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 خمسونَوالْ  بعساالدَّفَتر ال
 

١٦/١/١٩٩٢ 

  ِّكَ كّلمأريد أن اسّبحَك، ومع ذلك أ يّ لكَ  الكلماتِ  جدُ أ  الينِّ إ، رب... 

 ي: كتبِ ، أساعدكِ أس ♥

  ي،زارنِ  قد ١الّربُّ 
  ، ريحٍ  َهبَّةِ مثل 
   "هُ روحُ ي "خطفنِ 
  ،هُ هَ َوجي وأرانِ 

  ،حنانًاي: لِ  كشفَ 
  ،المتناهيةً  وطيبةً  احبًّ 

  هبركاتب يغمرنِ م ثُ 
  مّن بوفرةٍ ي الْ وقّدم لِ 
  ي؛مع اخوتِ  َمهسِ اقتألكي 

  
  معي سارَ لقد 

  رض النسيان،ي أفِ 
  مواتبين األمن  ،السفلامن 
  ينتشلنِ ا

  ،من بين اّلذين قد نسوه
  ،يأقامنِ 

                                                           
 اآلب ١
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  ؛ذاكرَتها نفسي ىراّداً إلَ 
  !ةٌ ، كم أنا ُمْمتَـنَّ هيلَ إ ربُّ أيها ال

  لتكن عذوبتك، يا رّب، 
  ليكِن الربُّ مباركاً ا، ميعً علينا جَ 

  ؛ آمين؛دائًما وأبًدا
  

ِك وأمامِك أنا هو؛ سُأعيدُ  ك،وراء صبحتقد أ مرعبةُ الْ  الليلِ  أهوالُ ي، واآلن، يا ابنتِ 
  تنتمين؛الذي إليه ، بيتى الإلَ  أمانٍ ب

  

  
  
  
  

١٧/١/١٩٩٢  
 

  ْة،يا رّب الرمح 

  ة،يَ عزِ  التّ تاج إَىل َك حيَ شعبُ 
  نهارُ يمقسَّم، الْ  ،كَ جسدُ 

  ا وقليلون جدًّ 
  اّلذين يستطيعون أن يُعّزوك،هم 

   اليأس، ِيف  غارقٌ ك شعبُ 
  ةيا رّب الرمحْ  استمع، لذا،
  . آمني. حزنناإَىل  انظرو 
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نـوي أن ي، أأذنـاي؛ يـا ابنتِـ هده عينـاي ومـا تسـمعهابـدمي بسـبب كـل مـا تشـ ُمبَـلَّلٌ إّني  ♥
ـــ جعـــلأ ـــ كِ من ـــألْســـ نـــاسلا قلـــوبَ  فبواســـطتِك ســـأخترقُ ي، ســـيف كلمِت ي أن مح لكلمِت

ــفــيهم ورَ  ىً صــدكي  صــوتِ  ّويدَ ي أعمــاقهم؛ ســيُ تتغلغــل ِفــ مــن أيّــة  يــةٌ هم خالبَ و غــم أّن قل
ــَســنَ   تجعلهم يفــوح مــنهم عطــٌر ُيســكِّنوســ محيــاة، ســتحييهالْ  ي، واهبــةُ مة حيــاة، فكلمِت

 ي؛جروحِ 

ون يستمرّ ن سوكثيرو  مقّدسةٍ  غيرِ  ي عيش حياةٍ ون فِ ي، تشّجعي؛ كثيرون سيستمرّ يا بنّيتِ 
ي هين بالعالمات الّتِ آبِ  ي، غيرَ هين بتحذيراتِ آبِ  ي، غيرَ تِ اسدي إهانة قَ م وفِ ي اإلثْ فِ 

ى إلَ  ، العطشُ حادُ لْ واإل فالشرُّ ي؛ كأس عدالتِ   ازِديادسُيتابع  م والّشرُ للعالَ اليوم ُأعطيها 
  ؛م التوقيعكخاتَ أولئك الناُس   سيحملها والعقالنّيةُ  لسلطةِ ا

 رُ تتسخاطئ يَ ! إّن الْ من قـَْبلُ  مثيلٌ  اهلَ  َرىم يُـ لَ  خسارةٌ كون تس .ي، ...آه، يا فاسولتِ 
 يوذو  حّكام، والقضاةِ الْ  اتُ أنّ  ستكون كثيرةٌ ي ليًال! ، سيأتِ لصٍّ وك ةَ فرصال ليترقَّبَ 

  ي؛ ى قلبِ ي، أصغي إلَ ي تنّهداتِ معِ ي، اسْ ون! يا ابنتِ نّ ئميعهم سيالّنفوذ، جَ 
 لتكنْ و ي؛ أحّبينِ فأنا القيامة،  ؛يّ ي؛ جوعي إلَ وعّزي قلبِ  ينفسي، تعالَ  حبوبةَ يا مَ 

ِك َكَتوّسٍل تِك وصلواتُ صرخاي، لتكن غضب أبِ  ضدَّ ِك ُمحامًيا يُدافع عن جيلِك صلواتُ 
   ....ي، تعاَلي، أباركِك، يا طفلتِ آلب؛ أنا، الّربَّ دى ال

  

  
  
  
  

١٨/١/١٩٩٢  
  َةحدَ الوَ  سبوعِ ن أُ مِ  لِ األوَّ  ومُ ليَ أ(. 

 بّ يا رَ ا، أعطن،  

 التَّمييز، ، روحَ كَ وحَ رُ 
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  ،ةَ كمَ احلْ وَ  ةَ فَ معرِ الْ لَِنكَتِسَب 
  ، ٢طنا، أيُّها الربّ أع

  اءطسَ البُ وَ  نيمتواضعالْ  نَ ذُ أُ 
  .كَ تِ كمَ حِ وَ  كَ تِ فَ عرِ مَ  ى إَىل لَنْسعَ 

  

  َرهااصانت كَ تَ يسَ كنِ أعِط  
  . دٍ واحِ  دٍ سَ  جَ ِيف  ايعً مجَ  نايدِ وحِ تَ بِ 

  آمني
 ِتمُّ وف يَ سَ  لكِ  هُ لتُ ما قُ  ؛ كلُّ يألجلِ ي سِ نفَّ تَ ، يألجلِ  ييشِ عِ ؛ بّ حُ الْ  جلِ ألَ  بٍّ حُ ي بِ رِ شِّ بَ  ♥

َة ِسالِحها عدُ بَ ي تِ نيسَ كَ رَتِدي  تَ  ملَ ؛ يَعجاِئَب َأكثـََر ِمن ِخاللِ  ينَ دِ شاهِ تُ ا؛ سَ ريبً قَ   ؛ِشكَّ
ي َوقَتِك، وتُقدِّميَنه ِلي ألَنَِّك تعِطينِ  كِ بُّ حِ أُ  - مزيـًّنا انتصارها؛  الظفر، تاجَ  تلبسُ فقريًبا س

  ؛خاءٍ سَ بِ 
 

   ؛٣كِ بُّ حِ نُ  حنُ نَ 
  

  ؛يالمِ سَ لِك   ؛يلِ مَ عَ  يُمَشاَطَرتِ ي َترغبيَن فِ  كِ نَّ أَ  رفعأَ  نْ ي أَ نَ دُ سعِ يُ 
 

     
  
  

٢٠/١/١٩٩٢  
  سويسرا.)ماَعِة ِيف  اجلْ ِإَىل   

 كيفَ  ؛رَّبُتم ِمنِّي ِبُحبٍّ َلو ُكنُتم َقد َتق ومدليما كاَن  ٤من ِقَبلي الَطويل َصمتهذا ال ♥
                                                           

 اآلب ٢
 لوُث األقَدس يـََتكلَّم.ألثا ٣
  سويسرا.كان يسوع قد حجب نفسه لبعض الوقت ِيف  ٤
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 ِفيما بَيَنهم؟ بٍّ حُ  ىأدنَ ال وَ  المٌ سَ  ال  يُوَجدُ البينما ي نِ ونَ حبُّ م يُ هُ نـَّ أَ ب اإلّدعاءَ هم نمكيُ 
  هائي؛وال بَ  ىحتَّ هم ي اخترقال جاللِ  تَلَتهُمهم؛ داٍء فّتاكٍ كَ  ةُ خطيئَ الْ ف

 أيَّ شيءٍ  تلّقيُت، مع ذلك، هلف م،هُ يَـ عزِّ أل يتُ تَ أَ  ؛مهُ افَـ فَ جَ  يموعِ دُ بِ  يَ روِ ألُ  يتُ تَ أَ 
 رضٍ ي أَ فِ  فافِ جَ الْ حوا كَ صبَ د أَ قَ ؛ لَ الَيوم أنقاضٌ وَ  راغٌ هي فَ ، ةٌ غَ ارِ فَ  ٥همُمدنَ ل؟ مقابِ الُ بِ 

 رشُ عَ  منهم قَتربَ ا لقد ؛وهاعُ سمَ يَ م لَ مع ذلك هم، انَ ذآي تِ مَ لِ كَ لقد بَلَغت  ؛ قاِحلةٍ 
غم ذلك ورَ  هم،رَ حرِّ يُ ي ها كَ سِ فْ نَـ  ةِ حكمَ لْ ِمَن ا سليمٍ  يمٍ علِ ع تَ ي مَ المِ م سَ هُ لَ  مَ وقدَّ ِتي نعم

 هوَ اه، فَ خَ أَ  بغضُ يُ وَ  ورِ ي النُّ ه فِ نَّ ي أَ عِ دَّ ن يَ مَ كلُّ ؛  بٍّ حُ وال بِ  مانٍ ال بإيْ فيه شاركوا تَ م يَـ لَ 
  ي كانَ سالتِ ي رِ فِ  مهلَ  ْعِطيَ أُ  الذي ساِسيُّ األالطلُب  ي؛بِغُضنِ ي

