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 الدَّفَتر الستُّون
 

  ١٩٩٢أيَّار،  ٢٩
 ِديرتُويت، ِميِشغن( 

 َيسوع؟

 أَنَا هو، افَتِحي َقلَبِك واسَتقِبِليِني؛

كلُّ ساكٍن فـي هـذا العـاَلِم َسـيَـْعِرُف أنـِّي " الَيوم"ُقوِلي ِلَشعِبي ِإنَّني َسآتي ِإلَيهم قريًبا؛ في َذِلَك 
الَّذين َيرفضوَن مـا تـَُعلِِّمـين؛ َصـلُّوا َوال َتسـَمحوا ِلُقلـوِبكم َأن ؛ َصلِّي ألولَئَك "أَنا هو الَّذي هو"

ــالِم إلــى َحيــُث  ــُدوِني بِإعــاَدِة السَّ ــنُكم؛ َمجِّ ؛ أَلُحــبُّ َقريــٌب ِم ــيَّ ــي واتَِّكلــوا عَل ــوا ِب ــدينَـُهم؛ آمِن َت
ة هـذا؛ عـانُِقوا َصـِليِبي؛ النِّزاع، الُحبِّ إلى َحيُث البُـْغض؛ ِإقَتدوا ِبي أَنَـا رَّبكـم فـي َعصـِر الظُّلَمـ

  َفَصِليِبي َسَيقوُدوكم ِإلى الَقداَسِة َوإلى َمنزِِلُكم في السَّماء؛
  أَلُحبُّ َسُيعانُِقُكم؛ 

    
  

  ١٩٩٢، حَزيران ٥
  

ــِغيَرة، العازِمــة، داِفِعــي َعــِن  َــا" الَحــقِّ "أيـَُّتهــا الصَّ ــِة ذاتــِك ِلــي، أَن  حتَّــى الَمــوت؛ ِإســَتِمرِّي فــي ِهَب
ِإَلهِك، وِكرِّسـي كـلَّ َنهاراتِـِك َوليالِيـِك ِللصَّـالة، وِللتَّضـِحَية، وِللتَّكِفيـر؛ قَـدِّمي لِـي ِإراَدتَـِك فـَلَـن 
َيكوَن ِللَعـُدوِّ أيـَُّة ُفرَصـًة لِإلقتِـراِب ِمنـِك؛ َحـاِفِظي َعلـى التَّعِلـيِم الصَّـِحيِح الـَّذي تَلقَّنتِـِه ِمنِّـي َوال 

ري َعَليــِك ُمتَِّهمــوِك؛ أَنَــا َأدُعــو إلــى الَوحــَدِة ِمــن علــى َصــِليِبي، لِــذا ال َتفقــِدي َتقَلِقــي ِعنــَدما يَفَتــ
الثـَِّقَة أبًدا، فـََهذا أَنَا، القاِئُم ِمَن الَموت، الَِّذي َيْدُعو كلَّ واِحٍد؛ َلسـِت أنـِت، بَـل أَنَـا، الَمِسـيُح 

 فَاِديُكم، الَّذي َيدعو ِخراَفُه الُمفرَّقيَن؛

ــا يَفَعلــون؛ ِبُحبِّــِك إيَّــاُهم َكَمــا فاســوال،   ــَع ُمتَّهِميــِك ألنـَُّهــم ال يَعَلمــوَن َم ــًة َوَصــبورًَة َم ُكــوِني لطيَف
ُد بنــاء بَيِتــي وََكثيــٌر  ُأحبُّــِك، يــا طفَلِتــي، وبِنكرانِــِك ذاتــك َكَذبِيَحــة، َسُترِضــيِني؛ بِــَذبِيَحِتِك َســُيجدَّ
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ـــ ـــِت األدَن ؛ أَن ـــيَّ ـــَن النُّفـــوِس َتعـــوُد ِإَل ـــد ُأودَِع  َصـــِليُب ِم ـــِك َق ى ِمـــن آِخـــِر َأوالِدي َجِمـــيعهم، إلَي
 َوحَدِتي؛ َصِليُب َوحدِتي ثَِقيٌل إنَّما َعَليِك َأن َتحِمِليِه ِبُحبٍّ َوَصبٍر؛

ُكــوِني صــداَي وَأعِلنــي ِللَجِميــِع ِغَنــى َقلِبــي اَألقــَدِس الالُمَتنــاهَي؛ َعَليــِك َأن تُعِلنــي أنَّ الَوحــدَة 
َنى  فـََقط على الُحبِّ والتَّواُضع؛ إبـَْقي ُمخِلصًة لي، أَنَا رَّبِك، وتذَكَِّري َأنَّ أَِبي َخَلَقِك َتماًمـا َسُتبـْ

ــِدينا ؛ لِــذا اصــمِدي وال تـَُزعزِْعــِك الَعواِصــف؛ أَنَــا ِبُقربــِك؛ فَــال َتخــاِفي، ١ِلَهــذا الَهــَدف، َأْن ُتَمجِّ
  َسَيَتَكلَُّم؛" الَحقُّ "

ُمساِعَدِتي الُمخِلَصة، َسَتنالِين ِمن ُروِحي ُكـلَّ َمـا لَـَديَّ َأن َأقـول؛ َفَكِلمـاِتي، يَـا طفَلتِـي، نـََعم، يَا 
َســـة، َســـَتكوُن َكَســـيٍف فـــي َفِمـــِك؛ َســـَأفَتُح َفَمـــِك  َســـَتكوُن َكِســـراٍج ُيضـــيُء علـــى الَمنـــارَِة الُمَقدَّ

ـــا ـــي، فَأََن ـــا طفَلِت ـــال َخـــوٍف؛ َتَشـــجَّعي، َي ـــوَم  لَتَتكلَِّمـــي ِب بِنَـْفِســـي ســـَأهَتمُّ ِبَقِضـــيَِّتِك؛ ِإســـَمِعي، الَي
فـََهـذا ملَجـُأِك؛ أَتـَـَرين؟ ُهنـا ... ٢ُمتَِّهموِك َقِد اعَتراُهُم االرتِباُك، َلِكنَِّك َستنِجيَن ِمن َسْيِفهم؛ ُهنـا

 أَنَا قـُوَُّتِك، َوحصُنِك؛... َحيُث توَجدين

ــوِط تـََتســاقُط علــى  بِاســِتمرار، َفــال تَيَأِســي؛ َتــذَكَِّري َكيــَف أَنَِّنــي َقــد  َظهــِركِ وَلــو أنَّ َضــرباِت السَّ
َقدَّمُت َظهِري َطوًعـا ِمـن َأجـِل َخالِصـُكم بِـال تَـَذمٍُّر؛ هـذا أَنـِت، يَـا كـاِهِني، َمـن سـَيرذُلها العـاَلُم 

ِة َمــا َأعطَيتُــِك؛ أنــِت ال تـََتَكلَِّمــيَن ِمــن عنــدِك؛ كــال، فَ  الَكِلمــات الَمكتوبَــُة ألنَّــِك َتشــَهِديَن ِلصــحَّ
، أَنِت َهيكِلي وأَنَا َأحَيا ِفيِك؛ َواآلن وقَـد  ": آبَّاكِ "هي َكِلماتي، َكِلماُت  أَنا َأحيا ِفيِك وأَنِت ِفيَّ

ــ: َكَســوُتِك ســُأذكُِّرِك مــرًَّة ُأخــرى ــْم يَعرِْفن ــٌد َأعَظــَم ِمــن َســيِِّده؛ َفــِإن كــاَن العــاَلُم َل  اأَنَــي، َلــيَس َعْب
َواإلَلَه، َوَشعِبي الخـاص لَـم يَقبَـْلنـي بِـاّلرغِم مـن أَنَّنِـي أَتَيـُت إلـى ُمْلِكـي، فـََهـل عـاَلُم اليَـوِم  السَّيِّدَ 

ـَرِك أنـَُّه ِإْن  ! َسيعترُف ِبي ويـَْقبُل َمْن ُأرسُلُه أَنَا؟ أبًدا لَقد قُلُت لِك هِذه األمور، يَـا طفَلتِـي، ُألذكِّ
َيضطِهَدِك أَيًضا؛ وِإن كانوا َقد َجرحوني، َفَسوَف َيْجَرحونِك كاَن العاَلُم َقد اضطَهَدني َفَسوَف 
                                                           

 .أَلثَّالوث األقَدس ١
 .َوامللَتهُب ِبشعلٍة َذَهِبيَّةٍ  أراين يسوع بِكَلتا َيَديه قَلَبُه املشَتِعلَ  ٢
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أيًضــا ِبُكــلِّ أهــِل  أيًضــا؛ وِإن كــانوا َقــد َتهكَّمــوا وَســِخروا ِمــن َمِلِكهــم، َفَســَيتَـَهكَّمون وَيســَخرونَ 
 لة وَيصلبوَنِك؛  بيِتِه؛ وِإْن كانوا َقد َصَلبوني، أَنَا ِإلههم، فسوَف َيُجرُّوَنِك أَنِت أَيًضا إلى الُجلجُ 

تَـــ قَـــدِِّمي لِــي َحياتـــِك كُجنــديٍّ بَاِســـل، ِإْذ قَـــد َجنَّــدُتِك فـــي هـــذه ... لَــم تَنَتـــهِ  كِ فاســوال إنَّ ُمهمَّ
َسِة لُتحارِبي الضالل َولَِتكوِني َتهديًدا ِللشَّـيطاِن وَكـلِّ امبراطوريَّتـه؛ ال َتخـافي ِمـَن  الَمعرََكِة الُمَقدَّ

صـُل لَـِك؛ كـوِني ُشـجاعًة فـي الِمَحـن، كـوِني َصـبورًة َكمـا أَنَـا َصـبوٌر؛ أَليَـوم، الَعذابات الَِّتي َستح
ـاِل  ُيَضلُِّل الشَّيطاُن َكِثيًرا ِمنكم؛ فالُمضلُِّل كائٌن بيَنكم، ناِشًرا َأضالِيَلُه َلدى عَدٍد كبيٍر ِمَن الجهَّ

