْ قلبِ  لكَ أنا اليوم أقّدم  - ♥

  -  خّلصمُ  -
  ؛حّبكَ يُ  "حبُّ الْ "

ي؛ انظري، إن لن تكونِ  ِك؛ فارغةً ما أعطيتُ  كلّ   حياكةَ ي تابعِ ي، وليدتِ يا ، ١٩وأنتِ 
مّسكي ذا تَ لِ  ؛: أنا هو من يزّود نفسكِ ِك فارغةً ي ستكون مائدتُ ومن دونِ  ِك عامرةٌ مائدتَ 

  ي؛ حّبينِ حّبِك، أعلى جبينِك؛ أ مقّدسةَ ي الْ قبلتِ  أطبعُ ين؛ تحيَ في بِ 
  

     
  
  

٥/١٢/١٩٩١  
  

  سجناء مونتني لوبا   إَىل(Muntin Lupa)-   الفليبنييالّ  مانِ ِيف ، .(  
  

  ي للسجناء:ي؛ قولِ تِ يّ يا بن ،فاسوال، سالم ♥
هكم البشريّة؟ ها هو إلَ  كلِّ على   يتنحنِ  مةَ م تسمعوا كيف أّن الرحْ لَ و تعلموا؟ أ مْ ألَ  -
  ؛إليكم بلغمن عرشه ليي نحنِ ي

  

  –لقد جئت إليكم   -
  

  لكّل واحد منكم؛ هالذي أكنّ  كبيرِ حّب اللْ با ألنبئكم

                                                           
 ُمث التفت يسوع إَيلّ. ١٩
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ي قلبكم فِ  كّلَمكمجئت ألي؛ كم رسالتِ ي ألعطيَ الل أداتِ من خِ  تكّلمأ ،هكمأنا إلَ 
وا خشَ  تَ اللذا أمامي،  م ليس بشيءٍ العالَ  كم، يا أصدقائي؛ أقول لكم، إنّ وألعّزيَ 

كم أشفي جراحَ و ى مياهي األبدية؛ رعاكم إلَ نا سأأو ّي واّتكئوا علّي وا إلَ م، تعالَ العالَ 
ا كم دائمً أقول لكم إنّه، معي، ستكون مائدتُ و ابًدا كم فارقانال ت يَّ ؛ إّن عينَ وأضّمدها

ال ف ،عليكم السوُط بوحشّية ضّ نقي حين، يا أصدقائي؛ و "ونستتعشَّ "معي، و ؛ عامرةً 
ي ى جراحي التِ ، أنظروا إلَ عليكم ينقضّ  مّرةٍ  ؛ كلَّ ئيحّباا أيربككم، يُ  ذلكعوا تدَ 

  موت؛كم من الْ كم وخّلصتْ شفتْ 
ي؛ مَ دَ قَ  آثارَ بعوا تّ إمينكم؛ ى يَ ى يساركم وال إلَ ال تلتفتوا إلَ و خّلصكم؛ ، مُ أنا يّ أنظروا إلَ 

ى حيث ، وهي ستقودكم إلَ حّبائييا أها؛ إتبعوها، عليدم ثر الأفون عليها من ستتعرّ 
  ؛كونأ

  حّبكم؛يُ  "حبُّ الْ "كم؛ باهحّبي على ج ةَ نفحا تاركً  ،منكم أبارك كّل واحدٍ 
  

     
  

  األخت ترييزا الِيت إَىل  َ   ). هللا شخاٍص ُخمِلصنيأ إَىل  هم حّولتبالسجناء، والِيت  تمّ  
  

أيًضـا أباركهـا و  ،الـربَّ  ،أنـاف؛ هـذه الصـخرةَ  كـم أحـبُّ  ... آه! ،و لقد أعطيتهم صخرةً  ♥
  ،ةُ السامّ  األفاعيش فيها تعشِّ  ت من صحراءَ لعجها نّ أباركها أل

  

  ،ا مثمرةً أرضً 
  ،الربَّ  ،حيث أناحديقًة 

  ؛استريحأستطيع أن 
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٨/١٢/١٩٩١  
  

 يا رّب؟ 

  ي معي:قولِ و ّي، حي فِ يِ ر ستأنا هو؛ صّلي قبل أن ت ♥
  ،يا يسوعُ 

  ّي، وأنا فيك،فِ  استرحْ 
  مًعا؛ ينطَ تبومر مّتحدَّين، 
  آمين؛ 

  هذه الصالة كّررتُ و(. 