  ةحدَ وَ ال ،المسَ ال ،بّ حُ الْ 
  ين األخوة؛بَ  ةحَ صالَ مُ الْ و 

  : هو قولَ أأن  يَّ دَ ما لَ  لُّ كُ   آلن،ا
 ؛اآلن قـتالوَ  نَ ِمـ يـلِ لِ وى القَ م ِسـكُ لَ  قَّ تبَ م يَ لَ  ؛الدِّينِ  َيومُ ي أن يأتِ  بلَ كم قَ سَ نفُ صوا أَ حَّ فَ تَـ 
ــزوا ؛ يَّ ا إلَــتوقــو ؛ عضَ كم الــبَ عُضــبَ  أبــًدا َوال تَــدينوا حكمــوا؛ ال تَ َشــرّ  ُكــلَّ بــوا  جنَّ تَ وا وَ لُّ َصــ ركِّ

   ؛اريبً قَ َأصَبَح  طهيرِ التَّ  نَ مَ زَ  ين ألنَّ ظِ قِ يَ  أُبُقوا؛ أفكاركم عليّ 
  طاياكم؛خَ كم قَ خنِ ال تَ َكي  ،يبِّ حُ  ن روحِ مِ مَتِلئوا إًذا اف

 

     
 الحًقا:(  
َلِكنَّهـا ليَسـت  مشـاريعَ بِ وَن مـو يَقفاّسوال، كوِني َحِذرًَة؛ َكثيرون َيدَُّعوَن أَنـَُّهم َيسمُعونَِني و  ♥

؛ تـذكَّري، َسـَيَتقرَُّب ِمنـِك ُأولَئـَك الـَّذيَن ال ييـمـن َوحْ  ، لَيَسـتِخَططـاً  ضـعون؛ يَ مشاريعي
ــْم أَنِطــْق ِبهــا؛ َلَقــد َســَبَق َوعايَنــِت َوَســِمعِت كــلَّ ذلــك؛ ب شــيدونيُ َيسَتشــيرونَِني؛  ُنُبــؤاٍت َل

                                                           
 ألنُّفوس. ٥
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ميِك ، الَتخـاِفي؛ َسـَأحْ مثلون لـديكِ يَ يهم َسيحصُل َلُكم؛ َدعِ  مابِ َشهًرا تِلو اآلَخِر  بئونيُن
 ؛يبُنّيتِ  يا

 :الحًقا( 
 

 فَلَيبَتِسْم لَنا َوجُهَك القدُّوِس،، يسوع  
  من جديد. افنحي
  كالنَّار؛َقد التَـَهَمنا   انِقساُمناف

  جزاِت،معرتُح الْ ما ُدْمَت َوحَدَك جتَ 
  إْمجَْعنا،
م؛ عِ ولُيقل   الَبَشُر َعن ُجنوِ

  ناوحِّدأن تَ ُخمطَُّطَك 
  ،تاريخ الفصحبَِتوِحيِد 

  ة،مصاحلَ الْ  هكذا ناتجلب لف
  اإلَهليَّة. َجندَتكَ  ناشدُ ِإينِّ أ

 يسـتطيُع األشـرار أن : يَّ صـغي الَـأَ مِلي صليِبي ِبَفرح، َسبِِّحي اآلَب ِلكَرِمه؛ ي، ِإحْ يا بُنّيتِ  ♥
؛ ِعنــَدما اقتَـَرْحــُت مى َفَشــِلهِ لَــإَيتوجَّهون ســحــَدِة، َلكــنـَُّهم جــل الوَ ُمخطَِّطــي أل َهــْدمَ  وايــأَملُ 

 م ِللـدِّفاعِ َقِضـيَِّتهِ  تَبنِّـيَ  يمكننِ يُ ِللَحرب؛ كيَف  تقريًبا ميُعكمالسَّالَم، َسالًما عامًّا، كان جَ 
؛ مـا كـاَن ُيطبُق عليهمَنصُبوه اآلن سَ  اّلذي كَ أَِبي َعَليهم؟ ِإنَّ الَشرَ  َيدُ  دما ترتفعَعن عنهم

ملـُت َخطايـاكم، صـاَلحُتكم َمـع اآلِب، ُكم َجميًعا وَلم َأفَعْلـه؟ لَقـد حَ بِإمكاِني َأن َأفعَل لَ 
 كاَن بِِإمكاِني َأن أفعَل َأكثـََر وَلم َأفَعْله؟  ي، مابالتالِ من أجلكم؛  بذلُتها وَحياِتي
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 ؛٦أن يَِلَج ِخْدَر نفسِك الداخلي ِلُروِحي كِ حِ امَ بسي ُسرِّينِ َقلِبي األقَدس،  يا فاّسوَلةَ 
كّل على   ا أن َأقضيَ ي حرًّ دعينِ ي أعماِق نَفِسِك؛ حي ِلُروحي َأن يَتنفََّس وَيسكَن فِ اْسمَ 

ِك وكأنّها على ي حين ستقِفز نـَْفسُ فِ ؛ يا فاّسولَِتي، يالشَّواِئب والّنواقص الَِّتي تتَحّدانِ 
؛ َهَلًعا، ال َتهرِبي يَأسيرًة، ال َتخافِ  بعدُ  ما يُبقيكِ  ُكلَّ   حّطمَ مرٍَّة سَأرفُع َيِدي أل كلَّ ناٍر  

 نّفذألُ  عاصَفةٍ يِك كأهبُّ فِمن نَفِسِك كلَّ هذه العاهات؛ س ستأصلَ ِإْسَمحي ِلي بَِأن أَ 
    تِّحادنا الكاِمل؛الِك هذا يكون َتهِيَئتَ و  –َقراَر َقلِبي 

 هذا نئذٍ آ ، َلكنَِّك َلْم َتفَهِمييَ َمْرماِتي وَ ِمْصَيدنَِّك ستكونيَن إي البدايِة لقْد قُلُت فِ 
األِخيَر؛ َلْم َتفهِمي أنَُّه لِتهِيئِتِك ِلهذا اِإلتِّحاد الكاِمل، َأحتاُج َأن ُأطهَِّرِك َوُأزيَِّن نَفَسِك؛ 

ما ال َأفعُله ِمن َأجِلِك! ال، َلن فِلَسهِمي؛ آه!  مىً رْ مَ  كِ أّتخذَ َقوِسي و  شدَّ أَ أن  يسَيلَزَمنِ 
  ال تُقاوِمي الُقدُّوَس؛ ي ذلَك الوقِت فِ َوَلكن  ،آالٍم ُمبرِّحةٍ ٍح وَ ا يكوَن ذلَك بدوِن جر 
 ُتصَهرينَ سإّنِك ي نَفِسِك؛ فِ ولِناري اإلَلهيَِّة بَأن تـَُلْعِلَع  ،فيكِ  زدادِإْسمحي ِلروحي بَأن يَ 

نقائَصِك؛ ال َتسأَِلي  اً محطِّ مُ طرقٍة عندما آتيِك كمِ  يتشكَّ هيَّة؛ ِإذًا ال تبفعِل ناري اإللَ 
والَعوائُق  ،ي، َمسكنِ ر الداخليدْ خِ ى الْ ريقي إلَ ي طَ إنِّي فِ  "؟ذا يفعلا"مُقدُّوَسِك 
َتهُم هؤالء ألْ وف س ،ُكلَّها ِبعاِصَفةٍ   رهاأُفجِّ ُة َلن َتمنَعِني عِن التَّقدُّم، سالصامد

  اْلُمنافسين؛
 ،   دال! باعتِ ذلَك  فعلْ إ آه! ريبِّ
ا ،قــدُّميلِــذا، ال تُِعيِقــي تَ  ؛ُأريـُد َأْن أُتِــمَّ َتطهيــَركِ  ♥ لِــذا َدِعــي َحنــاِني  ؛َعَلــيَّ  أَنـِت َعزيــَزٌة ِجــدًّ

مــا ُدمــِت  ،يـَْغُمــْرِك، ال َترفِضــي لِــَي َشــيًئا، أَيَّتهــا الــنـَّْفس؛ ُأريــُد َأن َأجَعــَل ِمنــِك َأداًة طَيـَِّعــة
 إالّ  لـن ُأحطـِّمَ ي، ِإنـِّي لَـن ُأحطَِّمـِك، فـال َتخـافِ  ؛وََكَسـْهمٍ  ،ِك كَنارٍ فيتشعرِيَن ِبُحضوِري س

ُتِك نّشــــأِك؛ لَقــــد ســــُأراعي ضــــعفَ أَيًضــــا و ؛ لــــن أفعــــَل ســــوى أن أقاتــــل فيــــكِ  ؛ُمناِفســــيَّ 
                                                           

  مرتجم. الْ inner roomباالنكليزية:  ٦
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ـــَأن يَ  كِ أعـــددتُ وَ  ـــة ِلَكـــي َتكـــوِني َصـــداَي، فَاْســـَمِحي إًذا ِلَملِكـــِك ِب  ،ســـودكِ ِلهـــِذه اْلُمِهمَّ
ــَأن َيملــَك َعليــِك؛ َلــن يَ  ٍة َصــِغيرٍة كــلُّ شــائبَ ، فَعيَنــيَّ  عــن خفــى شــيءٌ ِإْســَمحي ِلملِكــِك ِب