َــا إِ  ، أَن ــة َعَلــيَّ ــلوا لــذََّتهم الخاصَّ َلههــم؛ بعُضــُهم َيحــَتِفُظ ِبــالمظَهِر الخــارِجي والُغفــاِة، ألنـَُّهــم َفضَّ
اِخِليَّةَ  ْيِن ولكنَّهم نـََبذوا ُقدرَته الدَّ   روِحَي الُقدُّوس؛ : للدِّ

كلُّ َمن َيخدُمِني، كلُّ َمن يَأِتي ِمـن بَيتِـي، َيكـوُن علـى يَقـيٍن أَنـَُّه َسـُيهاَجُم، وَلِكـن، يـا   ِإًذاَفهكذا 
َسآِتي ِبِك بَِأماٍن ِإلى الَمنـَزل، فـي َمَلكـوِتي السَّـماوي؛ َصـلِّي َوَضـحِّي  خاِدمِتي الُمْخِلَصة، َقريًبا

ِبذاِتِك، َصلِّي َوَضحِّي ِبذاِتِك؛ أُنظُري إلى بُؤِسِك ِمن َوقٍت آلَخر، َحتَّى ال تـََقِعـي فـي التَّجرِبَـة؛ 
حَفظَـِك يَِقظَـًة وُمَتنبِّهـًة؛ ِإحَتِقـِري ال َتشُعري أََبًدا بِالرَِّضى َعن ذاِتِك؛ أُنظُري إلى َشـقاِئِك َحتَّـى يَ 

ــيطاُن قَــِديٌر، َولِكــْن لَــيَس  َلــِك؛ الشَّ نـَْفَســِك َوَتواَضــِعي َحتَّــى َأســَتطيَع َدوًمــا َأْن َأرفَعــِك ِإلَــيَّ وُأَكمِّ
  ِلَفترٍة َطويَلة؛

  َتَكلَّم؛تـََرجَّي، يَا فاسولتي، َسبِِّحيني وَمجِّديني؛ هذا أَنَا، الَمِسيح، الَّذي فيِك يَـ 
 

    
  

  ١٩٩٢، حَزيران ١٠
  ُيحبُِّك؛" أَلُحبُّ "أَلسَّالُم َمَعِك، 

َكِإنســاٍن يَــدُعو َأصــِدقاَءُه إلــى ُمشــارَكِتِه فــي الطَّعــاِم، َأدُعــوُكم الَيــوَم : يَــا َزهَرتــي، اســَمِعي واكتِبــي
ــــٍف  لُِتَصــــلُّوا، وَلِكــــْن أَيًضــــا لُتشــــارِكوني فــــي آالِمــــي، وأفَراِحــــي َوَرَغبــــاِتي؛ ِإنَّكــــم تَنَتِظــــرون بِتَـَلهُّ

َكم َأعَلم إلى أيِّ حدٍّ الَبعُض منُكم !... ن َأقوَل، وآهلَِتسَمعوِني وُتصغوا ِبَصمٍت إلى ما َلديَّ أَ 
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  ! ُمتَـَعطِّشون
في َهِذه األيَّام، َكَما َلم َيسُبْق َقطُّ ِمن قَبُل، أُمدُّ َيِدي ِمن َفوُق، ألُنِقذَكم ِمن قـُوَّاِت الشَّـرِّ الَّتِـي 

ِغَمكم علـــى الَعـــيِش فـــي الظُّلَمـــة؛ لِـــذا ال َتســـَتعدُّ لُِتطفـــَئ القليـــَل ِمـــَن النُّـــوِر الُمَتبَـقِّـــي ِفـــيكم وتُـــر 
وال أَنَّكـــم َمْحُرومـــون ِمـــن الُمســـاَعَدة؛ " لَـــيَس ُهنالـــَك َأَحـــٌد لُيخلَِّصـــني وال لُِيعيَننِـــي،: "تـَُقولُـــوا

  ...إسَتدعوني ِمن َقلِبكم َفَسَأطيَر ِإلَيكم
  أَنَا َصديُقكم؛

  

د َعلَّمـُتكم َأن ال َترفضـوا َمْعروفًـا ِلَمـن َيرجـوكم، فـََهــل أَنَـا الـَّذي ُيحـبُّكم اَألكثَـر؛ أَنَـا اَألِمـين؛ َلَقـ
َسَترفضون َأن تَنَزعوا اَألشواَك الَّتي َتخَتِرُق َقلِبي؟ ِلَذِلك َأحتاُج ِإلى نُفوٍس َسِخيَّة، َأحتـاُج اليَـوم 

ــَنُكم نـَْفــٌس َحسَّاَســ ــوٍس َضــحيٍَّة؛ فـََهــل تَبَقــى بَي ــر ِمــن أيِّ َوقــٍت َمضــى إلــى نُف ــنُكم َأكَث ة؟ َمــن ِم
َسَيضُعني َخاِتًما على قلِبِه؟ َمن ِمنكم ُحبُُّه َأقوى ِمـن الَمـوت؟ أَلَـم َتفَهـم بَعـد، أَيُّهـا الِجيـُل، َكـم 
أَنَــا َســقيٌم ِمــن الُحــبِّ لَــَك؟ ِإفَتحــوا ِلــي ُكلِّيًّــا َقلــَبكم، يَــا ُأخِتــي، يَــا َأِخــي، يَــا َأِحبَّــاِئي، َألنَّ َفِمــي 

ــــن ا ــــَر ِم ــــُتم ال جــــافٌّ َأكثـَ ــــي؛ ِلمــــا َتخــــافون اِالسِتســــالم؟ أَن ــــرَّقِّ ِلعــــَدِم الُحــــّب؛ ِإسَتْســــِلموا ِل ل
َتسَتسِلموَن إالّ لي، أنَا ُقدُّوسكم، ِلَمن َتقولوَن أَنَُّكم ُتِحبُّونَـُه؛ َأعطـوِني َقلـَبكم ِبُكلِّيَّتِـِه َوَسـَأجَعُل 

  ِمنُه َسماًء لُِيمجَِّدني، أَنَا َمِلككم؛
ِلَقلِبي اَألقَدس َوَمجِّدوِني؛ فَأَنُتم َجميعكم ِمن أهِل بَيتي وأَنَا ال ُأريُد أيًّا كاَن َأن  كرِّسوا َذواِتكم

ـــوا إخـــواَنكم  ـــغار، فـــي أن تـَُعرِّف ـــا ِحمالنـــي الصِّ ـــَتحَيون؛ إســـَتِمرُّوا، ي ـــُتم ِفـــيَّ فَس ـــَك؛ ِإن بَقي َيهل
  ِلقلِب أُمِّكم الطَّاهر؛وَأخواِتكم بِالتَّكريِس ِلَقلِبي األقَدِس َكما وبِالتَّكريِس 

  أُبارُِككم جميًعا تارًكا نَفحَة ُحبِّي على ِجباِهكم؛
 

    

 رسالٌة ِمن أُمِّنا املبارَكة (.  
 يَا َأوالدي األِحّباء، ِإفَعلوا كلَّ ما يَقولُُه َلكم َيسوع؛
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فـََتِصــيرون ُمِشــعِّين؛ يَــا َأوالِدي ُأشــكروا اســَمُه ِمــن أْجــِل ُحبِّــه اَألِمــين؛ ِإرَفعــوا ُروؤَســكم َنحــو اهللا 
الَمســاِكين، ِمــن َعُلــو أَنظُــُر إلــى ُمــُدِنكم َحيــُث لــيَس أيَّــُة راَحــٍة وحيــُث الَكِثيــُر ِمــن اِالنِقالبــات؛ 
أَنظُــُر، َولِكــن لــْم َأســتِطْع َأن َأِجــَد ُحبًّــا وَســخاًء كــاِفيَـْين؛ َأحتــاُج إلــى َصــلواٍت َأكثَــر، إلــى َســخاٍء 

ا لُِيســـاِندوِني فـــي َصـــلواتي؛ أُنكـــروا كـــلَّ عـــاداِتكم  َوُحـــبٍّ َأكَثـــر ُألســـاِعدَكم؛ َأجـــُد َقِليِلـــين ِجـــدًّ
  الشِّرِّيَرة َوِعيشوا ِبَقداسة؛

  رٌض جافٌَّة إلى الَمَطر، لكي ُأساِعدَكم وُأَجمَِّلكم البِني؛أَنَا َأحتاُج إلى َصلواِتكم كما َتحتاُج أَ 
ــل ِمــن  ــٍة وال َشــفَقٍة َوهــو اآلن، َيِجــُب َأن ال نـَُؤجِّ ــُد؛ فَالَعــدو ُمَصــّمٌم علــى الَقتــِل بِــدوِن رَحَم بَع

يـُت َأهـواًال ِمـن العـالِء وَقلبـي َتَمـزََّق فـي داِخلـي؛ َيسـَتمرُّ فـي طَـرِد النَّـاس خـارَج ِبالِدهـم؛ قَـد رأَ 
ــالَم بَــيَن اإلخــَوة إالَّ لِكــْن ال َأســتطيع َأن ُأرمِّــَم البلــداَن وَأن ُأعيــَد ا ــالتي ِمــن  إذا لسَّ تَنبَّهــُتم لِتَـَوسُّ

  َأجِل الصَّلوات وِلَدعواتي إلى التَّضِحية ِبذاِتكم؛ ِعندئٍذ َسيتوقَُّف َفورًا الُثْكُل والتَّرمُّل؛
ُخــــُذوا َهــــذه الَمــــرَّة َرســــائَِلنا َعلــــى َمْحمــــِل الَجــــدِّ؛ قَــــدِّموا ذواِتكــــم هللا وهــــو َســــيأخذُكم بَِيــــدِكم 

األلَـَم ِإَلهـيٌّ، َواِإلماتَـَة : انعكاًسـا ِلُصـورتِه اإللِهيَّـة؛ َمعـُه سـَتتَـَعلَّمون َأنَّ  ويـَُنشُِّئكم؛ َسَيصـنُع ِمـنكم
نٌة في َنَظر اهللا، َوأنَّ الطَّاَعَة َتُسرُُّه؛ توُقوا إلى ما هو اَألكثُر نبًذا في هذا العاَلم   :ُمَسكِّ

  َصِليِبه؛
  أُبارُِككم جميًعا ِبُحبِّي األُمومي؛

  ١٩٩٢، حَزيران ١٦
  

  هذا الصَّباح، َجتَرَّبُت ِبَشكٍّ َخِفيٍف يف َأن يكوَن اهللاُ حقًّا َمن ُيكلُِّمِين(. 