 عديــدةٍ  قلــوبٍ  يِفــ تكّلمــتُ  قــدلحــّب؛ ين بالْ مّتحــدَّ ، الْ "ينالقلبَــ" بشــأن ةً زمــاي حكــونِ  ♥
؛ يتغّلبـان "نـااقلب"ي النهايـة، لكـن ِفـو كثيـرون  هاسيرفضـ حقيقة، حقيقةٍ هذه الْ  خصوصِ بِ 

  ؛هاونَ يكّرمسا ، لكن غدً حقيقةهذه الْ  ونرفضي اليومَ  م؛هكذا هو العالَ 
؛  ىمرتبة األولَ ي الْ فِ  يضعونِ ؛ مي قلبكفِ لكم سواَي  نْ ال يك ؛اميعً ، أحّبكم جَ يسوعَ  ،أنا

  ؛سالميي فِ كونوا 
  

     
  
  

١٢/١٢/١٩٩١  
  

  ُسويسراأفكاري إَىل ب ذهبت  .(  
  

   ،سويسرا؟الكنيسة ِيف  حالُ  كيفَ يا رّب   
 

  ...أطالل إنّها .. . ♥
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٢٤/١٢/١٩٩١  
  

 ميالد)لة الْ يل 

  ِّ؟ريب 

 ي؛يا بنّيتِ  ،أنا هو؛ اتكئي عليّ  ♥

  َتنيبريئَتني  كبري نينَ عيبس. كان يشبه طفًال قدّ مالْ  يسوعَ  نفسي وجهَ  رأيُت بعيَين(. 

 ها الشـرُّ سـّبب وكلـومٍ  جـراح هـذه األرض؛ جـراحٍ  لِ مْ لـدَ  ضـخمةٌ  تٌ تعويضـا قامجب أن تُ يَ  ♥
  ؛خطيئةُ لْ وا
  ؛كِ عبتوسُّ ك صِ خلّ مُ  يهجي عينَ أبْ  -

  

  لكلِيكن ذ
  

 الشرُّ ى ُيصاَب حتّ ها، ذاتِ ب ةً هدشا، تلك الضخامةَ  تبلغْ ، و مّيةَ تلَك األهَ ي رسالتِ لَِتّتخْذ 
 اآلن ٢٠عيي وتوسّ ثيابِ  َطَرفِ مّسكي بي! تَ تْ نيّ بُ  ؛نندمو يبالُذْعِر، ف حادُ واإللْ  خمولُ لْ وا

ي فِ ذا رّحبوا بِك إ، ى هياكليي إلَ لى أقصاها؛ أدخ، من أقصى األرض إلَ فأكثرأكثر 
  ؛هياكلي

هذه  سيستعيدون موكِ ظالِ ف، ال تيأسي؛ تغتّميوال  لكذ كِ ُيحزِنْ فال  ،ناسٌ أِك َحَرمَ ذا إ
ينا ن قلبَ و رفضيكانوا،   مك  دركونسيُ هم؛ يبكون، متذّكرين رفضَ ف "يوم التطهير" مشاهدَ الْ 
  ن؛آيتنب كانا  نينا اللذَ ي؛ قلبَ ين، وليس أنتِ هيَّ إللَ ا

  جّمع؛ي كّل تَ فِ  القّدوسَ  ميَ ي اسْ بالدم وأعلنِ  لطخةَ مأقدامي الْ  دعساتِ بعي ي، اتّ يا ابنتِ 

                                                           
 يسوع يقصد توسيع اْلمدى، بنشر رسالته اْلملّحة. ٢٠
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 حيثماي كّل مكان و فِ  ؛ إزرعي كروًماديتتردّ  جب أالّ يَ فيه الذي  الوقتُ  حانلقد  
لذا، ، ّسخرسائلي لتزدهر ولتتر  ؛ لقد باركتُ حدائقَ  يي من الصحار واجعل، تِ ستطعا

  ي؛يا ابنتِ  ،تشّجعي
  

  ًكَ إلي اقُ شتأيا رّب! «: صرختُ ف، قِين رت خيَ  "من نار "بسيفٍ  شعرتُ  فجأة« !(  
   

  ي:أكتبِ  ... جديمَ  رأيتِ  ي ألّنكِ تفتقدينِ  ♥
 لكّل البشريّة لكن قّلةٌ  سالمي أقّدمُ  ي اليومَ آتِ  أنا ؛متمّردُ الْ ُيحاصرها  بعد قلعةٍ  قلعةٌ  -

جّدف تُ  هالذي أقّدم السالمَ  ، لكنّ حبٍّ  رسالةِ بو  مٍ سال شروطِ ي بآتِ  ليومَ تسمع؛ ا قليلةٌ 
حتفل ي ليلة ميالدي هذه؛ تَ سخر منه فِ يُهزأ ويُ  مهالذي أعطي حبَّ ، والْ عليه األرضُ 

ون عتبر وهم ي سَ و قدّ ال ميَ اسْ  لغيَ س؛ لقد أُ و قدّ مي الدون اسْ  هذه األيام مني فِ  البشريّةُ 
  صنام؛لأل ، متعّبدينراحةلل كبيرةٍ   يوم ميالدي كعطلةٍ 

