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 ونمسُ ع َوالخَ اسِ الدَّفَتر التَّ 
 

 ١٩٩٢نِيسان،  ٩

  َونا يزُ رِ أ( 

 ا َرّب؟يَ 

 أَنَا هو؛ ُأعِطيِك َسالمي؛ بارِِكيِني؛

 .أُبارُكَك، يا َمَلكي

 ِإًذاد كلَّمـُتهم ِإَذا طُِلَب ِمنـِك رسـالٌة ِمنِّـي َفقـولي َلهـم إنَّنـي قَـد َسـبَق َوَسـَكْبُت َقلبـي َعلـيهم؛ لَقـ
  يًعا؛مِ َلُهم جَ  الَِتيسَ رِ ه ذِ ؛ هَ قَدسي األَ لبِ وَز قَ نُ كُ يهم  لَ َلقد َسَكبُت عَ  ١ِمن خالِلِك؛

  

    
 

  ١٩٩٢نِيسان،  ١٠
 

  َونا يزُ رِ أ(  
 ائمة  .)يف كنيسِة سيَِّدة املعونَة الدَّ

 أْثمروا ِبقداسٍة؛ َلَقد َوَهبُتكم َقلبي، ماذا سَتفعلون ِبه؟: ُقولي ألوالِدي

  ٌة؛ ي فـََرٌح، َسالٌم، ُحبٌّ َوَقداسَ ي؛ ُحضورِ ُحضورِ ذكَّري فاسوال، تَ 
  

   ١٩٩٢نِيسان،  ١٧
بُّ يفَّ  طاملا أنَّ   نـََفَحَتَك 

  ستُتابُع َجتديدي
  .وِإبقاِئي على َقَدميَّ 

  ُهبَّ علّي،
  .كي ال أموَت، يا َربّ 

                                                           
 .ِمن خالِل هذا الَوِحي ِبكامِله: يعين ١
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٢

  َك،و نـَْفِسي بِنورِ غزُ أَ 
  إهلي، ٢بُّ ها الرَّ أيُّ 

لَتِحف مبجٍد عَ 
ُ
  يمظِ امل

  .آمني. باركاً ُكن مُ 
  

 كوني ِبَسالم؛ ِإسَمحي لي بَِأن َأقوَدِك كما َيحُلو ِلي، ُأحبُِّك ُحبًّـا أبـِديًّا، ال َتُشـكِّي أبـًدا ِبُحبِّـي؛
وأَنِت، مًعا باإلتِّحاد َمِعي، مًعا ُموثَقيَن إلى َصِليبي، سنَـُردُّ إليَّ نُفوًسـا   تعاَلي، يا طفلتي، مًعا، أَنا

  َرى جهدِك وأَنا سأقوُم بِالَباِقي؛َكِثيرة؛ أُبذِلي قصا
َدِعيني َأسَتْخِدْمِك ِلَمجِدي حتَّى النِّهاية؛ أَْبهِجي َقلِبي اَألقـَدس بَِبقائِـِك ال َشـيء؛ لِـَيُكن قلبُـِك 
َســمائي؛ ســأُتاِبُع ِإعاَلــة نـَْفِســِك؛ َســبِِّحيِني غالًبــا وَأحبِّيِنــي؛ َأحبِّــي َقلــَب ربّــِك هــذا، َأِحبِّــي َقلــَب 

ُدِك هذا الُمَمزَّق ُتوقي إلـيَّ واعَطِشـي ِإلـيَّ أَنـا َمِلُكـِك، ِإحَتِقـري نـَْفَسـِك كـي َتظَلِّـي فـي ُحبِّـي َسيِّ 
     .َوال ُتخَدعي؛ ال تَنظِري َيْسَرًة وال َيْمَنًة، ِحينذاك سأُِتمُّ من ِخالِلِك أعماًال أعظَم بعد

كـّل مـا أقـوُم ! َوقـٍت آلخـر لكنِّـي الَحظْـُت كـم هـذا ُمـزعٌج ِلطبيعتِـِك الضَّـِعيَفة نبين مِ ُتَشذَّ ِك نَّ إِ 
ــ ــٍة فعَ ه أَ ِب ــه ِبحكَم ــذا، يــا فاســولتي، اســَمِحي لــي " لحكَمــةِ أَ "ُل ــنـَْفســها؛ ِل بَ أَ ِب ِك مــن وقــٍت ن ُأشــذِّ

ــة ِلَكــي َتــ ــِم آلَخــر؛ صــدِّقيني، َفهــذا ضــروريٌّ لُنمــوِِّك؛ لَقــد اخَترتُــِك لهــذه الُمِهمَّ ذَهِبي ِإلــى األَُم
وَتحمِلــي ثْمــًرا؛ َأعلــُم َكــم أنــِت َســرِيعُة الَعطَــب وكــم يـَــَودُّ إبلــيُس أن يــراِك َمْمِحيّــًة عــن ســطِح 
األرِض وَلِكنَّنــي ِبجانِبــِك؛ ِلــَذِلك، ال تتــذمَّري أَبــًدا بَــِل اقَبِلــي ِبِطيَبــِة خــاطٍر كــلَّ ِمَحنــِك، ِبُحــبٍّ 

ـــيطاَن ِبهــذه الفَّ  وبَِتواضــٍع َعِظــيم؛ ضـــاِئل َســُيجرَُّد الشَّــيطاُن ِمــن ِســـالِحه وَيهــِرب؛ ال تــَدِعي الشَّ
  يـََتَمكََّن منِك أبًدا؛

لم يُدرْك أحٌد بـَْعد َعرض َوُطول، ُعلّو وُعمق ُحبِّي؛ ُأريُدِك ِبُكلِّيِتِك لي، لي َوحـِدي؛ َأقـوُل لَـِك 
وجُتــِك لَِتمِجيــِدي حتَّــى َتعَملــي بِاالتِّحــاِد هــذا ِبــال انِقطــاع ُمنــُذ الِبدايــِة عنــدما َدَعوتُــِك؛ لَقــد تـَزَّ 

                                                           
 )أملرتجم( .تـََتكلَُّم مع اهللا اآلب ٢
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  معي؛ َيِجُب اآلن أن يـَتَـرَكََّز فكُرِك عليَّ وعليَّ َوحِدي؛
حتَّـى يـَـَرى " الُحـبّ "ي كلَّ الَوقت، طالبًة ِمنِّـي كـلَّ مـا َتحتـاِجين ِإليـه؛ ُكـوِني ُمِطيَعـًة َلَرغبـاِت صلِّ 

لَـِك : ِك لي ألجعَلِك َتِعيشيَن حياًة مقدَّسًة في نُوري؛ تذكَِّريالَجِميُع أَنَِّك تلِميَذِتي؛ َلَقد أخْذتُ 
واِحـٌد " ُحـبٌّ "واِحٌد َوهو أَنَا؛ َلِك " َزوجٌ "واِحٌد َوهو أَنَا؛ َلِك " َأبٌ "واِحٌد وهو أَنَا؛ َلِك " سيِّدٌ "

؛ فـي  ألسـَمحَ " الُحـبِّ "وفي " الحِقيقةِ "َوهو أَنَا؛ َلَقد َعلَّمُتِك َأن َتِعيشي َوْفَق  لـِك َأن تَنِمـي فـيَّ
، قَـد جرَّْدتُـِك "َخالَقـكِ "الَماضي ُكنِت َتجَهِليَننـي وُكنـِت ُمسـَتعَبدًة ِللعـالِم وِللَخالئـق، َلِكـْن أَنَـا، 

  ِلكي تِحبِّيني َفوق كلِّ َشيء َوَفوق الَجِميع؛
  هل أنِت َسِعيَدة بَِأن َتكوني َمِعي ِبَهذه الطَّريَقة؟: ألَيوم َأسأُلكِ 

ا، يَا َربّ   .أَنَت تعَلُم ذلكَ . أَنَا َسِعيَدٌة جدًّ

َثمـُرِك،  َغَضـِبِه؛ ُكلَّمـا كـاَن يَـزداُد َلَقد َأصَبحِت أداَة رُعٍب إلبِليس، َفِلذِلَك َتريَن اآلن وَتشـعريَن بِ 
ًسا اَألكاِذيَب والَخدائَع ِلَكي يـَتَِّهَمِك؛ ِإنـَّهُ  ُيصـارُع ضـدَّ الَمـالِك  كلَّما َأشَعَل النِّيراَن َأكَثر، ُمَكدِّ

الَّذي َأعطَيُتِك إيّاه، إنَُّه ُيكدُِّس الِخدَع ضّدِك، مع ذلَك، بالرُّغِم من كلِّ هذا، َأما زلِت ُتريـديَن 
 َمِعي؟" الَعَمل اإلَلِهي"ُمتابَعة هذا 

 أنا، أمَتَك بدافِع اُحلّب،

  َك وخُدُم َعَظمتَ سأَ 
  .الَلَك حىتَّ النِّهايةجَ 

  ، تعاَلي؛"الُحبِّ "َأن أقوَدِك ِبزِماِم  ِإًذاسأُتابُع  يَا َمحبوبتي،
  

  
  

  ١٩٩٢نِيسان، ١٨
 أملكُر والُعنف َميآلِن َفَمهم
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٤