 يَا َرّب،"

  لَِتبلْغ أَقواِيل إىل أذنَيَك،
ْر يف تنهُّداِيت    ،فكِّ

  َأصِغ إىل اسِتغاَثِيت،
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  ٣."يهلَ إِ ي وَ كِ لِ ا مَ يَ 
، عنــدما كلَّمتُــِك َعــن ٥ي، كــم ُكنــُت ُمكَتِئبًــا، ُأحبُّــِك؛ أَتـَتَــذكَّريَن، يــا طفَلتِــ٤فاســوال، أَنَــا، الــرَّبّ 

َأوالدي الَّــذين يَتخلَّــون عنِّــي؟ فاســوال، قُــوِلي لِــي، ِمــن أيــَن اكَتَســبِت هــذا الَمخــزوَن الَكبيــَر ِمــن 
نَفسها الَّتـي ابَتَسـَمْت لـِك وَأصـَبَحْت " الحكمةِ "الحكمِة في الكتاِب الُمَقدَِّس ِإن َلم َيكْن ِمَن 

 ...الشَّخصّي؟ ُمَعلَِّمكِ 

فـي البدايـِة ُكنـِت َتعيشـيَن ِلهـدٍف واحـد، كنـِت َتعيشـيَن : ، دِعيني أقوُل لَـكِ "آبّاكِ "فاسوال، أَنَا 
ــْن فــي  ــروَرِك؛ كنــِت َتعَتقــدين أَنَّــِك ُمتَِّشــَحًة بالَعظمــِة والَمجــد؛ وَلِك لَنفِســِك، ُكنــِت َتخــدمين ُغ

ٌد لِيخِبــَرِك كــم كنــٍت عريانــًة حتــى أَتَيــُت أَنَــا، بِــذاِتي، الَحقيقــِة كنــِت عريانــًة تماًمــا؛ لَــم يَأتِــِك أحــ
ـــِك ِللمـــرَِّة األولـــى فـــي ضـــوِء  ـــِت ذاَت ـــِك؛ ِعنـــَدها فَقـــط، بَعينيـــِك رأَي ُألشـــِرَق َعَليـــِك َوفـــي ظلمِت

  ؛الَحقيَقة؛ رَأَيِت ذاَتِك َكما أَنِت في الَحِقيَقة؛ َلو َلم َيُكْن ِبَشَفَقِتي َلكاَن َسْيٌف َمحفوظًا َلكِ 
َوَمع َذِلك، َأشَفقُت َعَليِك َوِبَرحَمتي، نـََفخُت في ِمنَخَريـِك ألحِييَـِك؛ ِعنَدئـٍذ ذَكَّرتُـِك ِبِعالقِتنـا؛ 

  :َلَقد ُقمُت ألجِلِك ِبَعظائمَ 
  َلَقد تـََزوَّجُتكِ 

  ٦وَأصَبحِت خاصَّتي؛
  

عبي إلـى َشـ إعـادةَ : ثمَّ نشَّأُتِك لُِتصِبِحي طفلـًة ِبَحَسـِب َقلبِـي الخَّـاص وَتحمِلـي َقصـِدي ِبكامِلـهِ 
ـــ صـــليبِ  والُمشـــاركة فـــي بِّ علـــى الُحـــ يّ بِنـــالمَ  يِّ يِقـــقِ الحَ  اإليمـــانِ  ؛ َلَقـــد ةالَوحـــدَ  يبِ لِ ي، َصـــابِن

ي بَيتـي يا طفلتـي، َكـم هـو َأعظَـُم َأن َتخـدمِ َنشَّأُتِك لَِتحَيي ال ألجِلِك َبل ألجِلي؛ َلَقد َعلَّمُتِك، 
                                                           

 .٣- ٥/٢مز  ٣
 .اهللاُ اآلُب يـََتَكلَّم ٤
 ")مالكي دانيال"أُنظُْر كتاَب . (١٩/٩/١٩٨٦يف تاريخ  رساَلة أعطاها اآلِب األَزِيل  ٥
  ."َربُّ القوَّات: خالَقِك اآلن هو زوجِك وامسهألنَّ :"٥٤/٥إشارة إىل أش يف  ٦
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  ي ُغروَرِك؛ِمن َأن َتخدمِ 
الُجحـوِد "يب الُمخصَّص َلِك ِللَحيـاِة َوفـي َعصـِر اآلن، َأقضي َحياَتِك معي، ألنَّ هذا هو النَّصِ 

لِبــِك هــذا؛ لِــذا مهمــا كــاَن العمــُل الَّــذي أعرُضــُه عليــِك لِتقــومي بِــه، قُــوِمي بِــه ِمــن كــلِّ قَ " الَكبيــر
ــِديني؛ أَلعــالُم غــاٍف ويتعــرَُّض ألخطــاٍر َجِســيَمٍة، ِبمــا أَنَّهــم ال يَعرِفُــون مــا  ِبهــَدٍف واِحــد، َأن ُتَمجِّ
َسَيحصُل َلُهم؛ ِبَسبِب َخِطيئـتهم جحـوُدهم َسـيجِلُب المـوَت َعلـيهم؛ ال أحـَد يعـرُف َمتَـى يَـأتي 

  ًة عَليهم؛ي َفجأَ أتِ ستَ " السَّاعةُ "؛ تلك "َيومي"
ُقمُت اليوَم بأموٍر عظيَمة ُألخلَِّصكم؛ لَقد َزَرعُت كروًما في كلِّ مكاٍن، وحوَّلـُت الصَّـحاري لقد 

إلى َحدائَق وَبساتِين؛ أَنَا َأٌب أَلمَّ ِبي حداٌد سابٌق ألوانِه ألنِّي َأرى َكْم هذا العاَلم ُمسَتِعدٌّ ِللقتِل 
طفـاِل َتحـدُث َفجـأًة كـلَّ يـوٍم؛ َحيثمـا تتَّجـُه َأكثَر ِمنـه ِللُحـّب؛ َتحريضـاٌت ضـخمٌة علـى قتـِل األ

اًسـا َيسـَتهزِئون نَ أَنظاري، تَـرى الخيانـَة، الَقتـل، الَفسـاد، الزِّنَـى، االحِتيـال، الَخلَـل فـي الـزَّواج، أَ 
بالـــدِّين، تَلِويـــَث النُّفـــوس، شـــهادَة الـــزُّور، َخطايـــا ضـــّد الطَِّبيَعـــة، َفَكيـــَف ِحيَنئـــٍذ علـــيَّ َأن أَبقـــى 

ا؟ ِلــذلَك ســتنَقضُّ العدالــُة علــى كــلِّ َذِلــك؛ هــا أَنَــا أَتكلَّــُم هنــا ِبَصــراحٍة كــَأٍب َقِلــٍق وَلكــن صــامتً 
ــــَموات، فَاســــَمعوني ــــن السَّ ــــِئنُّ ِم ــــزين؛ َصــــوِتي َي ــــ: ُمهــــاٍن وَح ــــَنكم إنســــاٌن واحــــٌد َه ل يَبقــــى بَي

  ...ُمسَتقيم؟
 إمالَءهُ وَأوَقَف فجَأًة . فجأًة حتوََّلْت أنظاُر اهللا حنوي(. 

فاسوال، إذَهِبي وأَتمِّي َأعماَلِك اُألخرى أيًضا، فَأَنَا ُمدِرٌك وقَتِك ومقدرََتِك؛ يـا محبوبـَة نـَْفِسـي، 
؛ فَأَنَا نَبُع طهارٍة حيٌّ وُأِحبُِّك؛    ِإرِوي عطَشِك فيَّ

  نُبارُكِك، تعاَلي؛ ٧تعاَلي، نحنُ 
 الحًقا(: 

 ُمسَتِعدَّة؟ نتِ أَيَّتها الصَِّغيرة كوِني َمِعي؛ أَأَ 

                                                           
 .يـََتَكلَّمأَلثالوُث اَألقدُس  ٧



      ٦٠ رِساَلة َسالم َوُحّب دفرت رقم                                                             
  
٣٤

 .نـََعم، يَا َربّ 

،: ِإًذاِإســَمِعيِني  يــل، َكـــم ِمــَن الَوقـــِت بَعــُد علـــيَّ َأن ُأهــاَن ِبَســـَبِب أنـَّـَك ال تصـــِغي ِإلـــيَّ  أيُّهـــا الجِّ
ــَك الالِقيَمــة َلُهــم "ُتــبْ "أصــرَخ فــي أُذنــَك  ــا أُيقــُظ الَمــوَتى، ُأولَِئ ، َوال َتســَمع؟ َوَلِكــن أُنظُــر، فَأََن

وُكهم كاَن ُمذِهًال وبَِعيًدا َعِن الَقداَسة؛ أَلعالُم َسيمَتِلُئ ِمن َمعرِفَِتي َوَمجدي، ألنـَُّه كمـا الَّذيَن سل
الِميــاُه تُعِلــي الَبحــَر، فـَُروِحــي أَيًضــا، َكَمــدٍّ، َســَيَتَدفَُّق ولَــن َيســَتطيَع َأَحــٌد َأن َيمنــَع ُروِحــي ِمــن َأن 