ي ُروحـي ِفـ دّفقي داخِلـِك، َوسـَيتَ ها نَقـاوِتي َوتبيـُدها، وسـُيتاِبُع نُـوِري سـطوَعُه ِفـحاصر َستُ 
  ؛روِحِك كَنهرٍ 

  َتفَهمي أنَّ "أنا هو" يَبَتسُم َلِك؛ ف لٍ لَ مَ  الب الُقدُّوسَ  َوجِهيَ ي تمسِ الْ ِلذا 
  

  
  

 (:الحًقا 

  ي: َهل َنظْرِت ِمن َحوِلِك؟ ماذا رَأَيِت؟أَلسَّالُم َمعِك؛ ِإْسَمعيِني، يا ابَنتِ  ♥
  َرَ أَ أسـَتطيُع َأن ال  .ةحـدَ الوَ  بلَ قَ  ،ناينَ بَ  نشأُ تَ  أعمقَ  ساماتٍ  انقِ ىتَّ حَ وَ  فاضاتٍ انتِ  يتُ أَ ر ِ  ةَ ايَـى 

ِ وَ ة، حدَ وَ ألجِل النا راعِ صِ    اإلْحلَاد. ةَ ايَ ال 
، وانِقســاماٍت ٍر ِمــن انِتفاضــاتٍ ِبكثيــ َأكثـَــرَ  تْ دقــد َشــاهِجيِلــِك،  َحَكــمَ إّن نـَْفِســي، يــا  ♥

؛ ِفــ نَ ؛ ِإنِّــي َأقــوُل لَــِك، كثيــرو َوِإْلحــادٍ  ي هــذه اللحظــة وْفــ خــاصِّ الْ ي منزِلــي يَتــآمرون علــيَّ
ــالْ  لزلُ تز تمُعهم يتــآمرون، َلِكــْن قريًبــا، َســبالــّذات َأْســ  جيــلُ هــذا الْ  بينمــاي يَــوِمي، و ُجــُزُر ِف

، َسـتِئنُّ عارِيَـةُ الي ذلـَك اليَـوم؛ واألرُض، ُمقَفـًال ِفـينوح، َلن ُأصِغي؛ سيكوُن باُب السَّـماِء 
 ي ُحزِنها؛فِ  يائسةٍ كَأرَمَلٍة 

◌ِ  قةِ لشفَ ا ةِ مثير الْ  تِ اصو بسبب األ ُمسبـًَّقا وسقيمٌ  منسحقٌ إنَّ َقلِبي  ، هابِ  ي ستدوِّيتِ الَّ
ِجْنِس زاِن الْ وِإح ذاللبا ي ال ُأَسرُّ أبًداألنّ لَك، ذب أبتهجَ ، َلن بال شكٍ جيل؛ أَيُّها الْ 

 سينَسكُب روحي القدُّوسُ  حدْث قطُّ من قبُل،م يَ ، لكن كما لَ الَبَشِرّي؛ مرًَّة ُأخرى
، ِمثل رَجٍل وقتئذٍ ميًعا؛ نَاِري َوُتجدِّدُكم جَ  َلْعِلعُ تُـ َفِمن َوميِض شعَلٍة َضعيفٍة، سَ  ،عليكم

، سأَ  اخلٍ د   الَكنيَسُة َسَتحيا ِمن َجديد؛ ِبَمجِدي و  جتاحكمَمديَنًة ُمحتلًَّة، أنا، الرَّبَّ
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ي ؛ ال َتخافِ يّ إلَ  يي َأن َتصُرخنِت، يا ابنِتي، ال َتخافِ أَلَعدُل؛ وأَ َسَينتِصُر  ي النِّهايةِ فِ 
؛ كوِني سعيَدًة، يا ابَنِتي؛ أسَتطيُع َأن َأقرَأ كِ الَّذين يُعارضون ئكلأو باألخصِّ  ،الَبَشر

 ،ورَُة َتسَمُع كلَّ َشيء؛ يعَتقدون أَنَّهم يَعرِفوَن ُكلَّ َشيءَأعماَق هؤالِء النَّاِس وُأُذِني الَغي
  َلكنَّهم ال يَعرُفون َشيًئا؛ 

ُضعَفِك؛ فاّسوال، حاِوِلي  َذ ِبعيِن االعتبارأخُ أن يى اآلب إلَ  ، طلبتُ أجِلكِ من يا ابَنِتي، 
ي تزعزعتَ  الي و َكي ال تَنَحرِفِ َجيًِّدا،   يَّ فَهِمي اآلَب؛ إنَِّك َضعيَفٌة، َلِكنِّي َرسَّخُتِك فِ أن ت
، فلذلك، ِبدافِع ُحبِِّه هُ َنسلُ ؛ أنِت شديدةٌ تـَْنزُل َعَليِك عواِصُف  ِمن َوقٍت آلَخَر، ،ِعنَدما

النُّفوَس يَقوُد بِاألَلِم، ، َكيفَ القوَل  الَغُيوِر وََكَرِمه َيسمُح ِبهكذا ُمعارضات؛ أََلْم َتسَمعي 
  ؟ مكُ نشئتِ ألَلَم ُهو ِجزٌء ِمن تَ ى الَكماِل وَكيف َأنَّ اِإلَ 

ال  ،شيءأيِّ َمًة أَيًضا َوال ترَتِعِدي َوال تـََتذمَِّري ِمن ِلذا ُكوِني َصبورًَة، يا ابَنِتي، كوِني كريْ 
 ؛ أَلَّذيَن يَتَبعون هذه اآلثارَ بدلِّي مَن الَعَمل، ِإتَبعي آثاَر َدِمي الَِّتي َتركُتها وراِئي لألَتمَ 

حكمُة َمعِك؛ أَلْ  لطفِ الّ  ال شفقٍة بل شديدَ لكوِتي؛ ِإعَلِمي َأنَّ اآلَب لَيَس بِ َسَيدخلوَن مَ 
ِجيل، ِإعَتبريِني َكَرِفيِقِك ي الَوصايا، ِعيِشي ِبَحَسِب اإلنْ احفظُتحبُِّك؛ ِلذا، يا ابَنِتي، 

  الُقدُّوِس َوَصلِّي ِلكهَنِتي الَّذيَن يُمثِّلونَِني؛
  

٢٤/١/١٩٩٢  
  َيسوع: )ي، قال ِيل هلَ إلالقّداس ا أثناء  

  إالّ الِبدايَة، َفَسَترين َأشياَء َأعَظَم ِمن َهذه؛"ما رأيِت ليس "
 َألجِل َعجائِبِه َوَأعمالِه، ألنَُّه ِبقدَرتِه َقد فـََتَح قُلوبًا َعديدًة  يسوع َل ِيل َذلَك بَعَد َأن سبَّحتُ يق

َتوِجيهاٍت حوَل : َرسائَل عِن الَوحَدةُميلي الصَّيف،  منذُ  ، "َجمَمِع الكناِئِس العاَلِمي". كاَن الرَّبُّ ِيف 
 "َجممِع الكنائِس العاَلِمي" َأْن تنَفتَح َوتَتلقَّى َكلَمَته، ساِحمًا رغباتِه. من َمثَّ، َمسََح لِبعِض الُقلوِب ِيف 

َم َهلُم رسائلَ ِيل هكذا بَأن أَذهَب ِإلَيهم ِيف    َيسوع.)  ُأسبوِع الَوحَدِة ألَُقدِّ
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٢٦/١/١٩٩٢  
 

  يَا فاّسوَلَة َقلِبي اَألقَدس، َهل ُتريِديَن َأن ُتكرِِّسي ذاَتِك كلِّيًّا ِلي؟ ♥
 نعم، ،   ك.لِ ذَ  ريدُ أُ  ريبِّ
 ِإًذا، ُقوِلي َهِذه الَكِلمات: ♥

 ،يا قَلَب َيُسوَع األَقَدَس  
  َتْحِين كلِّيًّاَتعاَل واجْ 

  َدواِفِعي َدواِفَعَك، لكي ُتصِبحَ 
  ،َرغباِيت َرغباِتكَ و 
  َكِلماِيت َكِلماِتَك،و 
  أَفكارِي أَفكاَرَك،و 

  ختبئَ مثَّ اْمسَْح ِيل بَأْن أ
  َأعماِق قَلِبَك األقَدس؛ ِيف 

  ؛ا كليًّ ِين الش
  

  أَنا، فاّسوال، 
  قلَبَك األقَدسَ  سَأعبدُ 

  ِمن َصِميِم قَلِيب،
  َأِعُد بَِأن َأخدمَ 

  قَلَبَك اَألقَدسَ  
   داخلي،بِناٍر ِيف 

  كَ ، َسأخدمُ ةٍ َغريَ بِ 
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  ؛َسَبق اِممَّ  حرارةٍ  بَأكَثرِ 
  

  أَنا َضِعيَفٌة 
  قوََّتَك  لِكينِّ َأعَلُم أنَّ 
  َسَتسنُدِين؛

  ،عيَينّ  َعن يَب غتَ ال َتسَمْح بَِأن 
  وال َتسَمْح ِلقلِيب 

   مكاٍن آَخر؛ِيف  تشّتتَ بَِأن يَ 
  

  أَنا، فاّسوال، 
  َك األقَدسَ فقط قَلبَ  لتمسُ سأَ 
  َك؛فيَك وحدَ  ال أَرَغب إالّ و 

  
  يا قلَب َيسوَع األقَدسَ 

  ما كره كلَّ أَ ِإجَعْلِين 
  كَ استَ دالُف قخيُ 

  َك؛مشيئتَ و 
  ْكراراً ِمراراً وتَ  صِين َحمِّ 

  أنَُّه  تَأكَّدَ لت
  ُمنافٍس؛  َأيُّ  ِيفَّ   يَبقَ مل

  منُذ الَيوم،
  رواِبَط احلُْبِّ  وثِّق
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  ،ِين ا عانقتَ ِ الَِّيت 
  إلَيكَ  َعْطَشىواجَعْل نـَْفِسي 