  ألضغينُة والظلُم 
م؛   حتَت لسا

  هناك يف الَقَصِب َيكمنون
  ٣.أن يراُهم أحدٌ  لَِيقتلوا الربيَء حيُث ال ُميكنُ 

واكَبري فـي في ُحبِّي  ِإًذابنَّاِك، َفكوِني ُحبِّي؛ أَنَا َمن يـَتَ  يَا َأداتي المسِكيَنة َوالباِئَسة، ِإكَبري في
ـِديِني؛ فيَـا ُمبارَكـَة نـَْفسـي، اكُتبـي َحيثمـا يُوَجـُد َعـدُم  :ُحبِّي؛ سَتأكِلين من ِغناَي لُِتظِهرينـي وُتمجِّ

ُع ِمـَن النَّـاِس يَعيشـوَن فكريّـًا الثِّقِة والتَّفكيُر العقالنيُّ يُوجُد أيًضا الُمشاَجَرُة والُمناَزعُة؛ هذا النَّو 
  ...؛ يا ابَنِتي، َلم يُدركوا بَعد َجمالي"أعماِل الرُّوح"في الظُّلمِة وَقد َتخاَلفوا َمع 

لَقــد اخَتــرُت قلَبــِك، يــا طفلتــي، لَِيكــوَن لَــْوِحي الَّــذي عَليــه َأكتــُب َنِشــيَد ُحبِّــي ِلَجميــِع َأوالدي؛ 
؛ َقـــط؛ َفَكِلمـــاِتي َعَليـــِك َحّيـــٌة َوِهـــي   لَقـــد َجعْلـــُت ِمنـــِك َنِشـــيَد حـــبٍّ َكِلمـــاِتي لَيَســـْت َمطُبوعـــًة فـَ

  ؛ لَقد َأعطَيُتِك َتعِليًما َسِليًما؛"روحٌ "
ـــْرِح كـــلَّ شـــيٍء ِللُمناَقَشـــِة علـــى  ـــَوِس َط ـــي وِبَه ـــِك ِبِجـــداالٍت ال تَنَتِه ـــأُتوَن ِإلَي ـــن َي ال َتخـــاِفي ِممَّ

، بإعطائِـِه إمكانيَّـَة "ِللُمجـرِّب"وَيسـَمحوَن " لُمجـرِّبا"الكِلمات؛ َهؤالء األشـخاص ُهـم َفريَسـُة 
بِاســـِم اآلب، :"الطَّمـــع؛ َضـــعي يَـــَديِك علـــى هـــؤالِء األشـــخاص وبـــارِكيهم م فـــي َشـــَركِ هُ ن يُـــوِقعَ أَ 

  فـَُتكرِّميِني وُتَمجِّديِني؛" واالبِن والرُّوِح الُقُدس؛
  

    
  

 ١٩٩٢نِيسان،  ١٩
  

 أَملُدُن أُِقيَمْت 

  بَربكٍة واحَدٍة من َفِمَك،
َمُة أُعيَد بِناُؤها َهدَّ

ُ
  املذابُح امل

                                                           
 .٨-١٠/٧مز  ٣
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٥

  ِلُمجرَِّد َنظَرٍة منَك،
َوَتى يـَُعوُدوَن إىل احلياةِ 

  وامل
  ِلُمجرَِّد نـَْفَحٍة ِمنكَ 

  لُيشيدوا باِمسَك الُقدُّوس،
م    وكلُّ الَّذيَن َغمْرَ

  بَنداَك املتأّلق
  قد َتصاَحلوا معَك،

  َقْد ُهِدمَ  وَلِكن كلُّ شيءٍ 
  .بَفِم األشرار

  أملوتى ال ُميّجُدوَنَك،
  بِل األحياُء ُيسبحوَنكَ 

  .ارًا وليالً 
؛ ضـاِعِفي َصـلواِتِك، تضـحياِتِك ٤َلَقد َأحَسنِت الكالم، يا ابَنِتي، جائزُة االنِتصـار َمَعكـم جميًعـا

َقسوٍة َجَسـَدِك وال َتسـَمِحي لَـه بِـَأن وَصوَمِك؛ عاِملي ِبَقسوٍة َرغباِت َجَسدِك الطَِّبيِعيَِّة؛ عاِمِلي بِ 
يُذِعَن ِلَشهواتِه؛ َدِعي َجسَدِك يُطيُعِك؛ كوِني في صالٍة دائَمٍة َلَديَّ وفي كلِّ طريٍق َتِسـيريَن فيـه 

 َفَألُكْن حاِضًرا في فكِرِك؛ أنا إَلُهِك؛

ــيطاُن  رًة عنِّــي، ُصــو ٥َصــلِّي ألخوتِــِك وَأخواتِــِك الَّــِذيَن يـَتَِّبعــوَن ِديانَــًة كاذبــةً  كاذبَــًة؛ لَقــد نــِزَل الشَّ
ياناُت  على جيِلِك ِبَغَضٍب َشديٍد؛ هذه الِبدَُع َقد تَنبَّأ َعنها الكتاُب المقدَّس؛ فاسوال، هـذه الـدِّ

ــْت فــي َكِنيَســِتي ؛ "َجَســِدي"َكَســرطاٍن فــي الَجَســد؛ هــذه الِبــدَع ِهــي َســرطاُن  ٦الكاذبــُة قَــد َتفشَّ
                                                           

 . االنتصاُر يَتوقَُّف علينا: يعين ٤
  .، اخلMoonies، العلمّيون New Age" العصر اجلديد"، "شهود يهوه"بدٌع مثل  ٥
 .حنن مجيًعا كنيسُة الّرب ٦
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أنَّ الحكَمــَة الحِقيِقيَّــَة َيِجــُب أن ُتوجــَد فــيهم وَلِكــن ابلــيُس ُيحــاوُل َأن َيخــدَع يُمكُنهــا اإلدِّعــاَء 
  العالَم كّلُه ِإن َأمَكَن، َحتَّى المختارِين؛

أَنَّــُه  إالَّ إنَّ رفــَض العــاَلم اْلُمتَـَعنِّــُت فــي َأن يتــوَب قَــد قــاَده إلــى الضَّــالل؛ ِإنَّ جيلَــِك قَــد َعَرفَنــي، 
َع َتعــاليَم ابِلــيس؛ لَقــد َقــدَّمُت َســالمي تَبــن يَ َل فــي ظــالِم فكــرِه أَ ِبــي؛ لَقــد َفضَّــرَفــَض االعتــراَف 

اِئَمـَة  َلِكِن العـالُم رفـَض َسـالمي؛ بِالُمقابِـِل اسـتبدَل العـالُم َمجـِدي ِبكذبـٍة، اسـتبدَل َذبِيَحتِـي الدَّ
  :ِبَرجاسِة الَخراب

  روِح الَتمرُّدِ 
  ؛"الُمتمرِّد"الَممُنوِح ِمن 

بإنساٍن مائـٍت، لَقـد تَخلَّـى َعـن الَحقيَقـة اِإلَلِهيَّـة : اسَتبَدَل العالُم أُلوِهيَّتي بَتقليٍد ال ِقيَمَة له لَقد
 كــلَّ  ، ِإنَّــُه فــي آخــِر األزمــان، َســَيبدأُ ِإبلــيُس بِالَعمــِل وَيجتــرحَ ٧ِمــن َأجــِل كذبَــة؛ َوَلِكــن، قَــد ِقيــل

الشُّـرور الَّتـي يُمكُنهـا  وُمعِجـزاٍت وكـلَّ  ٨دَّاعٍة آليـاتٍ ظهوراٍت خكبيًرا من   وَقْدرًاجائب أنواع العَ 
ن يهم بالَهالِك ألنَّهم َلم يُدركوا ُحـبَّ الَحـقِّ الـَّذي كـاَن بإمكانِـِه أَ لَ حكوَم عَ ن َتخدََع أولَئَك المَ أَ 

 ُيخلَِّصهم؛

ــَبب الَّــذي ألجِلــِه ُأرِســُل قُــدرًَة لُِتضــلَِّلهم وَتجَعَلهــم يُؤِمنــو  َن ِبمــا هــو غيــر َصــحيح؛ هــذا هــو السَّ
؛ إنَّ  وهذا إلدانِة ُكّل الَِّذيَن رََفضـوا َأن يُؤِمنـوا بِالَحِقيَقـِة والـَّذيَن، بَـدًال عـن ذلـَك، اختـاروا الشَّـرَّ

كبيرٌة ِلَدرَجٍة أنَّه ِبدوِن َأّي َخوٍف َقد َظَهـر اآلن علنًـا ِللَجميـع؛ هـذا هـو الـَّذي   ٩"الُمتمرِّد"قدرَة 

                                                           
 .١٢-٩/ ٢تس  ٢ ٧
َسيح، كما هي احلاَلة َلَدى َأَحد تبَّاع بدَعة  ٨

الَعصر "يستطيُع ابِليس، مقّلًدا اهللا، أن مينَح ِمساٍت كاِذبًة ِجلِراِح امل
 . New Age " اجلديد

 .املاسونيَّة ٩
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، الُمعَتِبــُر نَفَســه قّ الَحــ الُمَتقلِّــد، الُمنــَتِفخ ِكبريــاًء، الُمــدَِّعي أنَّــُه اهللا، ١٠النَِّبــي حزقيــالَتَكلَّــَم َعنــه 
هو حقًّا َعُدوُّ َكِنيَسِتي، الَمِسيُح الدجَّال، " أَلُمتمرِّد"ُمساويًا لي ويقوُل ِإنَُّه جاِلٌس على َعرشي؛ 