 يَغِمَره؛

  :فاسوال، َصلِّي َمِعي
  ِبُقوَِّتكَ  ّب،ا رَ يَ 

  وِبِحكَمِتَك،
  َأَقمَتني ِمَن الَموت، ورَبَّيَتني؛

  ِبُحبَِّك ساَعدتَني،
  فََأصَبحُت عروَسَك؛
  يَا َرّب، َلَقِد ائَتَمنَتِني
  على ِرسالِتَك؛
؛   َفلُيسبَِّح الرَّبُّ
  آِمين؛ !تعاَل، يَا َرّب، ماراناتا

ــَل : وَأقــوُل َلــكِ  ــوَدة؛ ِمث ــِق الَع ــا علــى َطري ــا علــى َطرِيــِق أََن ــا، َيســوع، حقًّ ــق، فَأََن ــِد انطََل ُمســاِفٍر َق
  َعوَدِتي ِإلَيكم؛

اَريبِّ   !، َأخِربِين ُكلَّ شيٍء َعن هذا املوضوع، فـََهذا ُيسِعُدِين جدًّ

 فـََلن أَتكلَّم َعنه َمرًَّة ُأخرى؛... ةً رَّ ُت مَ كلَّمْ وتَ  َبقَ د سَ قَ ي، لَ تِ ا طفلَ يَ 

؟  ماذا َتقصد ِبذِلك، َريبِّ
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٣٥

 ...َكِلماِتي واِضَحة

 .ما زلُت ال أَفَهم ماذا تُريُد َأن َتقول، يَا َربّ 

 أَلُحبُّ قادٌم، إنَّه قاِدٌم لَِيعيَش بَيَنكم، ! ِإلهِك قاِدمأُنظُري، يَا طفلتي، 
 

 !َأخِربِين َأكَثر َعن َذِلَك يَا َربّ 

ا ِلسماعِ    فـََنحُن َمجيًعا ُنَسرُّ جدًّ
  يـََتَكلَّمُ " الرَّجاءُ "

  حيُث الَيأس؛
  يـَتَـَفوَُّه " َأُحلبُّ "

  حيُث هناك البغض؛
  يَعَتِلنُ " أَلسَّالمُ "

  .حيُث احلروُب والنِّزاعات
كـوِني اِقيَـة؛ ثِقـي بِـي ِبكـلِّ قلبِـِك؛  ال َتخاِفي وال َتحزني، ِبَسَبِب هذه األيَّام الَقِليلَـة الب! تَشجَِّعي

َفَســَأحمُل صــوَتِك أَبعــَد مــن الغُيــوم لِــُيعلَن رســالَتي؛ ِإقَترِبِــي قويَّــًة، ِإلبِثــي ثابتــًة، َأَجــل ِإلبثــي ثابتــًة 
  ...ِمنِّي، ِإقَترِِبي ِمنِّي

  
  

  ١٩٩٢، حَزيران ١٧
 

  ، أنتَ ٨أَيُّها الرَّّب ِإهلي
ا مينِّ    الَكثُري احلناِن َوالَقريُب جدًّ

  أْصِغ إىل آالمِ 
جُة نَفِسكَ    :َمن هو َ

                                                           
 )أملرتجم( .م مع اهللا اآلبفاسوال تـََتكلَّ  ٨
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٣٦

  يسوُع املِسيِح، ابُنَك؛
  الكنيَسِة َمجيُعها مهجوَرٌة؛ بوَّاباتُ 

ا   .وكَهنُتها يَِئنُّون ِخلراِ
  أملديَنُة املزَدِمحَُة قَبالً 

  بِاملؤِمنني، َجتلُس َوحيدةً 
ا تـََرمَّلْت فجأةً  َّ   .َكما َلو ا

  َميوتوَن  ٩هياكُلكَ 
  الواحُد تِلو اآلَخر

م   يف طََلِب الُقوِت لِيحَتِفظوا ِحبياِ
  َلِكن ما يـَتَـَنشَّقوَن،
  بدَل الَبخور،

  .هو ُدخاُن الشَّيطان
  أيَن هي األمالُك الشَّبيَهُة بِاحلدائِق؟

  أيَن هي الُكروم املزهرة
  اليت كاَنْت َقدميًا تَنشُر عطَرها؟

   ١٠ملا مذاحبَك ُحمطَّمة؟
ون؛ أَيُّهـا ا تظنُّـنكم اآلن، َأقـَرب ِممَّـريـٌب ِمـبيـر قَ أَليوُم الكَ : ِإسَمِعيني... الما طفلتي، سَ الٌم، يَ سَ 

سـُكُب تي َحتًمـا فـي كـلِّ مكـان؛ سأَ عـرُض قداَسـي سـُأظهُر َمجـدي وأَ نِ الَمذَبح، َأخِبِر الجميَع أنِّ 
 ؛ُذناكم َلم َتسَمع بَعُد َشيًئاُروِحي ِبدوِن َتحفٍُّظ على ُكلِّ الَبَشرِيَّة؛ فعيونكم َلم تـََر شيًئا بعُد وأُ 

ٌة ألنَّكم َتعيشوَن في الظـَّالِم والَخـراِب والَعـدوُّ َيطـوُف فـي أَلَيوم قلوُبكم َسقيمٌة وعيوُنكم ُمغشَّا

                                                           
 .حنن هياِكل اهللا ٩

 .هذه األسئلُة الثَّالثُة َختُّص النُّفوس؛ األمالك، الكروم، املذابح هي نُفوسنا ١٠
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٣٧

  جميِع الجهاِت من هذا الَخراب؛
أَنَـــا، الـــرَّّب، ســـُأكِثُر الـــرُّؤى َلـــدى ُشـــبَّانكم َوالَكِثيـــرون، الَكِثيـــرون َأكَثـــر ِمـــن أَبنـــاِئكم وبنـــاِتكم 

الَّتــي قــاَدْتكم إلــى الُجحــود؛ سُأرِســُل َســَيتنبَّأون، أكثــر ِمــَن اآلن؛ ســُأعوُِّض َعــن ِســِنيِّ جفــاِفكم 
ُروِحي ِبدوِن َتَحفُّظ لِيجتاَح َأمالِكي وبِإصَبعي سُأعيُد بِناَء مذاِبحي الُمحطَّمة؛ أمَّـا ُكرومـي ذات 
ابَِلة والُمشاِبَهُة اآلن َحديَقًة ِبدوِن ماٍء، َفسـآتي ألروَيهـا ِبُروِحـي؛ سَأسَتأصـُل الشَّـوَك  اَألوراق الذَّ

يـــَق اللـــَذين َيخنقاِنهـــا، وســـُتعِطي ُكرومـــي ثماَرهـــا؛ ســـَأقوُم بُكـــلِّ هـــذه األمـــور ُألخلَِّصـــكم؛ والعلَّ 
سُأظِهُر آياٍت في السَّماِء َوعلى األرِض َكما َلم يحدُث ِمن قَبل؛ سـأزيُد الـرُّؤى، سـأُقيُم وُأكثـِّـُر 

  وُس، سَأحَيا فيما بَينكم؛األَنِبياء؛ ِعندئٍذ سُأرِسُل َلكم َمالِئكتي لَتقودَكم وأَنَا، القدُّ 
ِإنَّ َشــعِبي َســِقيٌم مــن َعــَدِم ِإخالِصــِه؛ لَقــد رَفضــوا مواهــَب روِحــي ألنَّهــم اعَتَمــدوا علــى عقِلهــم 
َقـْد أَتَــِت السَّـاعُة، ســاعُة ُروِحــي  ولَـيَس علــى َعقِلـي، ُمــَوقِِّعيَن اتِّفاقيـات مــع إدراِكهـم؛ َأمَّــا اآلن فـَ

ابِني؛ َتعاَلي، فاسوال، ُأريُدِك غيـورًة؛ ُأريـُد أن ُتحبِّينـي؛ لِـذا، يـا طفلتـي،  الُقدُّوس، لُِيمجََّد َجَسدَ 
  ؛"ِبُشعلتي"سأُقطُِّر فيِك الحرارَة وبَعَض َقطراٍت ِمن ُحّبي الُمتَِّقد ُألْحِيَيِك 

  

 ١٩٩٢، حَزيران ١٨
  

ْع َنشيَد ُحبِّي ِمن َأجِل الَّذين لم فاسوال، َدِعيِني أُنِشْد َلِك ما تَبقَّى ِمن َنشيِد ُحبِّي؛ َدِعيِني ُأَوسِّ 
 َيكونوا ُمستعدِّين ِللسَّماع؛

 !نَعم يَا َربّ 

  تعاَل وأَِذْب قلوبَنا،
  أَرِنا  يا َملكي، يا ِإَهلي،
  .ُكنوَز قلِبَك األقَدس

  .أَرِنا نوَر َوجِهكَ 
  َدْعنا نَفَهْم أنََّك أَنَت، يا ِإَهلي،
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٣٨

  تَنظُُر من السَّماءِ 
  بَِقَي منهم َأحدٌ ِلرتى إذا 

  لَديِه إميان، َلديه اُحلّب،
  .وإذا أحٌد يَلَتِمُسكَ 

  

  ُمبارٌك اُمسَك،
  مبارٌك ربُّنا،

  فاِدينا، الَعمَّانُوئِيل،
  ألنُّه أنشَد لَنا نشيَد ُحبِِّه،

  وِمبا أنَُّه أعَلَن 
  ِبَفِم أنِبيائِه

  ُه َسَيعود،نَّ أَ 
  فإنَُّه يُهيُِّئنا اآلن
  .هلذا الِلقاء

  