م؛ العالَ  قد حّذرتُ ل ؛اًمايَ ونِ  اهم ضعفاءَ إيّ  ، واجًداقلوب أوالديي فِ  الشيطانُ دخل لقد 
ي فِ  وأعّتم األرضَ  غيب ظهًراتَ  سأجعل الشمسَ  "يومي"ي ه فِ : أنّ خبرتُ  "فاطيما" رسالةُ 

 مُ العالَ  اهرَ م يَـ لَ  نارًا مطريُ أن و  مَ ثِ اآل جيلَ هذا الْ  عَ ذ لين أن يَ مح للتنّ سأسْ و النهار؛  حِ ضْ وَ 
  حصى؛ي ال تُ التِ  هحرق جرائمَ كي يَ ، لمن بعدُ  أبًدا اولن يراه من قبلُ  قطّ 

 حياءألاأقول لكم: » ؟راشر االمثل  حُ ، الصالّ السّكانِ  ميعُ هل سيهلك جَ «ستسألون: 
ا أين إيليّ : « ُهمبعض يسألسو ؛ ؤخذ واحدٌ يُ سين لَ جُ رَ  كلِّ  ت؛ منموااأل ونسيحسد

 بأمثالٍ  مْ نتكلّ م لَ  ٢١حنُ نَ : الشريرُ  جيلُ الْ  أيّهاأقول لكم، » ن سيأتيان؟وموسى اللذا
على ما وهُ معاملتُ  بلم تتعّرفوا عليهما أتيا ولَ قد ا وموسى إيليّ ف؛ واتهذه السن طوالَ 
  ؛َهَواُكم

                                                           
 .١٤-١: ٤زك و  ١٣-١: ١١ رؤ ا الشاهدان ِيف  القلَبني اللذين مهُ مسيح يعِين الْ  ٢١
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 قلباناف... كاِفرُ ال جيلُ الْ  يّهاي األقدس، أوقلبِ  الطاهرِ ي أمّ  ، قلبِ "ينالقلبَ "م تسمعوا لَ 
يسطعاِن ين وقلبانا مثل مصباحَ  كلماتنا كانت نورًا  فكلُّ ؛ لغازٍ أبوال  يكّلماكم بأمثالٍ  ملَ 

؛ إّن م تفهمواكم لَ ؛ لكنّ ىأن يرَ  كّل واحدٍ   يتمّكنحّتى اآلخر  قربَ  الواحدُ  بارقَين
 مدى سنيَن كثيرةٍ  ، حاوالاليسار على ةٌ ى اليمين وواحدعل ةٌ واحد ،٢٢ينتَ زيتونَـ كينا،  قلبَ 

ل مْ مريض ولدَ جيلكم الْ  لشفاءِ  ٢٣ان زيتً فيضايُ  ْي زيتونٍ صنَ غُ  مثلَ و ؛ حيياكميُ أن 
ما وحّيان، وهُ  ٢٤مسوحانينا مَ له؛ إّن قلبَ  طابَ ينا كما قلبَ  كم عاملَ جيلَ  كم، لكنّ جراحِ 

 صلبَ  ددّ ججيل يُ ي هذا الْ فِ  تمّرد، يتنّبآن، لكن روح ال٢٥ين، ذي حدَّ ِطعاقمثل سيف 
؛ اليومَ  يكّلمانكمين ينا اللذَ قلبَ  ونيرفضهم ، و "ينحدَّ ذي الْ السيِف " ٢٦،"يكلمتِ "
  ؛ومصرُ  سدومُ  مرَسليَّ  تْ رفض كماماًما  تَ 

ساحة  هم أصبحَ ترفمعهم بِ اّدعاءَ ألّن  فرعونَ  صرارَ إ فاق قدْ  عصرال اهذ تصّلبَ إّن 
ا قريبً و ، يًباقر  لكنْ  ٢٨؛مالعالَ  هلِ أل بَليَّةً لقد أصبح قلبانا بالفعل  ٢٧،يعرفتِ م ضدَّ  قتالٍ 
؛ ة قد دنتْ لاالعدف؛ النارِ و  صاعقةِ ، سأزوركم بالجدًَّداي مُ اآلن، سُيسمع صوتِ  اجدًّ 
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صبح م سيالعالَ  كوتُ ومل ٢٩؛ي النهايةن فِ نتصراسي مالُتموهُ اتقد قوقلبانا اللذان 
ا اآلن؛ ه قريبٌ هذا كلُّ  ٣٠؛يلكوتِ م   جدًّ

األزمنة؛ وأنتم، أنتم الذين  عالماتِ  ي أعطيكم كلّ نّ إكم؛ كم وانظروا حولَ إفتحوا عيونَ 
 كتابُ ف، ال تفقدوا الشجاعة؛ ٣٢"ينالقلبَ  ُلفِ حاتَ " ٣١عبادةَ  برزوالتُ  عملون جاهدينت
 ه العبادةَ نشروا هذأخافوا، ا؛ ال تَ زكريّ  كتابِ   مثلَ  ،حقيقةعن هذه الْ  حّدث،يت "الرؤيا"

  شجاعة؛بو  بثقةٍ 
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