  ؛  "الثالوث األقدس"اإلنساُن الَّذي ينُكر 
أالنســاُن الَّــذي يُنِكــُر أنَّ َيســوَع هــو الَمســيح، كــاذٌب هــو، فهــَو الَمســيُح الــدَّّجاُل : "َتقرئِــي ألَــم

ويُنِكُر اآلَب واالبن على السَّواء، ألنَّ كلَّ َمْن كاَن اآلُب معُه ال يستطيُع َأن ينكـَر االبـن، وَمـن 
   ١١"َشِهَد لِالبن كاَن معُه اآلُب أيًضا؛

وجـوَد أليِّ تقمُّـٍص؛ إنَّهـا َتحـَتفُظ  العلُِّمكم أن ُتؤِمنوا بـالتَـَقمُّص، فـي ِحـيِن تعاليُم ابليَس هذه تُ 
اِخِليَّـــــة الُمناَولَـــــة "و" الـــــرُّوَح الُقـــــُدس: "بِـــــالَمظهر الخـــــارجي ِللـــــدِّْين لكنَّهـــــا رََفَضـــــْت ُقدرَتَـــــُه الدَّ

َســة ــًرا بِــَزيِّ مــالِك نــوٍر "الُمقدَّ لَيخــدَع الَكِثيــرين، وباالتِّحــاِد َمــع ، يــا طفلتــي؛ ينطِلــُق إبلــيُس ُمتنكِّ
َسَيمنُح َمقامات رَفيعة ِللَّذيَن َسَيعَترفوَن ِبه، ِبَمْنِحهم سـلطانًا  ُمطَلًقـا وبِاسـِتيداِعهم  ١٢"الُمَتمرِّد"

   ١٣األرَض كُأجرٍة؛
  وتَلَتهُمهم،لِكِن الَحقَّ َأقوُل َلِك، إنَُّه قريًبا سَتنَفِتُح السَّماُء وسَتنزُل ناري َعَليهم 

  

  أميٌن وصادٌق،
  أَنَا،

  قاٍض َوَنزاهٌة،
  أَنَا،

  َكِلَمُة اهللا،
                                                           

 .٥- ١/ ٢٨حز  ١٠
 .٢٣-٢٢/ ٢يو  ١ ١١
 .املاسونيَّة ١٢
 .٣٩/ ١١دا  ١٣
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  أَنَا،
  َمِلُك الُملوِك َوَربُّ اَألرباب،

  أَنَا،
  :َوُأكرُِّر َلُكم َعهِدي

  سَأكوُن حقًّا َمَعُكم عمَّا َقريب؛   
  

 ١٩٩٢نِيسان،  ٢٠
 

 ، أنا أَمُتَك،١٤يا َربّ 

َم    َلَك من َجِديدوالَيوَم أُريُد أن أُقدِّ
  إراَديت حىتَّ َتعمَل ِيب 

  .َما َحيُلو ِلَقلِبكَ 
  ما أَلذَّ َأْن َأكوَن يف َحضَرِتكَ 

  وأْن أُقِبلَ 
  !للسَِّري مع َجالِلكَ 

  ماذا ُميكُنين أن أعطَيَك بِاملقاِبلِ 
  عن كلِّ الربكاِت اّليت أغَدقْـَتها َعليَّ؟

  ما ِيل ِسَوى أن أرفَع عيَينَّ 
  حىتَّ تَنحِين حنو السَّماء 

  لَِتسَمَعين؛
  وِعنَدما أَدُعو اَمسَك،

  جالُلَك تَنزلُ 

                                                           
 )املرتجم. (فاسوال تتوّجُه هللا اآلب هنا ١٤
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  من عرِشَك،
  أنَت السيَِّد املطلقَ 

  يف السَّماء وعلى األرض،
  لَِتكوَن َمِعي يف ُحجرِيت 

  .وترافَقِين 
أَنَـا إلَهـِك،  آتي إلَيِك؛ البُـؤُس يجـذبُِني، الفقـُر يَفِتُننـي، لِـذلَك ال َتَملِّـي ِمـن َأن َتغَتنِـي؛ َضـِعيني، 

 كخاتٍم على قلِبِك، وسُأواصُل، يا َمحبوبتي، إظهاَر لطِفي تجاَهِك؛

 ي، حصٌن ِيل ٌب َمعِ يِّ ي طَ هلَ إِ 

  عندما ُأضَطَهُد ويُفَرتى َعلّي،
  .حصٌن ِيل يف األوقاِت الّصعبة

  .إهلي هو دْرِعي الواِقي
  يستطيُع ابليُس َأن َيشحَذ سيَفهُ 

  َهَدفًا،أو َيشدَّ قوَسه ويّتخَذِين 
  لِكن ِإَهلي، َوَأيب

  احلنون أكثر َما ُميِكُن، سيكوُن حاضرًا
 .وسيجعُل الشَّيطاَن َيهرب

ــا، ألرى ِإن كــاَن أحــدُكم يَلَتمُســني  ــيكم جميًع ــماِء أََتطَلَّــُع َعَل َأعطينــي ُحبًّــا بــال حــدوٍد، مــن السَّ
لِكـــن  ! لَّ مـــّرٍة أســـمُع إشـــادًة بِاْســـميبِـــدوِن َمصـــَلَحٍة َشخِصـــيَّة؛ أيَّ فَـــرٍح وأيَّـــة ســـعاَدة أَتلقَّـــى كـــ

كثيــرون قَــِد انحــازوا، كثيــرون َتدنَّســوا بِالخِطيئــة، َدعــي قلبــي يبــتهْج بــالفقر، َدِعــي َقلبــي يَبــَتِهْج 
 ِبُحبٍّ ِبال َمصَلَحٍة َشخِصيٍَّة؛ َأعِطيِني، يَا ابَنِتي، مثَلما َأعطَيُتِك؛ ال تأِتي ِإَليَّ فارَِغَة اليَديِن؛

 .مواهُبكَ  هيإّن مواهيب هي مواهُبِك، يف الواقِع كلُّ املواهِب اّليت نِلُتها 

قدِِّمي ِلي َتضِحياٍت؛ كوني َكريَمة، أَلَـْم أُكـْن كريًمـا معـِك؟ َأعِطينِـي اآلن، كمـا أعطَيتُـِك، قَـدِّمي 
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 ؛١٦؛ ِإْبِني َما َقد َأعطَيُتِك لَتْبِني١٥ِلي َتضِحياٍت لُِتَسكِِّني َعْدلي

َنشيَد  ِللَّذيَن يَنَتظرون َكِلَمِتي َأعِطيثِقي ِبي؛ ! َقدِِّمي ِلي ُكلَّ َشيء لِتروي َعَطِشي! آه يَا فاسوال
؛ ال َأسـَتطيع َأن ١٧"َصرَخِتي الرَّحيَمة"حتَّى َيسَتِطيَع كلُّ سكَّاِن األرض َأن َيسَمعوا  َأعطيُحّبي، 

  أَتجاهَل َتوسُّالِت َأوالدي؛
 . إليَك أن تقوَد ُخطاَي يف احلقِّ ويف النُّور ِإَهلي، أتوسَّلُ 

ــَدني؛ وِبواِســطتِك  ِإًذاســُتْكِمِليَن  ــا ســأفَتُح َفَمــِك ألمــَألُه ِمــن َكلمتــي، لُيمجِّ خــدَمَتِك َأمــامي وأَن
ــــم يَعرفــــوِني قــــط سأَ  ــــعِبي، َوَحتَّــــى َأشــــخاٍص َل ــــوَب َش صــــنُع صــــورًة منظــــورًة َعنِّــــي؛ ســــَأَمسُّ قُل

 حَتقِري نـَْفَسِك وأَنَا َلن َأرُذَلِك؛َفَسُيباركونَني؛ إِ 

      ، سُأخلُِّصكم؛١٨أَنَا، الرَّبَّ 

  
 الحًقا( 

 ُعْد إلَينا

  وامُكْث يف َصِميِم قَلبنا
  :َولُيْدعى قلبُنا

  ."املديَنة األِميَنة َوجَبلَك املقدَّس"
 أَيَّتها الصَّغيرة، ُأعِطيِك َسالمي؛

، ِنزاعـاتي وَصـَرخاتي الُمَوجَّهـَة إلـى العـالِم مـن َصـِليِبي ١٩يَسـةَتوصياِت وتـََوسُّالِت أُّمكـم القدِّ  نَّ إِ 

                                                           
 .لَقد تـََردَّْدُت، َمل أعِرْف َما كاَن اهللاُ يَقصُد فعالً  ١٥
 .ما زلُت ال أفَهم ١٦
 .أخريًا فِهْمُت أنَُّه َعَليَّ أكَثر ِمن َقبٍل َأن َأسَتِمرَّ يف الشَّهادِة وَأن أُعرَِّف رساَلَة اهللا ١٧
 )املرتجم. (اهللا اآلب يتكلَّم ١٨
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ـــرحلِتكم إلـــى  ـــرَكم ِل َم ِلَجمـــيِعكم، َســـالَمنا وُنَحضِّ الُمقـــدَّس بَِقيـــْت بـــال نَِتيَجـــة؛ َلقـــد ِجئنـــا لُنقـــدِّ
  ؛رّ الشَّ  روحِ وبِ  الخمولِ رًا بِ دْ اسُتبِدَل غَ  المَ والسَّ  رُِفضَ د قَ  بَّ الحُ السَّماء، لكنَّ 