  وأنِت، أيـَُّتها األمُّ املباركة،
  يَا َمن َأعطَْتنا فاديَنا،

  َفَمرًّة ُأخرى أنِت َمعنا 
  لُِتعدِّي الطَّريَق للرَّبّ 

  .وُحتَضِّرينا لِِلقائهِ 
  

  والرَّّب، ِبرمحِتِه الالمتناهية،
  سيزورُنا

  لَيهَبنا النُّوَر يف ظلمِتنا
  ويقوَد ُخطانا
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٣٩

  .حدةيف طريق السَّالم، واُحلّب والوَ 
  اجملُد هللا يف أعلى السَّماوات،"

  ١١."والسَّالُم على األرِض لِلنَّاِس أهِل ِرضاه
ــر فــيَّ أَبــًدا، ولَــم يَنظُــْر أبــًدا ِلمــا َفعلــُت ألفــدَيهم وســُأحقُِّق  فاســولِتي، ســآتي إلــى َشــعٍب لــم يُفكِّ

ــؤاِت أشــعيا َووديــان   ١٢"ذيَن لــم َيطُلبــوني؛لوا عنِّــي وَوَجــَدني الَّــإنِّــي اعتَـَلنــُت ِلَمــن لــم َيســأَ ": نُب
 الَموت مع أمواتِها ورُفاتها َسَتَتَكرَّس ِلقلَبينا؛ 

  :  كوِني ِبَسالم؛ َتعاَلي َوَأِعيِدي بَعِدي َهِذه الَكِلمات
  َيسوع ُكْن َسَندي،

  ِبدوِنَك َلسُت ِبَشيء،
  ِبدوِنَك مائَدتي فارغة،
  ِبدوِنَك أَنَا َمهزوَمة؛

  َوامألِني،ُكْن ِإلهاِمي 
  ُكْن ملجِئي َوقـُوَّتي،

  ُأِحبَُّك وإرادتي هي إرادُتَك،
  َفلَيُكن هكذا؛ آمين؛

 ١٩٩٢تمُّوز،  ٢

 أمُّنا القدِّيسة(. 

يَن، يــا طأَلَمِســيُح َســ ي مــن أجــِل بِنــفلتــي، لِكــْن كــلُّ مــا تُقــدِّمين اليكوُن َمعُكــم َقريًبــا؛ أنــِت تكــدِّ
ُســِك وســُيَمجُِّدُه؛   كــاَن قصــُد اهللا أن يكشــَف ذاتَــه لــِك مــن أجــِل ُحــبِّ َجســدِه، َمجــِدِه َسيُـَقدِّ

                                                           
 .٢/١٤لوقا  ١١
 .٦٥/١أش  ١٢
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٤٠

 ة؛يسَ نِ الكَ 

؛ أتَتــذّكرين كيــف َعَهــْدِت إَلــيَّ بِالرَّســاِئِل الَّتــي أبــًدايســوع َلــن َيخــُذَلِك أبــًدا، : يَــا ابَنتــي، تــذكَّري
سـتمرُّ فـي َنشـِر رسـاِئِل ة سأَ تـََتلّقيَنها؟ فأنَا، بصَفِتي أمَِّك، أحفُظ ما أعطَيِتني، والَيوم كمـا البارَِحـ

  ابني بُسرعٍة؛
، وَلِكـن، يـا جيـدةً مَ يُمكُن الشيطاُن أن يظهَر حاقًدا وَقد يَبدو منتِصًرا على ُكـلِّ أُمَّـٍة وانتصـاراتُه 

 ؛عركتيهذه مَ فَ فاسوال، قريًبا سأتغلَُّب َعليه، 

َة الكافيَة لَِتستمّري في    ُمهمَِّتِك؛يَا ابَنتي، سُأعزِّيِك وسُأعطيِك القوَّ
 ألرَّبُّ يتكلَُّم اآلن(. 

 لبثي راسخًة؛أَبِهجيِني بَِتبشيِرِك ِبكِلماتي في كلِّ مكاٍن ُأرسُلِك ِإلَيه، إِ 

ــوِلي ألوالِدي َأن ُيكرِّســوا َذواِتهــم ُهــم وعــائالتهم  ــُة؛ ُق ِإتَِّكِئــي علــى قلِبــي واشــعري أَنَّــِك َمحبوب
م ِبعالَمتــي كَأخصَّــائي؛ ِإســَمعوني، أَلحــقَّ َأقــوُل َلكــم ِإنـَّـُه ِلَقلَبينــا؛ كرِّســوا ذواِتكــم حتَّــى َأطــبَعك

رُض َأَخـَذْت تشـهُد فجـَر هـذا الـزَّمن؛ فَـالبثوا راِسـخين األَ يـل؛ فَـثِ َسيأتي زمُن ِضـيَقٍة لـم َيسـبقُه مَ 
  وال َتَدعوا أَنفَسكم تَنَخدِع؛

نـي لســُت صـاحَب تلــَك الرَّســائل وال َكثيـرون يَــدَّعون أَنَّهـم َيســمعونني ُأعِلـُن َلُهــم َرســائَل، وَلكنَّ 
أُمَّكــم أيًضــا؛ لقــد َســبَق وحــذَّرُتكم ِمــن هــذه األزِمنــة، َلقــد َحــذَّرُتكم مــّراٍت عديــدٍة أَنّــُه فــي هــذه 

أعمـاَل ُمَعلِّمكـم؛ ِإنَّ آذاَن الـَّذين  األزِمَنة َسَيقوُم كثيٌر ِمن األنبيـاِء الَكَذبـة، لَِيهـدموا بِاألكاذيـب
كثيرون سُيحاولون َأن يخدعوِك، (وُن حِذرًة، َأمَّا َقلُب غيِر الُمتبصِّريَن َفَسُيخدَع َيسَمعون َسَتك

؛ تَــذَكَّري أنَّــه )هــذا أَنَــا، يســوع، الَّــذي ُأرســلهم إليــِك، ولِكــنَّهم أنبيــاٌء َكَذبــة نَّ فاســوال، بقــوِلهم أَ 
يمــٍة ويُــأثـُّرون حّتــى علــى ســيقوُم كثيــٌر ِمــن الُمَســحاِء الــَدّجالين، وبعُضــهم َســيقومون بآيــاٍت عظ

  ًة ُأخرى؛الُمختارين؛ َفها قد حذَّرُتِك مرَّ 
ــة؛  ــدخِلي فــي التَّجرَِب ــِك؟ َفَصــلِّي، كــي ال َت ــَل ِفي ــاِبُع هــذا العَم ــدعيِني أُت ــديَن أن َت ــي؟ أَُتري ــا ابَنِت َي
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  َسَأفَتُح لِك الطَّريق؛ ال َتخاِفي، ُحبِّي َلِك أََبِدي؛
    

 ١٩٩٢تمُّوز،  ٣

  ِيكاملكس( 

أَنَا ُقدُّوُسكم النَّازُل ِمَن السَّماِء ألروَي ظمَأكم جميًعا بِنَـدى ُحبِّـي؛ آه َفلَيتحـوَّْل َقلـُب الَبَشـريَّة 
ــر ! ُأعطــيكم دالئــَل قويَّــًة علــى ُحبِّــي َوَلكــن َمــن ُهنــا لَِيعتــرَف ِبُحبِّــي؟ أيـَُّتهــا المكِســيك! َعــن الشَّ

 َمِلُكِك هنا ليأُخَذِك بَيَن ِذراَعيِه؛

  أَنَا هنا،
  يكم ُألِسرَّ في ُأُذِنكم َعَظمَة ُحبِّي؛لَ نًيا عَ ُمنحَ 

ـــان ِبكـــم؟ َفقلبانـــا ُهمـــا ُهنـــا لَِيســـَتِقرَّا فـــي بيـــوِتكم   نِ اللـــذُهمـــا ا ينـــاأَلَـــم َتفَهمـــوا أنَّ قلبَ  كانَـــا يهتمَّ
ــَر ِمــن أيِّ  ــَتكم َأكث ــوم َأدُعــو أُمَّ ــيطان الَعنيــف؛ أَلَي َوقــٍت َمضــى كــي وَيحِميــاكم مــن َغَضــِب الشَّ

ا جدًّا؛   تختارَني قلوُبكم، أَنَا رّبكم، َفكلُّ واحٍد ِمنكم، َمهما كان صغيًرا، هو عزيٌز عليَّ جدًّ
ــِتكم  ــوا َشــَفَتيَّ الجــافَتين ِبُحــبِّكم، َسأشــفي كــلَّ عــدِم الوفــاِء فــي أُمَّ تعــاَلوا، تعــاَلوا وَأِحبُّــوِني؛ بلُِّل

  :كلَّ واحٍد منكم وأقوُل َلكم من َصميِم َقلبي  وَمِلُككم سُيعطيكم الرَّاَحة؛ أُباركُ 
  أَلُحبُّ ُيحبُّكم،

  ًدا في ُحبِّي؛وا واحِ كونُ 
 

    
  

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٧
  املكسيك -ماثـَْتالن( 

َر ُحبَّــَك الكبــري وال َنُكــفُّ عــن تــدنيِس روَحــَك القــدُّوس، هــو الَّــذي ُحيــاول اآلن َأن  حنــُن َمل نَعــِرْف َأن نُقــدِّ
َلَقـد َخـَذلناَك . فَـاجلحوُد حتـالَف َمـع  الَعقالنِيَّـة؛ لُِيولـَِّدا اإلحلـاد. انا ويَأَيت بِنا إىل احلقِّ اْلَمبينِّ على احلُـبِّ يـََتبنَّ 

أنــَت تَــتَكلَّم وَلِكــن َمــن َيســَمع؟ أَلغــمُّ ُيضــِين َعيَنيــَك، . فَــالَبعُض يـََتَحــدَّون قداســَتَك َعمــًدا. ومــا زِلنــا خنــذُلكَ 
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 .َما تـَتَـَلقَّى هو االزِدراءألنَّ كلَّ 