  َك؛بِّ ِحبُ  سقيًماِيب وقَل
  

  يا قلَب َيسوَع األقَدَس،
  ال تَنَتِظْر،

  كلَّ ِكياِين   َتعاَل وَأشِعلْ 
  ؛ ضطرممُحبَِّك الْ  نارِ بِ 

  َمهَما أَفَعُل منذ اآلن،
  وَجمِدَك،  َمصاحلِِكَ  أجلِ فليكْن فقط من 

  ؛يلِ ال َشيَء من أجو 
  

  أنا، فاّسوال،
  َحياِيت  لكَ  ُأكرِّسُ  

   يبغِ أَ  وُمنُذ الَيومَ 
  ُحبَِّك، أسريةَ  َأن َأكونَ 

  ةتهبملرغباِتَك الْ  ةَ ذبيح
  ،كَ وآالمِ 

َفَعةً    َكنيسِتَك،ل َمنـْ
  َنفِسَك؛ل ُدميةً وَ 

  
   ُتشِبهي مالِحم ِإجَعْل 
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  َصلِبَك  مالمحَ 
  مرارةمن ِخالِل الْ 

ِ الَِّيت سَ     اأشعُر 
  َصَمِم النُّفوس، من جرّاءِ 

  ؛ ها تسقطرؤيتِ وَ 
  ها؛َأعِط نـَْفِسي ِمألَ 

  
  ،يا قلَب َيسوَع األقَدسَ 

  َك،تعفِين من َصِليبِ ال 
  ؛عفَك منهُ يَ كما أنَّ اآلَب َمل 

  وأَفكارِي ،عيَينَّ  ثـَبِّت
  َورغباِيت 

  قَلِبَك األقَدس؛ لَِتكوَن َأِسريةَ 
  
   أنا، َغُري َجديرٍة،

  َوال َأسَتِحقُّ َشيًئا،
  َلِكْن ساِعْدِين ألِعيشَ 

  فعَل َتكرِيِسي
   وبأن أسَتنِجدَ  ،يَنةً مأن أكوَن بأَ 

  امسَِْك القدُّوس؛ِبال َمَلٍل ب
  طردْ ي يَ فكر ِإجَعْل 

  كلَّ ما لَيَس أَنت؛
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  ،يَا قَلَب يسوَع األقَدسَ 

  تِملِإجَعْل نَفِسي حتَ 
  َأكثـََر ِمن َأيِّ َوقٍت َمَضى،

  ِمسَاِت َجَسِدَك 
  النُّفوس؛ اهتداء ألجل

  
  أَنا، فاّسوال،
  مشيئِيت  طوًعا، ُأخِضع

  ِلَمشيئِتَك،
   األَبد؛ اآلن وإَىل 
  آمني؛

  

ــــِك؛... ــــي في ــــوال، ُيســــرُِّني َأن َأراِك تَ  واآلن، َسَيســــتريُح روِح ــــفاّس ــــِك؛ كــــلُّ  يمنحيِن َوقَت
  تذهَب ُسًدى؛ ين ِبها بِاْسمي المو قُ تالَِّتي  اتكِ ضِحيتَ 

 

     
  
  

٢٧/١/١٩٩٢  
  

 ؛الصَِّغيرة أَلسَّالُم َمَعِك، أَيـَُّتها الطّفَلةُ  ♥

ُأعِطَيْت لِك ِلَكي، ِمن ِخالِلِك، َأفَتَح َأعيَن اْلَمكفوِفين وآذاَن الصُّمِّ؛  َهذه الّنعَمُة قد
، َلِكن كماالً   من األقلِّ  أداةٌ أَنِت َسأُتابُع ِإظهاَر ذاِتي من خالِلِك، ِبَهذه الطَّرِيَقة؛ 
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؛ ال َتُشكِّي أَبًدا ِبُحبِّي؛ ُأريُد اِنيَحن هُ في يُوقَغَضبِ ي َعَدِم كماِلِك و َشَفَقِتي َترى ُجهوَدِك فِ 
  الّضعَف كي َأسَتطيَع َأن َأفَعَل كلَّ َشيء؛
  ، يسوعُ ، أناذا ه

   ٧َمن َسَيمنَحكِ 
  ؛ةحدَ لوَ من أجل ا التَّوجيهاتِ 

ــاعُة الَِّتــي ــُد َجَســِدي؛ َســيَتعلَّم ا فيهــا َلَقــد أَتَــِت السَّ ن َقريًبــا بأَيَّــِة طريَقــٍة ُأريــُد أَ  لنــاسيتَمجَّ
  هم...تَ كوَن طريقَ تلن  يتِ طريق ،يـَتَِّحدوا

ي، َســـُأَوحُِّد ُســـلطانِ َعـــن َقلِبـــي؛ بِ  َلُهـــم عـــن َرغبـــاِتي، َلقـــد َكَشـــْفتُ َلُهـــم َأآلن قَـــد َكَشـــْفُت 
ِبَسـالم؛ نَعـم، ِبُقـدرٍَة هائِلَـٍة  ةً لَ سـيالُفْصِح"، َلن يُفَرَض ذلَك َعليكم، َسوف َأِجُد وَ  تاريخَ "

  ؛ قرَّرتُ  َحيثُ ى لَ إوغًدا سَأُقوُدهم  يسلكون،َأيَّ َطريٍق  همقد دلَّيتُ  ألَيومَ  َسأُفاِجئكم؛
 

     
  
  

٣٠/١/١٩٩٢  
  ْيو، ايطاليا)ا الرْ ريَ جِ د  
 يَا َرّب؟ 

 أَنا هو؛ ♥

  ََما رأَيُتُه ِعنَد الَفْجر؟ ب أن أكتَب أجي  
 ،ُأكُتِبي ♥

 - .َلَقد رَأَيُت روِسيَّا 

الَِّذيَن ابتَـَعدوا َعنِّي؛ َسوَف  ئكَ لأو َعَلى  بِاَألحَرى ِبَمرارَةٍ  ال تَبِكي؛ َسوَف تـََتعاَفى؛ ِإبِكي ♥

                                                           
 للبشريّة ٧
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٤٤

  ، يا فاّسوال؛َجمِّلها؛ َسوَف أُ تِ يْ مَ الْ على اإلنساِن  يأعيُد بِناَءها؛ ِإبكِ 
  ُوال  احًقـــ يلـــةٌ مجَ  ال شـــابٌَّة، ،ةٌ امـــرأَ  مـــينِّ  تْ بَـــرَ قتَـ : إِ يـــتُ مـــا رأَ  إليـــكَ  !اهؤَســـبُ  يـــتُ د رأَ َقـــلَ ، يـــا اهللا

ِ ن ثِ مِ  تُ ظْ الحَ  وَ ينِّ مِ  تْ بَ رَ قتَـ روسيَّا. إِ  :هاإمسُْ  .ةيحَ بِ قَ   ة.ريَ قِ ا فَ َّ ا أَ يا

ــأَ رأيــُت عندئــٍذ  فَ ِين َمــكلِّ تُ هــا لِ مَ ف تْ َحــتَ فَـ  - ِ أَ  نصــفَ  ا فقــدتْ َّ  ةً بيَحــهــا قَ علَ جَ  وهــذا مــاا ســنا
ا، لـن تلبـَث هكـذا،  قد َفقـَدْت ِنْصـفَ  ًة،شابَّ هكذا  ،ةً امرأَ  أنَّ  مُ علَ كنُت أكن  ولَ  ،ادًّ جِ  أسـناِ

  . أقصى درجاِت الفقرِيف   تكنْ ما ملْ 
 أداةً ، ورَد رِزِقهــاَمــ ِين ْتــرَ أَ ، َوبَِقَيــْت َواقَفــًة. ةً جاعَ ُشــ تْ كانَــ  ،بُؤِســهاهــا و ن فقرِ ِمــ غمِ الرُّ بِــَفروســيَّا،  

ــقَ  ؛٨َبطُــَل اســتعماُهلا ــإُروِســيَّا  ِيل  تْ اَل ــ ،لتشــتغل ســتعِملهاتَ سَ ا َّ بقــى تَ  حــىتَّ  ا زهيــًداشــيئً  حَ رتبَ ف
  . حيَّةً 

َوقَـد فـََقـَدْت هـي  ؛أَيًضـا روسـيَّا تْ كانَـف ؛خـرىأُ  ةٌ امـرأَ  ، أتَـتِ ينئـذحِ  زن.اْحلـ نَ مِ  زََّق قلِيب لقد متَ 
ِ أَ  مَ عظَــمُ أَيًضــا  ِ أَ  كــلَّ وقــد فقــدتا   ،تــانِ اامرأَتــان ُأخر  تِ تَــأَ  ُمثَّ . اســنا ا تُعِلنــان عــن وكالُمهــ امســنا
ســليَم أنَّــه كــاَن َمتــَني البُنَيــِة،  ظــتُ . الحَ روســيَّا وجَ . كــان زَ شــابٌّ  خــلَ دَ  َفجــَأةً  ُمثَّ . ٩يدٍ دِ َشــ رٍ فْقــ
  الطَّلَعة.  يَّ َِ وَ القامِة  َطويلَ  صّحة،ال
ـــفَ فَـ  - ـــرةٍ  مـــالِ اجلْ  نَ ِمـــ يـــةٍ خالِ روســـيَّا،  ثـــلِ مِ  خصٍ َشـــ ِيف  َجيـــدَ ن ه أَ نُـــكميُ  أيَّ جاذبيَّـــةٍ : تُ رْ كَّ  وُمنفِّ
ِ ســأَ  فقــدان ســببِ بِ  ــفَ أُ  نــتُ مــا كُ ينَ بَ  ..ا.نا ــإِ  ،ه األشــياءذِ َهــُكــلِّ   ِيف  رُ كِّ نهــا مِ ُروســيَّا  وجُ زَ  بَ رَ قتَـ