َلقد َبَحثُت ِبكلِّ الوسائِل كيَف َأسَتطيُع أن أوِقَظكم من خموِلُكم الدَّائم وُأعيدَكم إلـيَّ لَِتعيشـوا 
ـا فـََعلـُت؟ فَيـا  ِبقداسٍة، َلكنَّني َلم َأسَمْع أيَّ َصوٍت ِمنكم؛ ما كاَن بِاسِتطاَعتي أن أفعَل أكثر ممَّ

َم َلكـم َقلبِـي؛ لَقـد طََبعـُتكم َأصِدقائي، َلم تَأخـذوا نـداءاتِنا علـى َمحَمـِل الجـدِّ  ؛ لَقـد نزلـُت ألُقـدِّ
  في َلْحِم َقلِبي، لَقد َكَتبُت َلكم جميًعا َنشيَد ُحبِّي،

  –لقد زرُتكم  -
عينيَّ تفيُض بالدُّموِع وقلَبينا ممزَّقان ألنَُّكم َلم تَثبتـوا فـي طريـِق الَقداَسـة، لَقـد َسـِخَر العـالُم  إنَّ 

  ولم َيستِمْع أحٌد حقًّا؛ من نداءاتِنا الرَّحيمةِ 
أَنَا ِإَلُهكم وِدرُعكم، الَمليُء بِالَحنان، وأَنَا َمعروٌف بَِتَدخُِّلي السَّريع في َأوقاِت الشـدَّة؛ َلِكـنَّكم 
ــلُتم َأن َتِســيروا فــي ظــلِّ الظُّلمــات وفــي واِدي الَمــوت؛ جــازَيُتم ُلْطفــي ِبَشــرِّكم، وَأَحلُتمــوِني  َفضَّ

  ...ي حاَولُت أن ُأخلَِّصكمإلى الَقضاِء ألنِّ 
ِإلَيكم يُهـَزأُ وُيشـهَُّر بـِه دائًمـا وُيجـدَُّف َعَليـه، ألنـَّه فـي َأرواِحكـم َيكُمـُن روُح  ٢٠"َنشيَد ُحبِّي"ِإنَّ 

َسـِة هـي ُمخزِيَـة " الخـدَّاعِ "ظُْلَمٍة؛ إنَّكـم َتحصـدوَن فـي ُحقـوِل  لُتظِهـروا ِللعـاَلم َأنَّ َكِلمـاِتي الُمَقدَّ
؛ عنــدما َســَتأتوَن ِإلــيَّ لَِتطلبــوا كم ســًدىعــبَ تَ  تهدرونَ َســ، ٢٢، وَلِكــن ُهنالــك أيًضــا٢١َجــوهروبِــدوِن 

ُمســاعَدًة فــي أيَّــاِم التَّطهيــر، ســُتنادون، َلِكنَِّنــي لَــن أســَمع؛ ُيحــاِوُل أُنــاٌس َأن ُيســِكتوني بَِنْصــِبهم 

                                                                                                                                                             
يَسة يف َمِدي: فهْمُت متاًما ١٩  .ُغوريهأّمنا القدِّ
 ".احلياة احلقيقّية يف اهللا"رسائل : يعين ٢٠
ئل ُيشُري َيسوُع إىل هؤالء النَّاِس اّلذيَن قَـرَُّروا َحتريَف ُكّل كلمٍة يف هذه الرَّسائل لُيَربِهنوا لِلعاَمل َأنَّ هذه الرَّسا ٢١

 .   هي عاِطَلة ولَيَسْت ِمن اهللا
 .كما يف أزمنِة االضِطهاِد اُألخرى ٢٢
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األشـراُر َأن يَـأمُلوا تَـدِميَرِك، يـا  فخاًخا، وآَخرون ُيحيكوَن ِطواَل النَّهار مؤامراٍت غـادرًة؛ يُمكـنُ 
طفلتي، أنِت الَّتي اختَــْرُت، ُمعـامِليَن إيـَّاِك َكَحثالـِة اَألرض، ولكنَّنـي َأقَسـمُت بـَأن أبقيَـِك واقفـًة 

  ...على قَدَميِك؛ سُأدافُع عنِك ألجِل َقصِدي
يثخنـــوِك ِبجـــراٍح ُمثيـــرٍة، ولكّنهـــا يِك بـــَأْن دِ هِ ُح ِلُمضـــطَ ُيســـمَ نَّـــه سَ ي، أَ ِتـــا طفلَ لَقـــد قلـــُت لـــِك، يَـــ

َســـَتكوُن ِلَمجـــدي ولَتطهيـــرِك؛ َزَمـــُن َحياتـــِك لـــيَس ِبَشـــيء وأَنـــِت لســـِت ســـوى ظـــلٍّ عـــابٍر علـــى 
األرِض وجراُحِك وعـذاباُتِك علـى األرِض هـي نَفخـُة ريـٍح ُمقارنـًة ِبجراحـي وعـذاباتي؛ هـذا أَنَـا، 

اَعـــيَّ وَجَعـــَل روَحـــِك َتعـــيُش لـــي َوحـــِدي؛ هـــذا أَنَـــا، ، الّـــذي َحَفـــَظ نـَْفَســـِك بَـــين ِذر "ُمَخلَِّصـــكِ "
لُتنشِديه ِللعـاَلِم َوتُـذيبي الُقلـوَب " نِشيَد ُحبٍّ َجديًدا"، اّلذي َوَضَع في فِمِك "الَمجَد السَّامي"

  الُمَتَحجِّرة؛
ِمنهــا؟ لَقــد َأعطَيتُــِك َأن ، َكــم َأعطَيتُــِك انَــأَ أُنظُــري، لَقــد َأعطَيِتِنــي قطــَرًة َأم اثنَتــين ِمــن َحياتِــِك، و 

قلبَـِك، أَيـَُّتهـا  ، َلم َأخذْلِك أبًدا؛ لَقد رَبحُت فـي معركـٍة شـاّقةٍ "يَنابِيع َجوفي األبديَّة"َتشرِبي ِمن 
الَمخلوَقة الصَِّغيرة والضَِّعيَفة، َوَجعْلتُـِك خاصَّـتي؛ َلَقـد عاَمْلتُـِك بَِتسـامٍح ولطـٍف، َأكثَـر ِمـن َأيِّ 

لّرغِم ِمن َوقاحِتِك الصبيانِيَّة؛ فَأَنَا، خالَقِك، ُسِحرُت ِبضعِفِك وبُؤِسـِك الفـائَقي َشخٍص آخر، بِا
الَوْصف، وأنِت، يَا َمخُلوقتي، اسَتوَلى َعَليِك الَخوُف ِمـن َجمـالي الكاِمـل َونُـوِري البَـاِهر؛ أَنـِت 

الَحياَة ِفـيكم وَجَعلـُت ِمـن كـلِّ  تراٌب وِمن نـَْفِس الّتراب َصَنعُت َوصوَّرُت اآلَخرين؛ َلَقد نـََفْختُ 
َعلِّْمنــا َأن نُعــدَّ كــم أيّاُمنــا قليلــٌة وهكــذا : "واحــٍد مــنكم رْســًما ِلصــورتي؛ َأْطُلُبــوا منــِك َأن تـَْقَرئــي

ــكي ٢٣"َنكَســب ِحكمــَة الَقلــب ؛ إنَّ مــرورََكم علــى األرِض هــو، كمــا قُلــُت، ظــلٌّ عــاِبر، لِــذا تَمسَّ
  بي؛

                                                           
 .٩٠/١٢مز  ٢٣
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، أَنَا، خالَقِك، َأعرُِفِك؛ يَا طفَلِتي، الَّتـي اختَـرُت، ال َتخـاِفي، ٢٤براءَتكِ ليس عليِك أن تُثِبِتي  -
  َتعاَلي إليَّ فُأدِفَئِك؛ ال َتخافي عندما ُتَمجِّدينني؛  

ــ ــا كــلُّ َم ــبَّــنَ ا تَـ قريًب ــ هِ أُت ِب ــينَ يتمُّ وحِ َس ــابَقة، كَ مَ نــدَ ٍذ عِ ِئ ــ يــرونَ ثِ ا ســَتَتحقَُّق التنبُّــؤاُت السَّ دون عِ رتَ يَ َس
  : نَّ كون أَ ما يُدِر ندَ عِ 

  الجالَس على عرِش اهللا" الحملَ "
فـي فِمهـا، لُِتنشـَد ِلُكـلِّ األَُمـم " نشيِد ُحـبٍّ "قد َأرسَل حًقا بينهم رسولًة، حاملًة أخبارًا سارًَّة مع

وأنّـِك حقًّـا  نَفِسـه؛ " ينبـوِع الُحـبِّ السَّـامي"هـذا، َتماًمـا َكَمـا َسـِمَعْتُه ِمـن " َنِشيَد الَعليِّ الَجِديـدَ "
  ُكنِت خاصَِّتي ُمنُذ الِبداية؛  

  
   

 ١٩٩٢نِيسان،  ٢٣
 

 يَا َرّب، العقالنّيُة، والَعصريَُّة،

  الِبدَُع واإلحلادُ 
  ،"جمَدكَ "َقِد اجتاَحْت 
  "ِهليكِلَك املقدَّس"َلَقد نـََزعوا صفَة الَقداَسِة 