 ؛ ١٣ة جدًّايزَ زِ عِك، أُنقِلي َسالمي إلى نـَْفِسي العَ الم مَ لسَّ أَ 

َعَلـــيكم َأن ُتصـــدِّقوني ِعنـــدما أقـــوُل ِإنَّ ُروِحـــَي الُقـــدُّوَس، فـــي الُجحـــوِد الكبيـــِر لَـــدى ِجـــيلكم، 
ِلَعصــرِكم؛ لَقــد قُلــُت، يَــا َأوالدي ُمضــطَهٌد َأكثــَر ِمــن َأيِّ َوقــٍت َمضــى؛ لَقــد َأصــبَح َحجــَر عثــرٍة 

ـــَؤّدوَن ِلـــي خدمـــًة  ـــغار، أَنَّهـــم َســـَيطردوَنكم مـــن بيـــِت أِبـــيكم ويُـــدينوَنكم، ُمعتقـــديَن أنَّهـــم يـُ الصِّ
  ال َتضطِرْب قُلوُبكم الصَّغيرة، يَا أحبَّائي؛ فأَنَا، فاِديكم، أَماَمكم؛! ُمَقدَّسةً 

جُروِحين؛ ُأعِطيكم َسالمي، َفلَيغمرْكم هذا السَّـالُم، ال َتخـافوا وال أَلَيوَم، أََتكلَُّم ُحبًّا ِبَجميِع المَ 
َصلُّوا ِبال انِقطـاٍع لُتقدِّسـوا نَفَسـكم ونُفـوَس : فََأقوُل َلكم" ماذا عليَّ َأن َأفعَل، يَا َرّب؟: "َتقولوا

ْن َيُحـوَل ال شـخٌص وال اآلخرين؛ َصلُّوا ِبقلِبكم لَِتجَعلوا الشَّيطاَن َيهرب؛ كونُوا ُمتَّحديَن بي ولَـ
  شيٌء بَيني وبَينكم؛ َلَقد حاَن الوقُت الَّذي فيِه َيجُب َأْن ال تـََتردَّدوا بعَد اآلن؛

وَم أَيَنما َتسَتِطيعون؛ َوال َتخافوا ِمَن العواصـِف الَّتـي تـَُهـبُّ ِمـن َوقـٍت آلَخـَر، َفقلبـي رُ الكُ  أُنشروا
  سوا أَنُتم وعياُلكم ِلي وِلَقلِب أُّمكم الطَّاهر؛األقَدُس هو ملجُأكم، ِلذا تعاَلوا وَتكرَّ 

َسـُه، ولـَذلَك أسـأُلكم أْن ُتَكرِّسـوا بـَلَـدَكم ِلَقْلبَـْينـا؛  فَأنَا، يسوع، أَنوي َأن َأمكَث فـي بَلـدِكم ألَُقدِّ
  أُبارُِكُكم جميًعا ِمْن َأعماِق قلبي؛

    
  

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٨
 

 ِمن ِمصَر؛اقتَـَلعَتها : كاَنْت َكرمةٌ "

  فَِلتغرِسها، اْسَتصلحَت َمكانًا،
  حيُث ُميكُنها َأن تَنمَو؛ 

  فتأصََّلْت ومَأل ْت كلَّ الِبالد؛

                                                           
 .األب ماسي يف ماثتالن، املكسيك ١٣
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  رسالُتَك َغطَِّت اجلباَل ِبِظلِّها؛
ا غطَّْت أَرَزَك؛   وبأغصاِ

ا ُ   امَتدَّْت حىتَّ الَبحر، ١٤ِعْطفا
  َوأََمليُدها أَدرَكِت النَّهر

  ِإطَِّلْع مَن السَّماء يَا اهللا، ِإن َمسَْحتَ 
  وانظُر هذه الكرَمَة، وافَتِقْدها

  ١٥."واحِم ما َغَرَسْت َيداكَ 
  يَا َرّب؟

؛  أَنَا هو؛ أيـَُّتها الصَّغيرة، ِإتَّكئي َعَليَّ

ــي األقــَدس، ِإبَتِهِجــي ــا فاســولَة َقلِب ــِك، حتَّــى ! َي ــِة بيِت ــِق حتَّــى عَتب ــاَز كــلَّ الطَّري َفمِلُكــِك قــد اجت
، "ُمَربِّيـكِ "قَـد علَّمتُـِك، فَأنـا  ِلُكِك انَحنى ِمـَن الَعـالء حتَّـى يُـدرَكِك؛ خطـوًة خطـوةً مخدِعِك؛ مَ 

ــِك  َت ــورًا تفــوُق معرفـَ ــد َكشــفُت لــِك أُم ــي؛ لَق ــِك مــن العــالِم لَتغوِصــي فــي َقلِب شــيًئا َفَشــيًئا انَتزعُت
  وُقدرََتِك؛

َسـالمي؛ َسـنعَمُل مًعـا؛ فَأَنَـا َوأَنـِت َسنَـْنُشـُر  آِمني، يـا تلميـَذتي الَعذبَـة، أَنَـا، َيسـوع، ُأِحبُّـِك؛ لـكِ 
َتــِك، ســَتعوديَن  َرســائِلي؛ سُأرِســُلِك إلــى بَعــِض ُأمــٍم ُأخــرى، ثُــمَّ، حيَنمــا َأشــُعُر أنَّــِك أَنَجــزِت ُمِهمَّ

؛ سآِتي أَنَا، بِنَـْفِسي، آلخَذِك؛    إليَّ

  
  

  ١٩٩٢تمُّوز،  ١٠
 فيلنوف، سويسرا( 

                                                           
  )املرتجم. (أو غصِن َشَجرة" َمْسموكٍ "على  ما يَنبُت على غصِن الَكرمِة لِيتعلََّق ِبهِ  ١٤
  .١٦-١٥، ١٢-٨٠/٩مز  ١٥
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ـــيوخ، نشـــيًدا مل َيُكـــن أَمـــام العـــرِش،   هنـــاكَ " كـــانوا يَنشـــدوَن نشـــيًدا جديـــًدا يف حضـــَرِة األحيـــاِء األربعـــِة والشُّ
 ١٦."َيستطيع أن يتعلَّمه إالَّ املئُة واألربعُة واألربعوَن ألًفا الَّذيَن كانوا قد افُتُدوا ِمن العاملَ 

  يَا َرّب؟
لبِـي األقـَدس، بَعـَد هـذا الظُّهـِر ِاسـَمحي لِـي َأن أَنَا هو؛ أَنَـا أََتَكلَّـم، لِـذا ال َتُشـكِّي؛ يَـا فاسـولَة قَ 

 أكُتَب ِبْضَعَة أسطٍُر ؛

أيُّها اَألصِدقاء األعّزاء، َلَقد اجَتزُت كلَّ الطَّريق ِمـن السَّـماء ألُنِشـَد َلكـم َنشـيَد ُحبِّـي الَجديـد، 
  وُألذكِّرَكم جميًعا ِبُحبِّي األمين؛

  أَنَا أفَضُل صديٍق َلكم،
  دُّوٍس َلكم؛أعزُّ رفيٍق قُ 

  

منـــُذ الِبدايَـــِة كنـــُت بجـــانِبكم، ومـــع أّنكـــم َتَجـــاَهلتموني مـــّراٍت عديـــدة بَقيـــُت معكـــم ُألشـــِعرَكم 
، أَنَـا، الـرَّّب، الّكلـّي الشَّـفقة، َأْمَسـكُتكم  ِبُحضوري؛ في ُكلِّ مّرٍة ُكنـتم علـى َوَشـِك التمـّرِد علـيَّ

لسـِت َوحـدِك؛  ١٧!نـَْفسـي يا مباركةَ بِّي الالُمتناهي؛ بَِيدِكم الُيمنى ألجُذَبكم إلى َقلبي وُأريكم حُ 
، "إنـَّه الظـَّالُم ُيحـيُط بـي: "أَنَا معِك دائًما ُألعزَِّيِك وأحمَيِك َكَمن َيحِمي بؤبَؤ عيَنيه؛ فال َتقوِلي
ــِك ألقــوَدِك خــارَج هــذا الظَّــالم؛ َفمــا َعليــِك ِســوى َأن َتقــوِلي ــا بقرِب ــ: "أََن  فــأطيرَ !" بّ ا رَ تعــاَل َي

  تي؛ا طفلَ إليِك، يَ 
، فال ُتؤجِّليِه إلى ما بَعد؛ سلِّموا ذواِتكم ِبكامِلها ِإلـيَّ حتّـى  لَيًال ونهاراً أنتِظُر َأن َتسَتسِلمي ِإَليَّ
َتسـَتِطيعوا َأن تكونــوا فــي نُــوري؛ إذا ُكنــتم ُتحبُّــونني، فتَـَدعوِني أفعــُل مــا أظُنُّــُه األفضــَل لكــم؛ ال 

ـــُه؛ إذا كنـــتم ُتحبـــونني كمـــا تخـــافوا، قـــدِّموا لـــي قلـــبَ  َـــا سأضـــُعه فـــي قلبـــي األقـــدس لُِيلهَب كم وأَن
ـــدوني و تقولـــون، فسُتنِشـــدوَن لألَُمـــِم َنِشـــيَد ُحبِّـــي الجديـــد،  حيـــاًة جديـــدًة فـــي ُكـــلِّ  واتبَعثـــلُتَمجِّ

                                                           
 .١٤/٣رؤ  ١٦
 .ُه يسوُع إىل ُكلِّ نفٍس بَِنوٍع خاصٍّ هنا يتوجَّ  ١٧
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٤٥

  نـَْفٍس؛
نفَحِة ُحبِّي علـى َلُكم َقد قّدمُته، َفهل سُتقدِّمون لي قلَبكم ِبدورِكم؟ ألُحبُّ ِبجانِِبكم وبِ " َقلِبي"

  ِجباِهكم، أُبارُككم أنُتم وعياَلكم؛ َفكونوا واحًدا؛ 
    

 أمُّنا املباركة(. 