ال حـدَّ  اخالًصـوإِ  ابًّـحُ  ا،يً ناهِ تَ ال مُ  انانً حَ  ،يهينَ  عَ ِيف  ،يتُ أَ رَ يها. وَ فَ تِ كَ   ولَ حَ  هُ اعَ ذر  عَ ضَ وَ وَ  نانٍ ِحبَ 
َـــِد اآلبـــِدين. ِإَىل  مـــاهلَ  ـــ هُ نَّـــأَ  يـــتُ أَ رَ  أَب ـــلَ  - مفـــاِتنِ ُخُلوِّهـــا ِمـــن الْ  غـــمَ ا رَ دً بَـــأَ  َتَخلَّـــى َعنهـــان يَـ َل د َق
.يا ، كَ فتُ رَ عَ   َريبِّ

"؛ صـادقٌ ا َوعريُسـها، َواْسـِمي "أمـيٌن وَ أبوهـأَنا ف؛ ينفِّرنِ تُ  نَّها الإ ال، َلن أََتخلَّى َعنها، كالّ 

                                                           
 ياكة الَنِسيج.حلِ  َبَدْت َكآلةٍ  ٨
  روِسيَّا؟مصابِة بالفْقر، َهل تعِين أيًضا أَرَبَع َسنواٍت ِمَن اْلَمجاَعِة ِيف هؤالء النساِء األربِع الْ  ٩



      ٥٧ رِساَلة َسالم َوُحّب دفرت رقم                                                             
  
٤٥

ــن َجديــدٍ  ــ ِم ــا جَ  ها خالًعــا عليهــاسأُلبُس ــَة لِ ميلــةً ثِياًب َعــْذٍب  َتَصــرُّفٍ ، َوَســَيكوُن قلُبهــا الزِّين
ي؛ ِمـن ُحبِّـ قـطُّ مِطَرها ِبَسـيٍل ِمـَن البَـرَكـات؛ لَـن َأحرَمهـا َوَلِطيف؛ َلم أََتوقَّْف أَبًدا عن أن أُ 

  آه، فاّسوال، كوِني َصبورًَة َكما أَنا َصبور، ِإتَِّكِئي اآلَن َعَليَّ؛
 

     
  
  

٣١/١/١٩٩٢  
  

 " ِاألرضِ  ارتِفاِع السَّماِء َعنِ قداِر مب  
  َك على الَّذيَن يتَّقوَنَك".َعظَّْمَت ُحبَّ 

  )١١،١٠٣(مزمور 
َذِلــك ُأعــاِني ِمــَن  مــع، وَ "ُحــبُّ "الْ اْلُحــّب؛ أَنَــا  يرتِشــفإُكــلَّ َمــا ُهــو أَنَــا؛   ارَتِشــفيَتعــاَلي و  ♥

 الَوحَدِة ِبَسَبِب رَْفض خاصَِّتي ِلي؛

ى َقلَبيَنا؛ لكنَُّه  صُغوَن ِإلَ ِحكَمة؛ ِإنـَُّهم ال يُ ، نـَْبِع الْ ستقامةِ ِق االَلَقد َتخلَّى َأوالِدي عن طُرُ 
يَتكلَُّم بَِأقواٍل ِضدَّ الَعليِّ َقد ِقيَل ِإنَّ اْلُمَتمرَِّد، الَِّذي هو روُح الَتمرُِّد، الَّذي "كان 

 ِد َهذا "يَنوي َأن يُغيـَِّر اَألزِمَنةَ َسَيتحدَّى قوَِّتي؛ ِإنَّ ُروَح التَّمرُّ  ١٠َويَبَتلي ِقدِّيِسي الَعِلّي"
  أُنُظِري فـََقط ِمن َحوِلِك َوَسَتفَهِمين؛ ١١،"يتِ ريعَ شو 

ى " ُهما َعُدّوا َكِنيَسِتي اَألساسيَّان، ألنَّ ِكْلَتيهما َتقوداِن إلَ رانيَّةُ صْ العَ "و"أَلعقالنِيَُّة" 
ها، َلِكْن، يا ابَنِتي، َسأَنفُخ نَاري على ما تُريداِن الِتهاَم اَألرِض ِبكاملِ هُ ااِإلْلحاد؛ ِكْلتَ 

 عظيمةٍ َفوضى  أيّةَ َيروَن  ن َأْعُيِنهم،م القشورُ  ، بعَد أن تقعَ ، ِلَكيّنيهؤالء اْلُمرَتدِّين ع
  َجميًعا؛ أجتاز فيما بينكمسَقد َسبَّبوا لَقلَبينا؛ مضايقٍة  ةَ َأْحَدثُوها َوأَيّ 

  

                                                           
 .٢٥: ٧دا  ١٠
 . ٢٥: ٧دا   ١١
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٤٦

  وا !وبُ تُ 
  ماءالسَّ  لكوتَ مَ  ألنَّ 

  ؛اقترب دقَ 
  ؛َكِلَمِتي عواسم" ليي "نِيسْ فِ  َتعاَلي، ُأكُتِبي رسالَِتي التَّاِلَيَة ِلَجِميِع الَّذين َسَيجَتِمعونَ  -

 (.فرنسا 

العـاَلم؛  ُكْفـرِ  ضـدَّ ُكـلِّ ِمن السَّماِء  سُيكَشف وجِهيِإنَّ َعوَدِتي َوِشيَكٌة وَ  ألسَّالُم مَعُكم؛ ♥
َحقوهــا ن تَبــيََّن أَنَّهــم َكَذبَــٌة َســيروَن َأيَّ ُجــروٍح قاتَِلــٍة قَــد أَلْ ؛ ُكــلُّ الَّــذيســتعّدينلِــذا كونُــوا مُ 

ــِة وبِاْلَمجــدِ  ــَنُكم بالَعَظَم ــَر نَفَســُكم؛  ؛ َســيْظهربِنَـْفِســهم؛ ســآِتي بَي ــيُكم ُروُح اْلَحــقِّ لُيطهِّ ِف
  ؛مثل ما أنتمَوسَتروَن أَنُفَسُكم  ١٢َسُتعايِنونَِني َوجًها ِلَوجهٍ 

 طلبُ ال تَنَتِظُروا لُِتصِبُحوا ِقدِّيِسين، َتعاَلوا َوافَهموا ما أو  ،كما أنتم  ِإَليَّ اآلنِلذا، َتعاَلوا 
 عليَّ  ، آِخًذاعنكم َحياِتيقّدمُت ، َلَقد المتناهي حبٍّ بِ ُأِحبُُّكم  ؛باألكثر ِمنُكم
  بِنَـْفِسي: أنا هاَصنعتُ َلَقد صاَلحُتُكم َمع اآلِب َوَسَمْحُت ِلألَيِدي الَِّتي   ،ُكمأخطاءَ 

 

  _ بَِأن َتصِلَبِني _
 

ْحِملوا فاِإنَُّكم ُتِحبُّوِني،  ُتملِإْنَ قُ  - َوَلم َأفَعْلُه؟  فعل َأكثـَرَ كاَن بِاسِتطاَعِتي أن أَفما  
ي اُألخَرى الَِّتي َأَضُعها فِ  َصِليِبي واتَبعوِني َوال تَنظروا ِبُذعٍر ِإلى الّصلباِن الصَِّغيرةِ 

 حقدُ أَْلُحبُّ ال يَ  ؛ْلُحبُّ يـََتَحمَّلُه ِبَصبرٍ فا َحَدثَ َمهما  ؛ليَس َله ُحدودٌ  َطريِقكم؛ فَاْلُحبُّ 
ُمُه الْ َبْل يـَْبَتِهُج بِالْ  ُمَوجَّهَة إليكم؛ ِإًذا َحقُّ؛ أَْلُحبُّ يَنَسى اِإلفِتراءاِت الْ َحقِّ َوِبُكلِّ ما يـَُقدِّ

، بارِكوا َأعداءَكم؛   ِإسَعوا وراَء اْلُحبِّ

                                                           
 ."ِلروحٍ "يَعِين: روًحا  ١٢
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٤٧

ماِل ِقدِّيِسين، َلِكْن يا َأِحبَّاِئي، َمازلُتم بَِعيدين َكِثيًرا َعِن الَكماِل، ألنَّ ُحبَّ الْ ُأريدُُكم 
َأن تَتَبعوِني؟ ِإًذا  حقًّا جيل؛ يا َأوالِدي اَألِعزَّاء، َهل ُتريدونَ هذا الْ ي فِ  بُعمقٍ  ُمتأصِّلٌ 

قودُكم ي َستَ مَ دال َتخافوا، فآثاُر قَ  ؛ِميِبدَ  شرَّبةً ي الَِّتي ال تزاُل مُ مَ ِر قدقـَرِّروا اتِّباَع آثا
، فِ  َأّوًال؛ ثُقوا واعَتِمدوا َعلى  َحمَلكم َمن و؛ َسَتقودُكم ِإليه، ه١٣"أَبَّاكم"ي َأحضاِن ِإَليَّ
  ُمَخلِِّص؛ َأقوُل َلُكم:ُحبِّنا الْ 