  .ودنَّسوا اَمسَك الُقدُّوس
  َلَقد َحوَّلوا مقدَسكَ 

  .َكوَمِة َأْطاللٍ إىل  
  لقد تركوا على طريِقهم

  ُجَثَث أوالِدكَ 
                                                           

م تكبَّدوا كلَّ . لقد التقى مخسٌة من ُمّتِهِميَّ فيما بينهم لَِيحكموا عليَّ ويدينوِين بِأّنين لسُت من اهللا ٢٤ ّ حّىت أ
 .  العناء لَِيكتبوا كتابًا ضدِّي
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  .فريسًة للنُّسور
  إىل مىت

  سَتبقى بعيًدا عنَّا، يا َرّب؟ أَِلَوقٍت طويٍل؟ 
  

  !"الرَّاِعي"ها أيُّ 
  أيَن أنَت؟

  َأجلحوُد يـَْلَتِهم ِخراَفكَ 
  والَعقالنّيةُ 

  ُحتطُِّم حظريَتك،
  تَدخَّْل َسريعا ِحبناٍن،

  َلصعٌب أن ُنسحَق أكَثر ِممَّا حنُن عليه؛إنَّه 
  ساِعْدنا، يا أهللا ُخمّلَصنا،

  .من أجِل َشرِف اِمسَك القّدوس
  حنُن شعُبَك، أَلسنا كذلك؟

  .أَلقطيع اّلذي َترعاه
  

  أيُّها الرَّاِعي؟
  َكْم ِمَن الَوقِت بَعُد، يَا أَيُّها الرَّاعي؟

  ملاذا ُمتسُك خطواِتَك؟
  أرسْم طريَقكَ 

  :ذه األطالِل الالُمَتناهَيةعلى ه
  فاجلحود عاَث َخرابًا
  حيُث كان قلُبَك،
ًما أن يُدمِّرَ    ُمصمِّ
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  . كلَّ ما َصنَعْتُه َيُدكَ 
  

  يا راِعيَّ 
  َأْصرُخ إليَك بَصوٍت عاٍل،

  َفِقوانا تُنَهُك،
  ِلذا ُقْل ِيل،

  َفَكم ِمَن الَوقِت بَعُد َعَلينا َأن نَنَتِظر؟
  لقد حاَن الَوقتُ 

  لرتمحَنا،
  َأصِغ إىل تنهُّداتِنا،
  !َولَيبُلْغ ِإليَك ُصراُخنا

  

أَنَـا، راعيـِك، قَـِد انَحَنيـُت ِمـن َأعـاِلي َمْسـكني، وِمـن السَّـماِء وجَّهـُت َنظَـري إلـى ! أيـُّتها الـنـَّْفس
 يَّة؛ فَكمااألرِض، ألسَمَع تـَنَـهُّداِت ِخراِفي، وألُْنِقَذ الَّذيَن كانوا محكوًما عليهم بِالَموت ِبهمج

  "َكِلَمِتي"
ــٍة ِلَكــي  َقــْد َأصــَبَحْت مصــباًحا ِلُخطــاكم، نُــورًا علــى َدرِبكــم، كــذلَك سأَنشــُر َكِلَمتــي فــي كــلِّ أُّم
َأشمَلكم جميًعا في نُوري الُمتَعاِلي، َحتَّى ِعنَدما َتسيرون، يكوُن طـريُقكم بـدون عقبـٍة، َوِعنـَدما 

  َتركضون، َلن َتعثروا؛
: َلَقـــد َأعطَيـــُتكم َقلِبـــي لُِتِحبُّـــوه! دونيَيِجـــ َســـوفِبشـــغٍف وني، مـــن يَلَتمســـوني ُأحـــبُّ مـــن ُيِحبُّـــ

  فَأِحبُّوني وأنا َأصَنُع بُكم عظائَم؛
يا صغيرتي، إنَّ َعوَدتي أقَرب ِمّما َتظُّنين، أنـا آٍت، يـا فاسـولتي، ألملُـَك فـي ُكـلِّ َقلـب؛ َلَقـد  -

أو َيحَزْن، ألنَُّه ال شيَء َسـَيحوُل بينـي وبَينـِك؛ أسـأُلِك، يـا َسِمعُتِك؛ َفال َتَدعي قلَبِك َيضطِرْب 
؛   محبوبتي َويَا َعروستي، َأن يكوَن َلَديِك ثَباٌت وإيماٌن حّتى َتكبري فيَّ
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؛   أُبارُكِك، ِعيشي فيَّ
    

  

 ١٩٩٢أَيَّار،  ١

 ،٢٥يا َريبِّ وإهلي

   السَّماوّي احملبوب،ِيب ا أَ يَ 
  اُمسَك ُدهٌن يُراق؛

  لَقد َكَشْفَت ِيل اَمسكَ 
  بتَـَقرُّبَك ِمينِّ لِتُنِقَذِين؛ 

َضَتِين، لتأِيت ِيب إلَيكَ    .لَقد َأ
  أيّها الرَّبُّ إهلي،

  .لَقد خلَّصَتِين 
آه يا فاسوال، بَيَنما ُكنِت قطعـَة َخشـٍب يابسـًة عاِئمـًة تَتقاذفُـِك الرِّيـاُح، علـى ُأهبَـِة أن تُلَقـي فـي 

ـــُت ُمســـرًعا ُألخلَِّصـــِك؛ فـــي وادي المـــوتِ النَّـــار لُتحَرقـــي، جِ  ـــي فـــي  ئ ـــَك َأغَرقَن وجـــدُتِك، وذل
ــماواِت فــي حالــة إنــذاٍر، َوحــدها ذكــرى هــذا الَمشــَهد مــا زالَــْت  الِحــداد؛ صــرَختي وَضــَعت السَّ
ُتحزِنُني بُعمٍق، فهذا هو الضِّيُق اّلذي َتحمَّلُته؛ لقد ُكنُت صبورًا معـِك ِلِسـِنيَن عديـدٍة؛ ناديتُـِك 
ا لعمـِرِك؛  آنذاك عدَّة مـراٍت، َلِكنَّـِك لَـم ُتريـِدي َأن َتصـِغي؛ وإنَّمـا، بُحـبٍّ َعظـيٍم، لـم َأَضـَع حـدًّ

كانَـْت " البنِـي"َبل بِاألحرى َأظَهْرُت َلِك َأمانَِتي في شرِِّك؛ األلـُم والجـراُح الَّتـي ُكنـِت ُتسـبِّبيَنها 
ا َأن أَنـَتِقَم تَلَتهُم بِبطٍء رحَمتي، كان ذنُبِك عظيًما جًدا  وآثاُمِك كثيرًة جًدا حتـى َلكنـُت ُمسـَتِعدًّ

 لِجراِح ابِني بَضْرِبِك؛

ائمـةِ "آه فاسوال، أُمُّـِك،  َبَكـت علـى قـَدَمّي، ذارفـًة دمـوَع دٍم ِمـن َأجِلـِك؛ نعـم، " أمُّ الَمعونـِة الدَّ
ا وأُ ... أُمُّــِك القّديســُة ســاَعَدْتِك فــأراَحْتني زيــَل غَضــبي بِــدموِعها؛ والعاصــفُة لَقــد تــأثـَّر َقلِبــي جــدًّ
                                                           

 )املرتجم. ( فاسوال تـَتَـَوّجُه إىل اِهللا اآلِب ُمثَّ هو يُعِطي الرِّسالة ٢٥
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  الّتي كاَنت قد َهبَّْت فيَّ هدَأْت؛
، أباِك األزلي، َأحَببُتِك بُحبٍّ ال ُمتناٍه منُذ َذلك الَيوم عندما َخَلْقُتِك وأمَسـكُتِك بَـيَن نَ أَ  ا، الرَّبَّ

ِزَي نُفــوٍس كثيــرٍة ســأطرُد غــا: "لَــن أَنســى أبــًدا ذلــَك الَيــوم كــم ُكنــِت َصــِغيرة؛ قُلــتُ ... يَــَدّي؛ آه
ــالم، بإعالنِــِك ُحبِّــي "بهــذه البُـنَـيَّــِة النَّحيَلــة َــا وأنــِت عندئــٍذ تعاَهــدنا مًعــا أَنَّــِك َســَتعَمِليَن ِللسَّ ؛ أَن

لُِيــَدوَِّي إلــى َأقاصــي األرض، وأَنَّــُه ِمــن خــالِل ُضــعفِك ســَأجمُع شــْمَل أولئــَك الَّــذين كــانوا علــى 
لًة فــي َوجــِه التَّهديــدات والغُــزاة؛ ومــن خاللِــِك ســُأالحُق وُأَضــيُِّق َوَشــِك الَهــالك؛ ســَأجَعُلِك باِســ

  على الجاِحِدين؛ حينئٍذ، بِك سَأجيُء ِبجيِلِك إلى الُمصالَحِة والَوحَدة؛
ِبمــا أَنَّنــي كنــُت ألتعــدَّى علــى َمشــاريِع عــُدّوي، كــاَن َعلــيَّ َأن َأحــوَل نـَْفَســِك علــى أن تعطَيِنــي 

قدِّسـي ذاتَـِك ِبَصـوِمِك منـذ مولِـدِك، هـذا مـا أَبَتغـي؛ : "َيِك منُذ البداية؛ قلـتُ موافقَتِك وَأن أُقوِّ 
؛ لمـــّدة ثالثـــِة أيّـــاٍم وثالثـــِة ليـــاٍل ســـتبَقين فـــي الظَّـــالم، َفهكـــذا ٢٦لَـــن أمنَحـــِك نـــورًا عنـــد مولـــدكِ 