أنــا بجــانِبكم ُألعــزَِّيكم، وَلِكــن أنَــا أيًضــا، أنَــا أمُّكــم، أحتــاُج إلــى َتعــزيِتكم ألنَّ َقلــَق قلبــي كبيــر؛ 
ِبحاجٍة إلـى َصـلواِتكم؛ قـدِّموا لِـي َصـلواِتكم ألجـِل َفكثيٌر من أوالدي يَتمرَّدوَن على الَعِلّي؛ أَنَا 

 َنواياي؛

  فاسوال، قولي َلهم َأن يَِعيشوا كأبناٍء هللا؛
  ١٩٩٢تمُّوز،  ١٤

 يَا َرّب، َأوََّل مرٍّة اضطُِهدتُ "

  "َمل َأُكْن أسَتطيع حىتَّ َأن أدافَع َعن نـَْفسي،
فاِع َعينِّ    .مل َيُكن وال شاِهٌد واِحٌد للدِّ

  . ُكلُّهمكوِين َر َفقد تَـ 
  ، ِلكي ِبواِسطِيت نَتِين وألَبسَتين قوَّةً أنَت، يا َرّب، َأعَ  نْ كِ لَ وَ 

  تُعَلَن الرِّسالُة بكامِلها
  م؛مَ وَتسمَعها مجيُع األُ 

  .وهكذا، َجنْوُت ِمن ِشْدِق األَسد
  حنوي، ي السَّيئةِ املساعِ  فالرَّبُّ سيُنجِّيين من مجيعِ 

  !"وكم هي كثرية"
  .النِّهايِة َستأيت ِيب بِأماٍن إىل ملكوِتكَ يف 
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٤٦

  ١٨.آمني. فـََلَك اجملد دائًما وأبًدا
ــم َتفَهِمــي بَعــُد  ــاَة ســالٍم، َأِحبِّينــي وانشــري َســالمي َحيثمــا أرســُلِك؛ أََل ــا فاســولَتي، ِعيِشــي حي ي

َتماًمــا، َومــع  مــاذا َتخــافين؟ لَقـد َوضــعُت ِإصــَبعي علـى شــفَتيِك؛ أنــِت ال َتِعـي َذلِــكَ  ِإًذاقُـدرَتي؟ 
 َذلَك أقوُل لِك، ِإنَّ ِإصَبعي على شفَتيِك لَتنطقا ِبكلَّ ما أعطيُتِك أنا ِبذاتي؛

َة الكافيَة ُألداوَيِك وأشفَي جراَحِك؛ ِإنَّ كأسـي  كال، َلن َتسلمي ِمَن اَألذى، َوَلكنَّني َأملُك القوَّ
ــِك إلــى ُمشــاركِتي ف ــرٌَّة، َولِكــن بِــداِفِع الُحــبِّ دعوُت ــم َأُكــْن واقًفــا بجانبِــِك، َلكنــِت ُم يهــا؛ لَــو َل

  ُقطِّعِت ِإْربًا ِإْربًا؛ ِلذا ال َتقَلقي، ال أحٌد َيستطيُع َأن ينتزَعِك منِّي؛
ــعيٌد ِلحماِســِك مــن أجــِل : ِإســَمعي َنصــيحتي ــا َس ــِك وأََن ــرَة بَيتــي تأكُل ال ُترهِقــي نـَْفَســِك؛ إنَّ غي

تنبَّئــي بســالٍم واســَمِحي ِلُروِحــي الُقــدُّوس أن يكــوَن : عروســهَتمِجيــدي؛ َغيــر أنَّ الَعــريَس يقــوُل لِ 
ُمرشـــَدِك؛ فـَُروحـــي الُقـــدُّوس لَـــن يُرهَقـــِك بَِأحمـــاٍل َتفـــوُق طاقَتـــِك؛ لِـــذلَك، ال ُتِطيِلـــي الطَّلبـــاِت 
َواالجِتماعات؛ ُروِحي َسُيوّجُهِك حّتى تُعِطيهم ما فيِه الِكفايَة، فقط األساِسي َيِجُب أن يُعَمـل؛ 

ـــري وعلِّمـــي ُكـــلَّ مـــا َأعطيُتـــِك؛ بهـــذه الطَّريقـــة ســـُتمّجديِني؛ إنَتبهـــي ِلمـــا أ خـــدِمي بِتواضـــٍع، َبشِّ
تُعلِّمين؛ ال تُردِّدي إالَّ الكِلماِت الَّتي َأعطيُتِك إيّاها بذاتي؛ ال تزيدي وال تـُنَـقِِّصـي شـيًئا؛ كـوِني 

  ُمخِلصًة لي؛
َمعرفتي على أكَمـِل َوجـه؛ ُأريـُدِك أن َتكـوني َصـداَي حتّـى ى تُعلني إنَّني ُأذكُِّرِك بهذه األمور حتَّ 

  الَّذيَن َيسمعوِك يتعرََّفوا على َصوتي؛ إجَتِهدي أن َتختاري دائًما الطريَق الصَِّحيح؛
ُتــِك لَــم تَنَتــِه بَعــُد؛ َفكــلُّ مــا َتقــوميَن بِــه ِإعمِليــه ِبَســالم؛ ُأريــُد عروســي  فاســوال، يَــا َعُروســي، ُمهمَّ

ملَي َعَليها ِمن َوقـٍت آلَخـر؛ ِإعَملـي بَِتنـاغٍم َمِعـي؛ إنـِّي ُأرسـُلِك لِتحصـِدي حصـاًدا أَنَـا بُقربي، أل
، ِإعَطشي ِإلَـيَّ فـي َصـمِتي، واسـَمِحي : بذاتي اشتَـَغلُت فيه؛ ِلذلَك، تذَكَّري َعزِّيني، ِإشتاِقي ِإليَّ

  ِلُمخلِِّصِك َأن يرتاَح فيِك؛
                                                           

 .١٨-٤/١٦طيم  ٢راجع  ١٨
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٤٧

  أَنَا، َيسوع، أُبارُكِك؛
    

    

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٢٠
  

 يَا َزهَرتي، أَنَا، َيسوع، أُبارُكِك وُأعطيِك َسالِمي؛ 

َلَقد طََلبُت ِمنكم َجميًعا ُمنذ الِبدايـة َأن َتعيشـوا حيـاَة قداسـٍة ِبمـا أَنَّنـي أَنَـا قـدُّوٌس؛ َلَقـد طََلبـُت 
ِعنــَدما تمــرََّد علــيَّ مالِئكتــي، الَّــذيَن  ِمــنكم، يــا َأعّزائــي، َأن تُغيِّــروا حيــاَتكم ِلَكــي َترِثــوا َمَلكــوتي؛ 

كــانوا قَــد ُأعطــوا ســلَطًة ُمطلَقــًة، واســَتولى الهــالُك علــى األفاِضــل ِمــنهم، فَعــدالتي لَــم تــرحْمهم؛ 
فُدهِوروا إلى العالِم الُسفلي لينَتظروا فيه يوَم الدَّينونة؛ فهم أيًضا سُيدانون َأمـام َأعـين الجِميـع؛ 

ِبَحَسـِب مــا فعلَــه َومـا لَــم يفَعلــه؛  كــلَّ واحــدٍ سـأديُن  ! ك الَمشــهُد َرهيبًــالِـيكوُن ذَ كـم َســ!... وآه
ــرِة ســيكوُن هكــذاأَ فَ  ينونــة األِخي ــَدٍة ألنَّ يــوَم تلــَك الدَّ  مــاَم ِمنبــري ســيقُف الجميــُع ِبصــمٍت ورِْع

ْعِر َأمام الديّان الُمطَلق الَّذي    ؛"أَنَا هو"ُمرِعًبا حتَّى سيرتجُف الجميُع من الذُّ
ستَـَرون جميًعا الَعدَد الهائَل ِمن المالئكِة السَّاِقطيَن اّلذين طُـردوا مـن السَّـماء وحـارَبوا، بمـرارٍة 
وغيٍظ، ميخائيَل رئـيَس المالئكـة ومالئكتِـِه؛ نعـم، سـترى عيـوُنكم ُخصـومي، ُخصـوَم القـدُّوِس، 

ــاقطين، أتبــاَع لوســيفورُ  س، حّيــِة الشــرِّ األصــلي الَممســوح؛ ســَترون جميًعــا هــؤالء الَمالئكــة السَّ
الَّتـــي حاَوَلـــْت أن ُتِضـــلَّ جميـــَع أَبنـــائي وبنـــاتي؛ ســـَترون جمـــاهيَر أولئـــَك اّلـــذين دنَُّســـوا اســـِمي 
وانتَـَهكـــوا َشـــرِيعتي؛ ُأولئـــَك الَّـــذيَن رََفضـــوا أن تـــربِّيُهم وترضـــعهم قداســـتي َوَفضَّـــلوا َأن يُوَســـموا 

  يا فاسوال، لقد ُأعطيِت هنا رؤيًة قاِسيًة جدًّا؛نعم،  ١٩...على جبيِنهم؛ " المخادعِ "ِبختِم 
يِسـيَّ ُألعِلـَن دينونـَة العـاَلَم وُأصـِدَر الحكـَم علـى الُمـذنِبين؛ : أقوُل لكِ  سآتي عمَّا َقريٍب َمع ِقدِّ

ــرَ " يــوِمي"أَلَيــوم ُكِشــَفْت نِعَمتــي ِلُكــلِّ الَبشــريَِّة ُألجــدِّدَكم جميًعــا ِبُروحــي الُقــدُّوس قَبــل  كم وُألذكِّ
                                                           