  َسينَتِصران ي النِّهايَِة َقلبانافِ 
  عَتِني ِبِك؛ "أَنا هو" َمَعِك؛ُخِذي بَِيِدي، يَا ابَنِتي، ال َتخاِفي، َسأَ 

 

     
  

 (:الحًقا  
  

 !ُمقدَّس يَقول:تاُب الْ ، ِإن كاَن الكِ "اهبَّ أَ " يا آه 

  "متاِعُب َكبريٌَة ُخِلَقت ِلُكلِّ ِإنسان،
   آدمَ َوِنٌري ثقيٌل ُوِضَع على َبِين 
  من َيوِم ُخروِجهم

م،   ِمن َأجواِف أُّمهاِ
م ِإَىل    ِإَىل  َيوِم َعودِ

  ١٤".النَّاس يعمجَ  مِّ أُ  
، َلَقـــد َســـَبَق وقـُْلـــَت ِيل  ،ِإًذا ـــماِويَّةِ ِيف  أيًضـــا يـــا َريبِّ ـــا حـــوَّاُء  ِإحـــَدى َرســـائِِلَك َعـــن أُمِّنـــا السَّ َّ ، ِإ

 الكتاِب اْلُمقدَِّس يُؤكُِّد مرًَّة ُأخـرى فه أَيًضا ِيف كَتشِ أَ ، َوما ١٥الثَّانِيُة، آِخَذًة ِبذلَك َمكاَن َحوَّاءَ 
  ، َمرَميَ، هي أُمُّ اإلنسانِيَِّة َمجعاء.باركةأُمَّنا اْلمُ  َأنَّ 

                                                           
 your Abbaباالنكليزيّة:  ١٣
 ٤٠،١سي  ١٤
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٤٨

عـن  تُعبّـران يا ابَنِتي، َلَقد َأصَغيِت ِللحكمِة فـََقلِبي َمسروٌر َونـَْفِسي تَبَتِهُج ِعنَدما َشـفتاكِ  ♥
حــت تَ ِإبَقــي معرِفَــِة الَِّتــي َوَهبتُــِك ِإيَّاهــا؛ ِإبَقــي الَشــيَء َواْســَمِحي ِللِحكمــِة بــَأن تُعلَِّمــِك؛ الْ 

  ؛١٦يبُنّيتِ وال َتخاِفي الذِّئاَب اْلُمفَتِرَسَة، ال َتخاِفيهم، يَا  يرعايتِ 
 اهبَّ أ" يا"، 

  مريَعةمشاِهُد الْ الْ  كَ لقد َصدمتْ 
  ؛ن َأوالَدك، حنَ الصادرُة عنَّا

  ،البغُض، ِعباَدُة الشَّيطان، اِإلجهاضُ  لكفُر،أَ 
  َسة،بالسُّلطَِة َحىتَّ داِخَل الَكِني الطََّمعُ 

  .إخلْ  الظُّلمُ 
  َذِلك أَتَيَت ِإَيلَّ  معوَ 

  ،الكافِر ذاته مثالَ 
  لُِتَخلَِّصِين ِمَن الدَّمار؛

  

  كَ رأفتِإنَّ 
  البَـرَكات َسيٌل ِمنَ  ي هاّلِيت 

  .َغمَرْتِين َقد 
  َقدَّمَت ِيل َصداقَتكَ 

  َأصَبحَت َرِفيِقَي الُقدُّوسَ ف
  َوَصِديقي.

  

   َوَضْعَتِين 
                                                                                                                                                             

 من أجل الوضوح. املرتجم ،"حواء األوَىل " ١٥
 بَيِين وَبَني اهللا. خاصٌّ  أَمرٌ  ١٦
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٤٩

  .َوَعهِدكَ  َأحلَِْقيَقةِ أَماَم 
  آه! َكم هو َمريٌر الشُّعورُ 

  ،دّ  هذا احلْ حزيًنا إَىل َقلِبَك بِ 
  ِيفَّ آالَمَك، باعثًا

  ُمطِلًقا تـَنَـهُّداِت َأًسى.
ِمــن َأجــِل ِإخوتِــِك  بكــيا بــلِ  ، يَــا ابَنتِــي؛ َلِكــْن ال تَبِكــي ِمــن َأجِلــي،حــزين بعمــقٍ ِإنَّنِــي  ♥

ــــَتِهُمهمألنَّ الْ  َوأخواتِــــِك، ــــي؛   خِطيئــــَة تَل كَســــَرطاٍن؛ ِإحَفظــــي ُدموَعــــِك ألجِلهــــم، يــــا ابَنِت
ِإصـَبِعي  سَّ فاّسوال، ُجروُحِك لَيَسْت ِبَشيٍء ُمقارَنَـًة ِبُجروحـي؛ َصـلِّي َألجِلهـم قَبـَل َأن َيَمـ

 ؟يوًما ، َلِكْن هل َتخلَّيُت َعنكِ وسريعُة الَعَطبِ  اَألرَض ويذيَبها؛ َأعَلُم أَنَِّك َضعيَفةٌ 

  ي َقلِبي ِلُكلِّ ِعْرٍق وكلِّ أمَّة؛واكشفِ  ئيتنبَّ 
  

  
  
  
  

٦/٢/١٩٩٢  
  

  َأِجيِبي: ١٧؟"ذلكَ  مقصوُد من كلِّ الْ ِإبَنِتي، ُأعِطيِك َسالِمي؛ ِإْن سأََلِك َأَحٌد: "ما  ♥
يَنَحِني ِمَن السَّماِء حتَّى يَبلَغ  "خالصُ أَلْ "ُيظهر ذاَتُه ِللَبَشريَّة؛  "أَلَشَفَقُة واْلُحبُّ "من هو 
ي سالًما، يعنِ  ين، لَِيتوسََّل إليهم أن يعِدلوا َعن ُجنوِنهم؛ َما يَقولُه لَنا اُهللا الَيومَ اْلَمساك
  ا؛حًة وحبًّ ومصالَ 

  - ا المتناهًياُحبًّ  -
  

     
  

                                                           
 يَقصُد اهللاُ الرَّسائَل. ١٧
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٥٠

  

١١/٢/١٩٩٢  
  ةمريكيّ متحدة األالواليات الْ  نيويورك، رِساَلٌة ِإّىل(.  
  أكتِبي:فاّسوال، ِإْسَمِحي ِلي بَأن َأسَتخِدَم َيَدِك،  ♥

َقد َبَدَأ َطريَق  "حقيقيَّ النُّوَر الْ "، إنَّ َعَلًنا أَلسَّالُم َمعُكم َجميًعا؛ يَا َأوالِدي، َأقوُل َلُكم
 كم مستعّدينميعُ جَ  نواو تك، حتَّى اءخصَّ األ أوالدي الَعوَدة؛ ِإنِّي َأقوُل َلُكم َذِلك، يَا

خطايا َتحجُب النُّوَر الْ  ؛ ِإفَهموا َكمِ بٍ َقري ينتهي وعمَّاَعصرُِكم سَ  َلْيلُ السِتقباِلي؛ فَـ 
م َشيًئا َغيَر الظُّلَمِة؛ فيك مكُنُه أن َيجلبَ يُ  َوال يءٌ دنِ ِفيكم؛ ِإنَّ ُحبَّ هذا العاَلِم العاِبِر لَ 

  َلِكنِّي َأقوُل َلُكم:
  ،تقريًبا قد انتهى يلُ للَّ أَ 

َسَتكوُن  قدرََة ُروِحي الُقدُّوسِ  َوزَالُّتكم َأو َسقطاُتكم ِهي َعلى َوشِك النِّهايَِة، ألنَّ 
  َمَعكم َجميًعا، لِتَـُقودَُكم فَتحَيوا: بِاتِّحاٍد كاِملٍ 

  ؛هكملَ نا إِ أَ  ،يَّ فِ  ةً يَّ يققِ حَ  حياةً 
  

ي السَّماِء َلن يَبَقى فارَِغاً فِ   ملحّق؛ َفِخْدرُهل َوفْـًقا ونيشحقَّ َويَعِ الْ  ونلقبَ يَ  نيُطوَبى ِللَّذ
  ؛مورُهألُه ُحضُ َسيمِلألََبِد َبل 
ه؛ َسُأَعطُِّر حِييَ ألُ ي َقلِبي األقَدِس ُه فِ َأن تُقدِّموا ِلي َقلَبكم فَأضعَ ، َأسأَُلُكم أَنَا، َيسوعَ 

ُدُه من َقلَبُكم  رِّبُ ؛ َسُأشيحرارتِ َقلَبُكم َوأُنـَقِّيه؛ َسَأمُأل َقلَبُكم بُِنوِري وَ  ُحبِّي َوَسُأَجدِّ
ُمه  تدركونَلو ُكنُتم فـََقط  - ى الَقداَسة، َوَسُأزَيـُِّنُه بِأُلوِهيَِّتي؛ ِإلَ ِبكاِمِلِه، ُمِعيًدا ِإيَّاُه  ما أَُقدِّ

َهذه صَغْيُتم بل ألم، كُ ي كلَّ َقلبِ كم لِ ي عطائفِ  محيَّرتُ ال تَ و  ُمتَـَردِّدين ُتمْ لَِبثْ َلُكم، َلما 
  :ِإَليَّ  مرَّةالْ 

  ،رَ الشَّ  يسَ لَ وَ  خيرَ الْ التمسوا     
  بٍّ حُ وا بِ لُّ صَ 
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٥١