  "َسَتصومين؛
وكعاصـفٍة هبـَّْيـُت عليـِك ِلذلَك أقَسمُت أن ُأَوسِّـع مـّرًة أخـرى الَفْسـحَة فـي قلبِـِك لكـي َأدُخـَل؛ 

؛ نـََفْخُت َكَمن يـنفُخ علـى نـاِر َفحـٍم، فَِبَهـذه الطَّريَقـِة "جرحٍ "إلى " قلبي"ُألدمِّر كلَّ ما َقد حوََّل 
لُتِضــئ شــعلُتِك : "نـََفْخــُت علــى نَفِســِك ُألحيــَي الّشــعلَة الَّتــي كــاَدْت تنطِفــئ فــي داخِلــِك؛ قلــتُ 

  ؛"تحوَّْل جفاُفِك َكحديقٍة َمْرويٍّة، كَينبوِع ماءٍ اآلن في ظلمِتِك لُتبهَج نَفسي؛ لِي
ــَر حــدُ نــاٍن ال مَ حَ بِ وَ  ود، ضــَمْمُتِك إلــى َقلبــي، جــاعًال إيَّــاِك خاصَّــتي مــن جديــٍد؛ َأقَســمُت أن ُأغيـِّ

قلبَــِك الُمَتَمــرَِّد والالانضــباِطي إلــى مكــاِن راحــٍة لــي؛ َلَقــد َأفَهْمتُــِك أنـَّـه علــّي أن أكــوَن إلَهــِك 
  نظيَر له؛ِك الَوحيد، النِّهائيَّ والالَّ ، ُحبَّ الوحيدَ 

                                                           
فاسَتبدَّ الَقلُق . بعد ثالثة أيّام إالَّ وَملَْ أَفَتح َعيينَّ . ي ملتصقَتني، َفكانت ُمْغَمَضَتنيعندما ُولدُت بَِقَيت عينا ٢٦

ا ُوِلْدُت بال َعيَنني قديسة يونانّية يُبتَـَهل إليها " (بـَرَاسكيفي"فطََلَبت وَصّلت إىل القدِّيسة . بِأُمِّي ِلفكرِة أينِّ رمبَّ
 ".اجلمعة"في تعين باليوناِين بَراسكي. ونَذَرْت أن تعطَيِين اَمسها باإلضاَفِة إىل اسِم فاسوال) يف مثِل هذه احلالة
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ـــماوي، أنَّنـــي أنـــا بِـــذاتي ي وَ عندئـــٍذ نـََزْعـــُت حجابَـــِك ِإجـــالًال إلســـمِ  صـــرَّحُت علًنـــا لِبالطـــي السَّ
" عريَســـكِ "، ســـأكوُن "خاِلقـــكِ "َســـُأحارُب الَّـــذين ُيحاربونَـــِك وَيضـــَطِهدوَنِك؛ ألنِّنـــي اآلن، أَنَـــا، 

؛ سأكوُن َمن يَعَتِمُد عليـِك وأنـِت عَليـه؛ سـأجعُل ِمـن كِلمـاتي نـارًا فـي َفِمـِك الَوحيدَ " ملجَأكِ "و
رض؛ كلُّ ما تـََعلَّمتِـِه قَـد تـََعلَّمتِـِه ِمنِّـي؛ أَنـا، الـرَّّب، أَبـاِك األزلـي، قـد ي األَ قاصِ لِتعِلنيها َلُهم إلى إِ 

فـــي هـــذه اللحظـــِة بِالـــّذات، ألرفـــَع جّملتُـــِك، أيّتهـــا الُبنيَّـــة النَّحيلـــة والصـــغيرة؛ أَنَحنـــي َنحـــوِك، 
  نـَْفَسِك إلى َقلبي؛

؛ َأحتـاُج  إنَّ ُحزِني، يا طفلتـي، لرؤيَـِة أوالدي يرفضـوَن ُحبِّـي وسـالمي َونَِعِمـي، َيْسـَحُق قلبـيَّ فـيَّ
إلــى نفــوٍس لُتآِســيني؛ أحتــاُج إلــى نفــوٍس كريمــٍة لُِتهــدَِّئ َغَضــِبي الُمتَِّقــد؛ كــوني راَحتــي، كــوني 

، ُأحبُّكم جميًعا؛َسمائي؛ أَ    نَا، الّربَّ
ا ِللُمخالفــِة، َأوِقفــوا الَتَمــرُّد؛  تعــاَلوا، ســُأظِهُر َمجــدي ِمــن خــالِل َعــَدمكم؛ ُحبًّــا بــي، َضــعوا حــدًّ
ــدُكم وتجعُلكـم َتِعيشـوَن ِبقداَســة؛  فـأَنتم َجمـيُعكم ُمَجــزَّؤون وَدوًمـا تَنَعـِدُم ثمــارُكم الَّتـي هـي تـَُوحِّ

ُتكم َجميًعــا ُمســاوين لَــَدي؟ ألَــن َيكــوَن أَحــٌد مــنكم لُِيعيــَد َكرامِتــي بِإعــادِة بنــاِء أََلســُتم أَنــُتم وأخــو 
الُمتداِعي؟ أسَأضطرُّ أن َأْسَتلَّ َسيِفي َعَليكم؟ َأَسَتسَتِمرُّون في مقاوَمـِة ُروِحـي الُقـدُّوس؟ " بيتي"

ِمـنكم َأن يُبـارَك أعـداَءه، َأن  َأَسَتسَتِمرُّون في َصـلِب ابنِـي ِمـن َجديـٍد؟ اآلمـين َيسـأُل كـلَّ واحـدٍ 
يَغفـــَر َلهـــم جِميًعـــا فَتـــأتوا وتـََتصـــاَلحوا معـــي، أَنَـــا ِإلهكـــم، لكـــي َتســـَتِطيعوا َأن تـََتصـــالحوا مـــع 

  ِإخوِتكم، فـَُتشكِّلوا َجَسًدا واحًدا وَوحيًدا ِلمجِدي؛ تعاَلوا فَتصاَلحوا معي؛
ا، أَبــوكم األزلــي، علــيَّ علــى الــدَّوام أن َأدَع َعيَنــيَّ لَيســَمْعني كــلُّ واِحــد َولــَيفَهم ِبقراءتِــي، كــم، أَنَــ

تحضران من السَّماِء َمشاهَد تمزُِّق فؤادي،  وَكم أستطيُع َأن أَتغلََّب على الكارثِة األليمـة الّتـي 
؛ " اآلمين"تجتاُح أكثر فأكثر كلَّ نفٍس؛ أَنا    -وباستطاعِتي أن أُنِقذَكم إذا التَجْأُتم إليَّ

مشواَرِك لم يَنَتهي بعد، ولِكن أَنا، الـرَّّب، أَبـاِك األزلـي، َمَعـِك؛ ُكـوني مباركـًة ألنـَِّك  فاسوال، إنّ 
  َرعاِك؛" َمنْ "َسمحِت لي بَِأن َأسَتعِمَل يَدِك وَوقَتِك؛ إنَّ اصَبعي على قلِبِك لكي تَتذكَّري 
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  ١٩٩٢أَيَّار،  ٥
  

 :٢٧يِك سالمي، ُأكُتبيي، ُأعطِ تِ ا طفلَ يَ 

َمِلُكُكم، وأنا هنا َألرُسَم صليًبا على ِجباِه كّل َمن ُهم صادقون وَمـن ُيحبُّـونني حقًّـا؛ َعلَـيكم أنا 
ُلوا َمعي َصالَة التَّكريس ِللقلِب األقَدس وبَينما تـَْتلوَنها، سَأِسُمُكم، بِاصَبعي، ِبعالَمتـي؛  ٢٨َأن تـَتـْ

كم مـــن كـــلِّ َقلبـــي، وســـَأحِميكم وُأَعطّـــرُِكم بَيِنـــي َوبَيـــنكم؛ وســـُأحبُّ " العالمـــة"َفَصـــِليبي َســـَيكوُن 
  ِبِعطِري؛

َكرِّســوا ذواِتكــم ِلَقلبــي األقــَدس وِلَقلــِب أُّمكــم الُمباركــة الطَّــاهر، ِلكــي َأكــوَن قــاِدرًا علــى َجْعــِل 
  ؛"َقصري"و" مكاَن راَحتي"، "حديَقِتي"قلوِبكم 

ُمَتجـزِّئ؛ تعــالوا إلـيَّ وأَنَــا سـأَتُرُك بركــًة  عـودوا إلـيَّ ِمــن كـلِّ َقلــِبكم؛ ال تـأتوا وَتِقفــوا أمـامي بَقلــبٍ 
أفواَهكم لَِتَدعوِني ِبَقلـِبكم وأَنَـا سـَأمألُ فَمكـم  ِإًذا، فَافَتحوا جاؤكما رَ نَ أَ عَليكم بَيَنما َتُمرُّون ِبي؛ 
  حتَّى ُتَسبِّحوني وُتكرِّموِني؛