. الدِّينيف هذه الّلحظة ُمِنحُت رؤيًة لتلَك احلشوِد من املالئكِة السَّاِقِطني واقفني أَمام َعرش اهللا يف َيوم  ١٩
 .َفكَان ذلَك ُحمزنًا ومرعًبا مًعا
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٤٨

  ِبَشريعتي؛ 
ٍة كـلُّ " الَيوم"في ذلَك  سُأجازي كلُّ واِحٍد ِبَحسِب ما َيسَتِحّقه؛ َلَقـد قلـُت ِإنَّنـي سـُأعاقُب ِبشـدَّ

ُروحـي؛ َفِلـذلَك َعلـيكم َأن تلبثُـوا ُمتيقِّظـين؛ أَليَـوم َأكثـر  َمن يُهين روَح نعَمتـي ويَنَعـُت بِالَحماقَـة
  ا أن تـََتكرَّسوا أَنُتم وعياُلكم وُدَوُلكم لقلَبينا؛من أيِّ َوقٍت َمَضى، َأسأُلكم َجميعً 

 جـــاَء َوقـــُت تأِديَـــةِ َل، و قَبـــز أَ رْ زمـــن الَفـــِإســـَمحوا لِـــي أن أِســـَم جبـــاَهكم ِبخـــتِم ُروِحـــَي الُقـــدُّوس؛ 
، ِعنــَدما َأعــوُد َلــن يشــكَّ َأحــٌد فــي أيِّ ســابالحِ  ــِع أنَّنــي ســُأداهُمكم كلــصٍّ ؛ َلَقــد قلــُت ِللَجمي

في َذِلَك الَوقت، من رَجَلين، َسُيؤَخُذ الواِحد َويُتـرُك اآلَخـر؛ وِمـن امـرأتَين، َسـُتؤَخُذ شيٍء كان؛ 
  :الواحدُة، وتُترُك اُألخرى؛ أَلحصاُد َأصبَح تقريًبا جاهًزا لُِيحَصَد وِعندما سَأقولُ 

  ،!"أَنَا ُهنا"
  َسيترُك ذلَك ُجثثًا ال ُتحَصى؛

د أََتْت َساَعُة فـَْرِز واسِتئصاِل كـّل َمـن لَيسـوا خاصَّـتي؛ والَفْصـِل َلقَ " ٢٠:ِعندئٍذ َسَأقوُل ِلمالِئكِتي
وا َأن يُطيعوا َشـريَعِتي؛ والَفصـِل عـن الـَّذين تقبَّلـوا ُروِحـَي ريدُ ي، ِلكلِّ الَّذين َلم يُ فوا بِ رَ الَّذين اعتَـ 

 ٢١تمـــرَّدوا علـــيَّ ِبُجحـــوِدهم؛الُقـــدُّوَس وَســـَمحوا لـــه َأن يكـــوَن َدلـــيَلهم وَمْشـــَعلهم، ِلكـــلِّ الَّـــذين 
أو " الـَوحش"، ِلكلِّ الحاِملين اسَم "الحَمل"والفصِل عن الَّذين َقد ُخِتموا على جباِههم ِبَختِم 

  وها أَنَا بِنَـْفِسي َأخُتُم َشعِبي بِاسِمي وبِاسِم أَِبي؛" الوقتُ "َلقد حاَن " ؛٦٦٦الرقم 
سكَب َبركاتي بوفرٍة َعَليِك َوحَدِك، بَـل َبركـاتي َسُتسـَكُب فاسوال، أَنَا َلم َأفَتح أَبواَب السَّماِء أل

ــُت، أَنــُتم َتعيشــوَن زمــَن رحمــٍة  ــوَدتي الَكبيــرة؛ َفكمــا ســبَق وقُل علــى كــلِّ الَبشــّرية اآلن، قَبــَل َع
يــأِتي اآلن، حارِقًــا كــأتُّوٍن؛ وكــلُّ الَّــذين لــم ُيخَتمــوا بِاســِمي " الَيــومُ "عظَمــى ونعمــٍة ُكبــرى، وَلكــن 

                                                           
 .٣٠-١٣/٢٤مىت : إشارة إىل َمثل الزُّؤان ٢٠
: العالماتان السابقتان لنهاية األزمنة. ١٢-٢/١: تس ٢هذا املقطع يؤّكد نبوءة القديس بولس يف  ٢١

 ).دروح التمرّ (ورجل اإلحلاد أو املتمّرد ) االرتداد عن الدين أو اجلحود(العصيان الكبري 
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ــوم"لــى جبهــِتهم ســَيكونون كالَهشــيِم فــي هــذا ع ؛ إنِّــي أكشــُف َلكــم مــا سيحصــُل قبــل أن "الَي
   ٢٢أُفضَّ الختَم السَّادس؛

تعــاَلوا وكرِّســوا ذواِتكــم ِلَقلِبــي اَألقــَدس َوِلَقلــِب أُّمكــم الطَّــاِهر؛ َفكمــا قُلــُت، إنَُّكــم َتِعيشــون فــي 
ِمـن َعـدِم طاعتَـِك لـي وتصـاَلحِت، ُمقيَمـًة السَّـالم َمِعـي زمِن نعمٍة ورحمٍة؛ يَا ابَنتي، كما َتغيَّرِت 

وُمَتمتِّعــًة اآلن بالرَّحَمــة، هكــذا ســيكوُن مصــيُر أولئــَك الَّــذين ال يزالــون يتمــّردون علــّي؛ ســُأظهُر 
ُحبِّـــي الالُمتنـــاهي ورحَمتـــي الواِســـعة لكـــلِّ الَبشـــريَّة قَبـــَل أن ُأرِســـَل مالِئكتـــي األربعـــَة إلـــى زوايـــا 

الَّذيَن مِهمَّتهم أن يُدمِّروا البرَّ والَبحر؛ لَقد َأمـرُت هـؤالء المالئكـَة أن ينتظـروا  ٢٣األربعاألرض 
خــتَم ِبخــاَتمي جبــاَه الَّــذين قــد ن أَ أَ  بــلَ قَ  شــجارِ األَ و بِ حِر أَ البَ و بِــوَأن ال يُنزِلــوا أدنــى ضــرٍر بــالبرِّ أَ 

ن ظـروا أَ ُأْخـُدموا وال تَنتَ : ِلهؤالء َأقـولتي، فَ مَ فادوا من نَِعمي ورَحوالَّذيَن استَ  ٢٤َأطاعوا َشريَعتي؛
  ؛"َخيمِته" حتَ بي في السَّماء مكانًا تَ لِيُـَعيَِّن َلكم أَ  ُتْخَدموا

ـــْم َأِعـــْدكم ِبُحَلـــٍل بيضـــاَء فـــي  ِلَكـــوِنكم ُمخِلصـــيَن ِلـــي سُتقاســـون اضـــطهاداٍت كبيـــَرة، َوَلِكـــْن أََل
ِلذا ال تخافوا إذا َهبَّـِت العواصـُف  ٢٥عوا ولن تعطشوا أبًدا؟السَّماء؟  أََلم َأِعْدكم أَنَّكم َلن َتجو 

َـــا الـــرَّب ! َعلـــيكم، فالكتـــاُب المقـــدَُّس آِخـــٌذ بالتَّمـــاِم؛ طُـــوبى َلكـــم أنـــتم الَّـــذين تموتـــون فـــيَّ أَن
  فسُأكاِفُئُكم حتًما؛

األقـــَدس؛ ، يـــا طفلتـــي، َموجـــوٌد فـــي َقلِبـــي جـــاءُ لرَّ أَ يَـــا طفلتـــي، الُحـــبُّ بُقربـــِك وُروحـــي عليـــِك؛ 
  برََكة تَأِتي ِمنِّي؛  اإليمان، يَا خاصَّتي، ُمعًطى لِك مجانًا؛ و بّ لحُ أَ 

ُروِحــي يَبــَتِهُج ِبعــدِمِك َوُروِحــي تَلــذُّ ِبُضــعِفِك؛ َلقــد أقمتُــِك مــن الَمــوِت لُِتعّزينــي وتُبهِجينــي؛ َلَقــِد 

                                                           
 .١٧-٦/١٢ؤ ر  ٢٢
 .٧/١رؤ  ٢٣
 .٣- ٧/٢ يارؤ  ٢٤
 .١٧- ٧/٩ ياإشارة إىل رؤ  ٢٥
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باسـتحقاقاِتِك، بمـا أنّـه لـيس لـديِك اخَترُتِك بِنعمٍة لِتـرِوَي ظمئِـي إلـى الُحـّب؛ ال عالقَـَة لِـذلَك 
  أيًّا منها؛

  َصِك؟ي ُمَخلِّ رضِ تُ هل أنِت مسَتعدٌة، يا طفلتي، لِ 
 !نعم، يَا َرّب، أُريُد َأن أُرضَيكَ 

 بأيِّ ثمٍن كان؟

 .أنَت لألبِد إهلي األمني، القدُّوس. َلكَ  هوَفكلُّ ما َلديَّ من خٍري . بأيِّ مثٍن كان

ــ هــًة عنــدما كــي َحولــِك؛ كــوني ُمتنبِّ يــِك لكــي تَنُشــري َعرِفــي الزَّ نُفُخ علَ أَ وَســ ةٍ يقَ فِ ٍد َشــســأقوُدِك بَي
  ٢٦تي،د دَحرُت جيًشا من الشَّياطين مصمِّميَن على َسْلِب ُملكيَّ قَ تي، لَ يذَ أتكلَّم، يا تلمِ 

 !سوعيَ يح لِ سبِ لتَّ أَ 

 نحُن؟ ٢٧تعاَلي، يَا ابَنِتي، َسَنعمُل؛ كوني ُمتَِّحَدًة بِنا؛

  !نعم

                                                           
 ".أَنَا"يَعِين  ٢٦
 .نا القدِّيسةمُّ وأُ  يسوعُ  ٢٧