  ؛واينُ دِ ال تَ وَ 
  

َر نـَْفَسُكم ِمن َشوا ،رٍ انَ كَ   ،كم نُوِريخترقَقريًبا، َسيَ   سَأُشعُّ ، و ١٨؛ َسَأدخُل ُمُدِنيهائِبلُِيَطهِّ
ُد  إذ ذاكَ  ؛ِمن نُورٍ  ذلَك فَيًضا كونُ َسيَ  ؛َيعِني النُّوَر َوليَس الظُّلَمةَ سِفيها؛ َوهذا  تـََتَجدَّ

جديَدُة أَلسَّماواُت الْ  ي عليكمستأتِ  ..وقتئٍذ.، يمتعالِ بُِنوِري الْ  تتقدَّسُ وَ  ١٩ُمُدُنُكم
؛ وَكاألزهاِر الَِّتي َتسَتِمدُّ حياَتها ٢٠منطويًا َكَرقٍ عاَلُم الَيوِم سيزول وَ  جديَدُة،َواألرُض اْل◌ٍ 

  حَيوا؛ي، َستُـْغَمروَن بُِنوِري ِلكي تَ ِمَن النُّور، أَنُتم أَيًضا، يَا َأِحبَّائِ 
ماذا َكثيروَن ِمن بَيِنُكم الَيوَم َيرفضوَن األزهاُر َأن َتحيا ِبدوِن َماء؟ ِإًذا لِ  َهل َتسَتِطيعُ  -

يَْأِتي ِمنِّي؟ أََلم  ٢١ِمن َعرِشي ُمتفجِّرَ الْ  ماءَ َيشكُّوَن بَِأنَّ َهذا الْ فَيَض روِحي الُقدُّوِس وَ 
  َتقرُأوا:

  ؛مدينةي الْ فِ ي مكانه فِ  َحَمِل سَيكونُ والْ  اهللا رشُ "عَ 
  هوُيشاهدون ؛َيعُبُده ِعباُدهوسَ 

  ؛على جباههممكتوبًا  ويكوُن اْسُمه ا لوجهٍ وجهً 
  وَلن يكوَن لَيٌل بعَد اآلن 

  ى نوِر ِسراٍج وال ِضياِء الشَّمس،لن َيحتاجوا إلَ و 
  ألنَّ الرَّبَّ اإلَلهَ 

 ٢٢م."ضيء عليهَسيُ 

                                                           
 يَعِين: نُفوَسنا. ١٨
 َأي: نُفوُسنا. ١٩
   رقيٍق ُيكَتُب فيه كالورق. جلدٍ لفيفة من  ووه scrollباالنكليزية:  ٢٠
 .١:٢٢رؤ.  ٢١
 ٥ - ٣،  ٢٢رؤ. ٢٢
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٥٢

؛ ٢٣هماّلذين يـَُعجُّ بِ  كلُّ ا النَّهر،  ، َوحيُثما َيجِري هذنَـْهرٍ أََلم َتفَهموا بَعُد؟ ِإنَّ ُروِحي كَ 
َوُيصِبحوَن ُشهوَد الَعِلّي؛ وَكَأشجاٍر  ونَ فَ شْ ، كلُُّهم َسيُ ٢٤اْلمرضى، اْلُمقَعدين، اْلَمكفوِفين

َسُتؤتوَن  َجميًعا؛ كلَّ َشهرٍ  َسَتكونُونَ هكذا ، ٢٥َثمُرها َتذُبُل َأوراُقها َوال يَنقِطعُ  ُمثِمَرٍة ال
روُحكم  َسيتَِّخذُ فيِه ، الَّذي ٢٦خرُج ِمن َمْقَدِسييَ ) الُقدُّوسَ  (روِحيَ  ءَ ماالْ  االثَّْمَر ألنَّ َهذ

َد ذاِكَرَة نَفِسكم؛ أَنوي َأْن َأفَتَح خالِب الشّرير َأن ُأحرِّرَكم ِمن مَ أَْنوي  ؛هُ نَ َمسكِ  وَأن ُأجدِّ
َرَة ا  ِل التَّسابِيِح ِلي أَنا ِإَلهكم؛بِأَنبَ  فصاعًدا اآلن ِمنها تَنطُق جاعًال إيالُقلوَب اْلُمَتَحجِّ

  ، ال تـَُقْل:ِجيلُ يا أَيُّها الْ  -
  "ىجراحي ال ُتشفَ "
  َوَترفُض ُمسبَـًقا َأن ُتشَفى؛ ال تـَُقْل:

  

  "؛بًداأ ال ُيصِغي ِإَليَّ  فاديَّ "ِإنَّ 
  

، جيلُ َو السَنة، أَيُّها الْ َسَنًة تِلْ  َعَليكَ  ها: ِإنَّ ُدموَع الدِم الَِّتي َذرَفتُ فاديَك يَقوُل َلكَ أَلَيوَم، 
، ارَتمِ لذا مِتي، َأحًدا ِمن رَحْ  ُحزِني؛ ال َأحرمُ على َتشَهُد  ؛ ىفَ بين ذراعّي فـََتش تعاَل ِإَليَّ

  ال يَنضُب ؛  حبِّ َوالُغفران، أَنا نَبٌع ِمن الْ ْف مّنيخَ ال تَ 
ُكلَّ الَوقِت   ُل َلَك: أَنا َمَعكَ " َأقو ابًدا؛ ال ُيصِغي ِإَليَّ  فاديَّ " قوُل:يا من يَ  ، أَنتَ أَنتَ وَ 
ي من نِ دعُ أُ ؛ صلواتكَ ى إلَ  نا عَطشانٌ ، أَ ى كِلماِت ُحبِّكَ إلَ  أنا عطشانٌ  ُمسافٍر َعطشانٍ كوَ 

  ؛ قلِبَك فَأستِجيب

                                                           
 ٩: ٤٧حز.  ٢٣
 روحيًّا. ٢٤
  ١٢: ٤٧حزقيال.  ٢٥
 ١٢:  ٤٧حزقيال:  ٢٦



      ٥٧ رِساَلة َسالم َوُحّب دفرت رقم                                                             
  
٥٣

ُكالًّ ِمن   ُأراقبُ  فأنا ؛خرجانِب اآلى الْ ِإلَ  تـَْنظُرَوجَهُه َعنِّي؛" ثُمَّ  "ِإنَّه َيستُـرُ  :لْ ال َتق
 ال تتوصَّلُ  ي ظلَمِتكَ الَوقت، َلِكن فِ  كلَّ  أَنا َمعكَ  ؛ظِريَعن نَ  أبًدا كَ َوال ُأغيِّبُ  خطواِتكَ 

، اتِ ماويّ الس والتمسِ  سماءى الإلَ  كَ يينَ عَ ِإرَفع  ؛ال َتسَمعِني كَ جفافي رؤيِتي، َوفِ  ىإلَ 
  َمجِدي؛ى ، فـََتر جيلُ أَيُّها الْ 

  

  :ِإلَيكَ  يَعودُ  لقرارُ أَ 
  ؛ايَّ فـََتحَيو فِ  ترسَّخوا؛ هفي حيايَ وَ  دُخل إليهِ يَ لِّ َشخٍص لِ فتوح ِلكُ َقلِبي مَ ف

  أُبارُِككم َجميًعا، تارًِكا نَفَحة ُحبِّي على َجِبيِنكم؛
  

     
  
  

١٣/٢/١٩٩٢  
  ؟ مؤّلفــُة مــَن اْلُمرتَــدِّين َحــديثًاالْ ، يونانّيــةُ الصَّــالِة ال اعــةُ ُتالشــى مجَ يَــا َرّب، َهــل ِمــَن الَعــدِل َأن

   الصَّحراء َحيُث كانوا سابًقا؟هم لَِيعوُدوا ِإَىل تَ يُطَارَدهم أحُد الكهنِة ويشتِّ  َن الَعدِل َأنَّ َهل مِ 
 ى َصلوات!!فاّسوال، َكهنُتكم َيحتاجون إلَ  ♥

 رضَ األوَ  رٍ ُهــنْـ  أَ َىل ى إِ صــحارَ ال لـتَ وَّ د حَ َقــ؟ لَ ِبكاِملـه ارًمــكَ   يَـبِّسَ ن يُـ ه أَ لَــ سـمحُ تَ ل سَ ّب، َهــا رَ يَـ 
 يع ماء!نابِ  يَ َىل إِ  ةَ لَ قاحِ ال

 

 َلوات!صَ ى فاسوال، َكَهَنُتكم َيحتاجون إلَ  ♥

  َياعَ اجلْ  َغمرتَ د قَ ل 

  ِثمارَِك، يا َرّب،ب
  ،من كانوا جائعنيَأشبَـْعَت 

 ْ   ني منهوكَت الْ ضأ
  َوالبـَُؤساء، مساكنيَ َت الْ َرفعو 
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٥٤

  َجَلبَت السَّعادَة لِلمتأَلِِّمني
  مرَضى َشفاُهم ُحبـُّكَ َوالْ 

  الَعَطش،  ن كانُوا َشديِديلَّذيلوَ 
  .ماءَأعطَيتَـُهم الْ 

  ال تَتخلَّ عنُهم...
  