وا بعُضــكم الــَبعض كمــا أَنَــا ُأِحــبُّكم يَــا أَبنــائي، يَــا بَنــاتي، كونــوا ُلطفــَاء مــع بعِضــكم الــَبعض؛ َأِحبُّــ
حتَّــى يــوَم الــدِّين َتِجــدوا ُحظــوًة ِعنــدي؛ أقــوُل َلكــم، إنَّهــا تــأِتي أيَّــاٌم فيهــا لَــن يكــوَن ِللثَّمــِر غيــر 
النَّاِضج أَيَُّة فائدٍة بعَد اآلن، ألنَّ َمِلَككم الَّذي ُيَكلُِّمكم الَيوم َسَيكشُف َمجَده وسـَترونُه وجًهـا 

يَن السِتقبالي، َفَسُيدَعون َورَثََة الَعلّي؛: ِلوجهٍ    َفطوبى ِللَّذيَن َيكونوَن ُمسَتِعدِّ
   !كونوا واِحًدا؛ الكِنيَسُة َسَتحَيا

    
  

                                                           
 .، ِبفيلنوف، سويسرا٧/٥/١٩٩٥رساَلة أُعِلَنْت يف اجِتماِع  ٢٧
 .٢٦/١/١٩٩٢صالة تكريس أمالها علّي القلُب األقَدس يف  ٢٨



      ٥٩ رِساَلة َسالم َوُحّب دفرت رقم                                                            
  
٢٠

  ُّ٢٩نا املباركة تَتَكلَّمأم(.  
َتهـــزُم يَـــا َأوالَد َقلبـــي، ِإنَّكـــم فـــي هـــذه األيـَّــام ُتشـــاهدون العـــالَم يَتمـــزَُّق، ويَتهـــدَّم؛ إنَّ األرَض 

َأوالدي، ُمــَدمَِّرًة ِإيَّــاُهم وجالَِبــًة كارثــًة تلــو األخــرى فــي عــائالٍت َكِثيــرة؛ فُأُســُس األرِض يـَُزعزُِعهــا 
الشَّرُّ اّلذي أَنَتَجْت؛ أقـوُل َلكـم، طالمـا َتسـَتِمرُّون بِالسَّـماِح ِللشِّـرِّير بِـَأن َيسـَتعِبدَكم لـه َسـُيدَفُن  

 فََأطُلُب ِمنكم، وأَتـََوسَُّل ِإلَيكم، أن َتدفُنوا كلَّ ما ليَس ِبُمَقدٍَّس؛َكثيرون في ُتراِب الَخِطيَئة؛ 

ـــر، عريَســـكم  ـــن ُيحـــبَّكم اَألكث ـــراِر َأن َتِجـــدوا َم ـــَتَتردَّدون فـــي َأخـــِذ َق ـــد َس ـــَن الَوقـــِت بَع ـــم ِم َك
العـاَلم يُنـاديكم  وخالَقكم؟ فالَّذي َأعطاكم ِفـداءَكم وِميراثَـُه، الَملكـوَت الُمَعـدَّ َلكـم ُمنـُذ ِإنشـاءِ 

طواَل النَّهار؛ يُمكُنكم َأن ُتصـِبحوا بـَنَّـاِئي َوزَارِِعـي هـذا الِجيـل؛ يُمكـُنكم َأن ُتصـِبحوا ُمْصـِلِحي 
  هذه األرض؛ إفَتدوا َأخطاَء األرض بِالصَّوم، بِالتَّضِحَية وبالصَّلواِت ِمن الَقلب؛

  َتقبَّلوا بركاتي؛ فانَّهم يُدَعون أبناَء اهللا؛: طوبى ِلفاِعلي السَّالم
  

  ١٩٩٢أَيَّار،  ٦
 سيََّج عليَّ فال َأْخرُج"

  ٣٠."وثّقَل قُيودي
  ولكن، ِبَشَفَقٍة، 

م ِلَكي تـَْرعاُهم   .تأِيت َأحيانًا إىل ُحجَرِ
  

 رسالة إىل كّل املساجني يف العامل(. 
  

لَِيُكِن السَّالُم َمعكم؛ هذا أَنَـا، الـرَّّب، فـاديُكم؛ ال تَنَدِهشـوا، فـَُروِحـي الُقـدُّوس الـَّذي يُقـيُم فـي 
 كلِّ قلٍب هو الَّذي ُيَكلُِّمكم؛ 

                                                           
  .ِلإلجِتماِع نَفِسه ٢٩
 .٣/٧مرا  ٣٠
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٢١

ُحبِّي َلُكم يَفوُق المعرِفَة وَلن َتستطيعوا أن تْفَهموه ِبِملئِه قبَل َأن َتصيروا فـي السَّـماء؛ أنْـِزُل  نَّ إِ 
م فــي أيّــاِم الظّلمــة هــذه ِمــن َعْرِشــي السَّــماوّي، ألتِــيَح َلُكــم أْن تـَْعرِفــوا، أيًضــا، مــا َيْحُصــُل َعَلــيك

ــَد  ــا آٍت ألؤكِّ ــا فاِعلــه؛ أن ــا أَن ــغار، " َوعــِدي"وَم ــا َأوالِدي الصِّ ــَد َلكــم، ي ــا؛ آتــي ُألؤَكِّ َلكــم جميًع
  ريٌب جدًّا؛تجاه َجِميعكم؛ إنَّ َمِجيئي الثَّاني قَ " َأمانَِتي"و" ُحبِّي"

ألحــقَّ أقــوُل َلكــم، َمــن َيْحَفــظ كِلمتــي لَــن يَــرى الَمــوَت أبــًدا وأنــُتم الَّــذين تـَتَـــَردَّدون، ال تشــكُّوا 
ــوا؛  ــل آمن ــا طــويًال َب ــدَّس، فــال َيضــَطرب  -وقًت ــلوا أن تـَْفهــوا تعــاليَم الِكتــاب الُمَق إذا لــم تَتوصَّ

كم، قلًبــا لقلــٍب؛ أيُّ َأٍب يُمكنُــُه َأن َيْســمَع تََأوُّهــاِت َقلــُبكم؛ بــل تعــاَلوا الَيــوم وبُوحــوا لــي بَأْســراِر 
ابِنه وال يَتَفطَّر كلٌّ ِمن َأوتاِر َقلبه؟ أَنَا أَبوكم األزلّي، الَّذي ُيِحبُّكم ِبُحبٍّ أزلّي، وَكمـا يَـدعو َأٌب 

  تي؛أوالَده لكي ُيشاطروُه ويرثوا ُمْلَكه، هكذا أَنَا َأْدُعوُكم لَِتكونوا َورثَة ملكو 
: يا ِصغاري، لقد َسِمْعتموني أقـول... كم َوَتْستَـْوِعُبوهالبِ على قَ  كلماتي هذه ُتْطَبعُ   لو أنَّ ... آه

  كم؛ معَ عمَّا قريٍب  كم أنالَ  أقولُ  ألحقَّ ؛ عمَّا قريٍب َمَعكم أنا ذاهٌب ولكْن حقًّا سأكونُ 
ــنفوِســلِ عطــوا ؛ أَ م منــزلٌ مــنكُ  كــلٍّ لِ أبــي؛ كثيــَرٌة فــي بيــِت   لُ زِ امنــُهنــاَك م ُكــلقــد قلــُت لَ   المَ كم السَّ

  عي؛ مَ َأشِغلوها ِبُمصالحِتكم ؛ ا الَمنزلهذشغلوا بأن تَ  والّراحةَ 
ـــقـــذُف وم يَ لَيـــأ  بلـــدانًا يُمـــزُِّق َويْقِلـــُب رأًســـا علـــى َعِقـــبٍ علـــى األرض؛ إنّـــه  ِحْقـــده كـــلَّ   يطانُ الشَّ

ي دِ يُد يَـعِ تُ َسـ عظيمـةٍ درٍة قـن بِ ولِكـ الكارثَـة،تِلـَو  كارثـةً َيجلـُب  و فـَيُـدمُِّر ، َثورِة غضِبهفي  بكامِلها
َش لكـي أُنِعـفَ متـي؛ كلِ هـو فقـط تـذكيٌر بِ " يبِّـحُ  شـيدِ نَ "كـم فـي ُت لَ ْبـمـا كتَ  ؛ كلُّ مَ دَّ ما هبناَء كّل 

ــكــم وقَ لَ  كم وأقــولَ ذاكــرتَ  ــ نــي عطشــانُ نَّ إي دِ لبــي فــي َي ضــمُر حقــًدا ال أي نِّــإّب؛ الُحــعــدِم  نِم
  كم؛فيقُ بوكم األزلي ورَ ا أَ نَ أَ و رعي، كم زَ م جميعُ أنتُ فَ ٍد؛ ألحَ 

وم ألكشـَف ا هنـا اليَـنَـأَ فَ كم؛ عمـالِ كم علـى أَ لـومَ هنـا ألَ  ستُ ني لَ كم ولكنَّ كِر ُم جّيًدا ما في فِ علَ أَ 
ُق طـوِّ يُ  وكِ الشَّـمـَن  ْربـِة وإكليـلٌ الحَ  ؛ مـا زال فـي َقلبِـي رأسُ نانُ الحَ و  ةُ قَ فَ الشَّ ِت ُعوِملَ  كم كيفَ لَ 
؛ ُمنـازِعينم ُهـجهَ وَ  ونَ سـتر ي يَ تِـيـُع مالئكَ مِ جَ وَ  رَتِعُد لهذا الَمشَهدتَ  واتِ ماالسَّ  َأركانَ  ؛ إنَّ "يلبِ قَ "
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ـ سـاعةً  ُب مـن جديـدٍ هكم ُيصـلَ إلَ فَـ ال يُعطي ضوَءه؛ القمرُ حتَّى  سـوء نيَّـة  ة مـن جـّراءِ اعَ تلـو السَّ
ريـق كم عـن هـذا الطَّ أقـدامُ ذا حـاَدْت إلِفـدائكم، و  دمي الخـاصِّ بِـ لقد ُرِسـَم طريـقٌ  ؛اسشّر النَّ و 