... أُنظُـِري، آِمنِـي بِـي؛  لواتَصـى إلَـِإنَّ َكهنَتُكم َيحتاجون خلَّى َعنُهم؛ فَاّسولَِتي، َلن أَتَ  ♥
  ي ُهو:َتحيا، بَلَسِمي الشَّافِ سَ أَلكنيَسُة 

  

  ؛بُّ حُ لْ أَ 
  

  َا!نَّ مِ  ينَ الكثر  لدىمفقوٌد  بَّ احلُْ  نَّ كِ ل 

 رُ ُمتَصــلِّبين وآثــاُمهم َســُتَطهَّ َب الْ و لــَعلــى الَبَشــرِيَِّة َجمعــاء، وَســُأذيُب قُ  َسَأســكُب روِحــي ♥
 َناري؛ب

 ــغريَة هــذه َقــد  :شــيًئا بَعــدُ  قــولُ أَ و  ْجُســرُ أَ ّب، سَ ا رَ يَــ ــالِة الصَّ ك لــذ اآلن رعبهــاأَ ِإنَّ َمجاعــَة الصَّ
 النُّــوُر ِيفَّ ، نــوركَ وبــدوِن أَنــا ضــائَِعٌة،  وبــدونكَ  ســُت َجــِديَرًة،َكمــا َتعَلــم. أَنَــا نـَْفِســي لَ   ،الكــاِهنُ 

  َويكاُد يَنَطِفُئ...ف يرجتَ 
 َمزيَد، َأكِمِلي ُجمَلَتِك، يَا ابَنِتي.َقلُبِك يَبِغي َأن يَقوَل ِلي الْ  ♥

  ... ُِيت الـَّ ةِ حـدَ الوَ  نَـوعُ  اُل،واحلْ األرثوذكس؛  يونانة النَ الكهَ  ن دونِ مِ  بَىن ن تُ أَ  كنُ ال ميُ  الَوحَدة 
 هم.بُ عجِ يُ ال  هابُ رغَ تَ 

 رتـدادِ ًجـا الَسـَيكونوَن َنموذَ  ؛َأشـخاٍص أسـِخياءب لَـَديَّ الِئَحـٌةٌ◌  ،يَـا فاّسـولِتي ،َرغَم ذلكَ  ♥
لِـي َتضـِحياِت  مكِ بتقـديْ ؛ َكرِِّمـي َكَهَنتِـي ي ِفكـِركِ ِفـ هذا الكـاِهنَ  بقيأَ جيل؛ َلِكن، هذا الْ 

 ؛يعاماتِ أنا سألتمس لِك انوَ  عويضٍ ت
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٥٥

الَِّتي  خياناتِ آلَخر؛ َسَأشِفي ُكلَّ الْ  إسَتسِلمي ِلي واْسَمِحي ِلي بَأن َأمَتحَنِك من حينٍ 
  َتشهُدها َعيَناي؛

  
  
  

١٤/٢/١٩٩٢  
  

ِإْسَتسِلِمي ِلي، ِلجي داِخَل َقلبِـي َوماِرِسـي  ؛ كِ بِّ حُ بِ  رْ شعُ ي أَ ينِ عِ ؛ دَ كِ عَ مَ  المُ لسَّ أَ وال، فاسّ  ♥
 يُتِك،ُكلَّ َما قد َأعطَ 

  َيبِّ ر،  
   بربكاتكَ ِين غمرتَ َلقد 

  .مّين  َىن اسِتحقاقٍ من دوِن أَدْ 
  َكما ترى، بني َيَديَك،  أنا،

  فَافَعْل ِيب َما يُرضيَك.
َأَجـل، كـوِني  ؛جيـلِعيِشي ألجِلي َوَعزِّيِني؛ كوِني َعالَمَة الَوحَدة الَِّتي َيرفُضها َهـذا الْ ِإًذا  ♥

ــــِة ِمنِّــــ َعالمــــةَ  ، ِمــــن خــــاصّ الْ  ِمــــن داِخــــِل بَيتــــكِ  ولــــةِ ذُ رْ مَ َرِة والْ َقــــتَـ حْ مُ ي، والْ الَوحــــَدِة اآلتِي
 َت النظـرِ فْ لَ التَّكلَُّم وَ  تابعاألَُمم، َوِمن ِخالِلِك َسأُ  ِلُكلِّ ؛ ِمن ِخالِلِك ُأظِهُر ُحبِّي ٢٧َشعِبكِ 
ٍم َيسـتطيُع َأن َسـال عهـدَ  ٢٨ى َشـعِبكِ ى َصحراء؛ َلَقد َقدَّمُت ِإلَ أَنَّهم َحوَّلوا َكِنيَسِتي إلَ  َكم

 ؛خويَّةاألَ  الَوحَدةى يَقودَكم َجميًعا ِإلَ 
الَوحَدُة َلكنَّهم ال ُيصغون؛ وال يَنحنون؛  ِلما سُتشِبهُ  ي ُعنوانًالَتُكونِ  أَنتِ َلَقد اخَترُتِك 

  َبخورِهم؟  بُكلِّ  أن أفعل يموا ِلَي الَبخوَر، َلِكن َما يُمِكُننِ َوبدَل َذلك َيهَرعون لُِيقدِّ 
                                                           

 األرثوذكس. يونانألكهنة ال ٢٧
 األرثوذكس. يونانألكهنة ال ٢٨
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٥٦

  َقلِبهم،  ريُد َبخورَ أُ 
  َقلِبهم،  ُأريُد َسالمَ 

  ُأريُد َتسابيَح ِمن َقلِبهم، 
  ِمن َقلِبهم؛ الشفقةَ وَ  مةَ الرحْ ، وَ ُحبَّ الْ ُأريُد 

  

  ؛هملبِ قَ  ِمن ُمصاَلحةَ الْ ُأريُد 
  

 حن ُمرتبطَين مًعا؛ِبُقرِبِك ونَ  فاديكِ آه! يا ابنِتي، ال تَتعِبي ِمن اجِتياِز هذه الصَّحراء، فَ 
قوِلي َلهم إن  - ؛األممي سائِر فِ  البرقكلماِتي ك  حّتى ُتشعِّيهذه اْلُمهمَّة لِ ِك عّينتُ َلَقد 

من  َمهمَتكريْ العلّي فـَْلُيظِهروا ِلي إًذا سالَمهم من خالِل النَّزاَهِة و شهوُد ادَّعوا بأنَّهم 
  الفهم؛ هم روحَ هبَ فأ؛ قوِلي َلهم َأن يتفحَّصوا َطريَقهم َويعودوا ِإَلّي، يالتفانِ خالِل 

ُم َلُهم الرحْ  الَيومَ  ُم َلهم الشَّفقَة فِ مَة فِ أُقدِّ ُمروِّع؛ ي بُؤِسهم الْ ي زمِن االضطراب؛ أُقدِّ
ألرفَعهم إَلّي، وَرغَم ذلك كم من َمّرٍة  يَّ ّراٍت عديَدًة مَددُت َيدَ بَة ُحبِّي؛ معطيهم هِ أُ 

 ييهّزونِ ى مَتى َيجُب أن أْسمَح َلهم بَأن لَ إِ  ؛مِتي وشَفقِتي؟ َلقد َأريُتهم رحْ ينِ استجابو 
ّتقُد وا مشيئِتي؟ َأعَليَّ َأن أُمسَك بعُد يَد اآلب؟ ِإّن عدالَة اآلب تعملِبرفِضهم أْن يَ  حزنًا
  م ...هذا العالْ  ي جرائمِ شِعَل الناَر فِ لتُ  اآلن

  مّرَة، من أجلتوّسالِتي الْ  أطفالٍ َلقد سكْبُت من َأفواِه 
  

  حةِ مصالَ والْ  المِ السَّ 
  خوة،بين األ

  

  مداِفعَ َتوّسالِتي .... آه! يا ابنِتي، كوِني الْ  تـََلقَّواَلِكن أُنظُري، كيف 
  

  ،حقّ ن الْ عَ 
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َسَتستعيديَن َشجاَعَتِك؛  يقلبِ  دقّاتِ  صوتَ َضِعي رأَسِك على قلِبي َوعندما َستسَمعين 
  ...ي؛ ي، ثِقي بِ ِك، ثِقي بِ اتفُضعُ  اتِ ْحرِيضتَ لِ ي تنقاد ال

لبثيَن واقفًة على جانِبِك وما دمُت ِبجانِبِك، َستَ ى أنا إلَ  ؛، تشجَِّعي يا ابنِتي٢٩أُنظري
  َقدَميِك؛ ... إبنِتي؟ َلن أََتَخلَّى عنِك أبًدا...

ي، ِإّن ُحبِّي ي صليِبي؛ أنظري، يا فاّسولتِ ِإْسَمعيِني يا فاّسوال، ِإنِّي ُأشارُِكِك فِ  ؛َأصغي
 مَتوجِّهينَ ؛ ُكلَّما َأرى ِمن بَِعيٍد َغيَظ َحشٍد ِمن الشَّياطيِن بكِ  حيقُ تُ مانَِتي َأماَم َعيَنيِك َوأَ 

، أِقُف بَينِك َوبَينهم، تارًِكا ِإيَّاهم بًاِإرْ  بًاَعليِك لُِيقطِّعوِك ِإرْ  هجمونَ َنحوِك لَِيضربوِك وي
ِعي! َلن ُيسَمَح أليِّ شيطاٍن َأن َتَشجَّ  ؛يَوال َتخافِ  يي قلبِ فِ  يـََتعّزى كِ عي َقلبَ دَ  ؛ُمرَتِعِدين

  يحرقوِك؛لِ وا َعليِك ِثبُ ي احتدام َغضِبهم َأن يَ َيضرَبِك َوَلن َأْسمَح َلهم فِ 
َتفتحي فَاِك لَِتَتَكلَِّمي باْسِمي؛ َتعاَلي،  جب أنيَ  ىَمتَ  ليكِ إِ  شيرَ إّني واقف ِبُقرِبِك ألُ 

  ؛أَلنوُر رَِفيُقكِ 
     

                                                           
 َشعرُت بِأنَّ يسوع ُحياوُل َأن يرفَع روحي. ٢٩