 ريـقِ ُخطـاكم إلـى هـذا الطَّ َألقـوَد كم و يـدِ كم بِ يكم اآلن، آلخـذَ لَـيـُت إِ د أتَ كـم، لَقـلَ  قولُ أَ ، فَ الَقويم
ِبعـرِض م يـتُ نَ بَـ الُجـدراَن الَّتـي  هـدمَ حوا لـي أن أَ موا لـي واسـمَ سـلِ كـم؛ استَ موا لي إرادتَ دِّ ؛ قَ َقويمال
  قي؛لتَ ن أن نَ م مِ أنتُ و  ، أَنَاناعُ منَـ تَ ي تريقي والَّ طَ 

كم احتمــالَ  فــوقُ هــا تَ كــم ولكنَّ هــا لَ يقولَ لِ  بَعــدُ  كثيــرةٌ   كم أشــياءٌ وِســغار، لــدى قدُّ قائي الصِّــصــدِ يــا أَ 
ــ ن كنــتُ إِ : بعــُد شــيًئا اآلن؛ ســُأزيدُ  ه كنُّــذي أَ الَّــ" الُحــبِّ "ِلَفــرِط هــذا كم، فَ تِ نــزانَ يــُت إلــى زَ تَ د أَ َق

  م؛كُ لَ 
  فََأسمَعكم؛ أُبارُككم، تارًكا نفَحَة ُحبِّي على ِجباِهُكم؛وني عُ دْ أُ 
  

    
  
  

  ١٩٩٢َأيَّار،  ١٥
  

،  أنَت هو، ريبِّ

  من أعطاِين التَّنشئَة احلقيقيَّةَ 
  على الكثِري ِمن أسرارَِك،

  ِمبا أّنك أنَت بِنَـْفِسَك َنشَّأَتِين 
  .وُكنَت ُمرشدي يف احلكمة

  ِحْكَمُتَك َجَعلْتين 
  .محيمًة معكَ  أكونُ 

  لِيَـَهْب يل اهللاُ أن أََتَكَلَم "
  ِحبََسِب َرْغَبِتِه 

  وأن ُأْجرَِي يف خاِطري
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  ٣١."ما يَليُق ِمبا نِْلُتُه مَن املواِهب
  

 ، ُأِحبُِّك؛ ِإبـَْقْي ِبُقربي؛ ِإبـَْقْي ِبُقربي َوِسيِري َمع أَبيِك؛٣٢بَّ ا، الرَّ نَ أَ 

  :ردِّدي معي هذه الصَّالةَ 
  اَألزَليّ أيُّها اآلب 

  ،"نشيَد الُحبّ "ُمْبَتدِع 
  الَمِلُك منُذ الَبْدء، 

  لقد نـََهْضَت، يا أهللا، ِلَكي َتقوَل شيًئا
  لكلِّ ُسّكان األرض،

  

  أيُّها األِمين ِلال نِهايَة
  رحمِتَك واْسِمَك،
  لقد أْمطْرَت َعَلينا
  بركًة فوَق بركٍة؛
  عطُرَك جابَ 
  أمواَج البحرِ 

  واألرَض بأسرِها؛
  

  أيُّها اإلَله الَقِديُر،
  َلم َيُكْن َقطُّ من قَبلُ 
  شيٌء هكذا عِجيبٌ 

                                                           
 .٧/١٥حك  ٣١
 .اآلب يتكلَّماهللا  ٣٢
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  في جيِلنا،
  ،"َنشيِد الُحبّ "يا ُمْبَتدَِع 

  َأْعماُلَك هي
  زَْخَرفٌة رائَِعة،
  فاتِنٌة، زِيَنةٌ 

  لُِتْبِهج الَعيَنين والَقلِب؛
  

  ُأريُد َأن ُأَسبَِّحَك،
  أيّها اآلب األزلّي، ُطول َحياتي،

  ِشَد لَك،وَأن أُنْ 
  يا إلهي، طالما َحيَـْيت؛

  -آمين-
  

أُْنُشري َنشيَد ُحبِّي َمِعي، يُدِك بَِيِدي؛ أَيُّتهـا الصَّـِغيَرة، ِسـيِري َمعـي، َفهـذا يُرِضـيني؛ : وأقوُل َلكِ 
َنشـيَد "ُأريُد في األيَّاِم اآلتَِية َأن أروَي َروضاِت أزهاري؛ إنَتِظري يا طفلتي وَسـتَـَرين َمْجـدي؛ إنَّ 

؛" ُحبِّي   سُيصبُح نهًرا وهذا النَّهر َسَيَتَحوَُّل إلى َبحِر ُحبٍّ
  

  فإنِّي ُأضيُء أيًضا بالّتأديِب ِمْثَل الَفْجر"
  وَأْجَعُلُه َيْسَطُع إلى بعيد،
  َأِفيُض الّتعليَم ِمْثَل نـُُبوَءٍة،
  ٣٣"وُأَخلُِّفُه لِألجياِل اآلتية

  

                                                           
 .٣٣- ٢٤/٣٢سي  ٣٣
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واألرض؛ واعَلمـوا أنّـه قريبًـا، سـيتمُّ َقصـدي ِبكامِلـه،  نعم، هـذا مـا َأقـوُل، أنـا، خـاِلُق السَّـَموات
الواِحـِد  ٣٦؛ سـأرفُع َأطالَلكـم وُأعيـُد بنـاَء َمـذاِبحي٣٥تِلَو َمديَنٍة وأعيُد بِناَءها ٣٤سأُقيمُ  في مدينةٍ 

كــم بعــَد اآلَخــر؛ عنــدما يُرفــُع الِحــرُم، َســَتَتَكرَُّس كــلُّ الَبشــريَّة حينئــٍذ لقلبــي األقــَدِس وِلَقلــِب أُمِّ 
  الطَّاهر؛

  الكِنيسُة سَتحيا؛

  
  

  ١٩٩٢َأيَّار،  ٢٨
  

 ديرتويت، ميشغن(. 

 أَنَا هو ؛  فاسوال، ال َتدِعي َأحًدا يأُخُذ الخيَر الَّذي َوَهْبُتِك، أماَمكِ 

ا ابَنتــي،  ي؛ يَــيَّ ُحــبٍّ ِلــيهم أَ يَس ِفــ؛ لَــ٣٧يالِ عَمــرين الَّــذيَن َيْحكمــون علــى أَ ي َألجــِل الُمَتكبِّــصــلِّ 
الَقليـُل الَقليـُل ِمـن الَوقـت؛  إالَّ قاءات؛ َلم يُعد هناك َكرِِّميِني بِِإعالِن َرسائلي في َجميِع هذه اللِّ 

هــذه هــي األيّــام األِخيــرة ِلَرحمتِــي، لِــذلك ِإلبثــوا يَقظــين، إلبثــوا َحــِذرين؛ ال َتمَنحــوا الشَّــيطاَن 
ديَن قبــَل اآلوان؛ تخلَّصـــوا ِمــن روِح اإلنتقـــاِد فرصــًة لِيــَتَمكََّن ِمنـــِك؛ ال َتســَمحوا ِلِفكـــرِكم َأن يَــ

  الدَّنيء، لكي ال ُتدانوا في َيوم الدِّين؛

                                                           
 .نفس تلَو األخرى: يعين ٣٤
 .إهتداءها: يعين ٣٥
 .املؤمنون الَّذين كانوا معذَّبني وُمضطهدين ٣٦
موين أنَّين .يُلمُِّح يسوُع على املعارضِة الَِّيت َظَهَرْت يف ديرتويت ٣٧ َّ كاَن ُهناك جمموعٌة صغريٌة ِمَن النَّاِس ا

يُوزِّعوا َمناشَر َفجاؤوا يـََتظاهرون أثناء كّل اجتماع لَبلَبِلِتِه وَ ). new - age" (الَعصر اجلديد"أنَتمي إىل بدَعِة 
  .موجََّهة ضدِّي
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أَنــا نــوُر العــاَلم؛ كونــوا ُمْســَتعدِّين ألنـَّـه يُمِكُننــي أن آتــي إلــى منــزِلكم فــي أيِّ وقــٍت اآلن، ِمــَن 
أيُّهـا األوالُد الصِّـغار؛ كونـوا  السََّمواِت، ِمن َعرشي الُملوكي، سأَنَحِدُر قريًبا فـي لَـيِلكم الُمريـع،

ا مـــن الَوقـــِت واســـتمرُّوا فـــي َتمِجيـــِدي  فـــي َســـالم، ُأعطـــيُكم َســـالمي؛ أصـــبروا بَعـــُد قلـــيًال جـــدًّ
  ِبُحبِّكم؛ ُأحبُُّكم َجِميًعا؛ ِمن ُكلِّ َقلِبي، ُأِحبُّكم؛

  أَنُتم َجِميعكم َزْرعي؛ أُبارُككم، تارًكا نفَحة ُحبِّي على ِجباِهكم؛
  

  

  
  
  
 
  
  
  
   
  

      
       


