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ة هذا الكتاب مع قصة بدأت  ثیره.  تا ح، متزوج وعنده خمسة أوالد وعنده أحفاد  ه شدیده للمس ه مح ند في قل رجل أعمال 
ندا ة تأمین ضخمه ومعروفه في  قرب من  ولها  صاحب شر عمل فیها ما  ثیره  رَّس یوم  120فروع  اته  ل مشغول شخص ورغم 

ل أسبوع لعمل یوم ص عاء من  ل یوم في الفجر قبل األر ه التي یبدأها  اإلضافه إلى صالته الیوم اله مع مجموعه من األشخاص 
  طلوع النهار.

حاء أو إرشاد من الروح القدس انت الساعه الخامسه فجرًا وجاءه إ المعتاد و أخذ ورقه  أو صوت داخلى وفي یوم بدأ صالته  أن 
تبوقلم  ملى لة و ارة "طفلي  ونظرًا لكونه دائماً , ما س إنسانًا مرنًا مع صوت الروح القدس فعل ذلك وهو ال یوجد في ذهنه إال ع

  المحبوب".

تب وهذا ما  دأ  ارك واسمه "لیوندر الشانس" هذا  أملئة لة رب المجد علىو سوع اسم: الشخص الم تب أعطاها الرب  والثالثة 
ةَّ "لسعادة خاصتي،  سوع (الذین اخترتهم) مختار    www.fcdj.orgوان السایت . وعن. 

  

  1996 سنه ندا . كرو شیر فى نوفمبر7

    . اكتب وان وقلم ورقه ااخذ ان ُألِهمت - 1

ك- مان فى تتقدم ان عل   . اقودك این تعرف ان النقى بدون  اال

احا الخامسه حوالى الساعه انت   ورقه اخذ ان لى اوحى  اصلى انا و ص

  . الحبیب بنى,  اهى ذهنى فى انت التى الوحیده ماتوالكل ه لى سیوحى ما واكتب وقلم 

  الكلمات هذه اكتب بدات القدس الروح مع مرنا اكون  ان فى ارغب نت ما

  -: لى ُأعطى ما هو وها 

ه ما الحبیب ابنى قى ان هو منك اطل  ل اسقط سوف, خطواتك من خطوه ل ساحفظ فى، ث,لى سامعا ت
ه ما نآلا لتفهم اجد صغیر انك اعرف انا الحواجز، ا منك اطل ك. حال  او تر  ان دون  النقى االمان فى تتقدم ان عل

س, اوجهك انا این الى تفهم ك ل ه ما قلیل انه. تترك نفسك لتّوَجة ان اال عل ا؟ هذا تجد لماذا منك اطل   . صع

ك  راسك دائما د هو الذ  ورأ فهم عرف ان یر ك و مست موجود فى  انا ولكنى. شئ ل و   . قل

ك, المشى فى یبدا الذ الصغیر الطفل مثل انت المستو  هذا وفى مان فى اول خطوه تخطو ان عل   . اال

  تفهم، ان بدون  وتتقدم تقف ان تقبل ان المهم. ضعیف انك اعرف انا

اب تعرف او تناقش او  ح فشیئا  شئ, عد ومن  االس ه اكثر تص مانك فى صال   .فاكثر اكثر لتوجه نفسك وتترك ا
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ه انا الذ, صغیر  وانت معلمك اكون  سوف  ع و احضنه  اح ه اذرعى بین الرض ه ,واغذ  یلزم وحینما واحم
  . اصححك االمر

ك إال أن تدعني أعمل وت س عل ع شیئًا ل امًال وأنت الذ ال تستط د أن أجعلك  امًال أر رر كتعرف أنا الذ أكون 
لمة نعم)، دائمًا نع ون مسموح لك أن تر وتفهم ما فعلته لي موافقتك ( عد س ما  م بدون أن تر أو تفهم إال ف

  ك.

راسه  د أن تحتفظ  ة ما ُأعلِّمه لك في المستقبل فى  أر تا د ,متناول یدك لكي تستمر في  ك، أر ألني محتاج إل
ك أن تنزل إلى أعماقك  غیر حدود. یجب عل ستي، حبي لك  ن ألني موجود هناك. هل ,أن أصنع منك عمود في 

ان آخر. نعم أنا  م حث عني  ع ألنك تعرف أین أنا وأنا دائمًا معك ال ت ؟ اآلن تستط د أن تتواجد في محضر تر
ك في أعماقك  ك. عند نفس شعور األم التي تر صغیرها یخطي أول خطواته. غدًا سوف نأخذ هنا ف م أنا أح

ن آخر معاً  ك. تمر  . أح

رك:  ة الخبره هذه على سوع ارى اش مان اها ان اعطیتنى التى اال  لك واقول اعود انا.  شئ ل اتعلم ان علىّ  انه اعلم انا االن ,اح
ة) نعم( د انا شروط بدون  و الكل ح ان احب م. له وَُصَححْ  وَُغّیر لَُحبْ  نفسه یترك الذ الصغیر هذا  اكون  ان ار سا اص  لكنى و قد

ك فأتوسل ,ذلك قادرعلى انت لكن ,قادر یرغ وحد اننى اعرف ضا واعرف شدة ال رك ,هذا طلبى لى ترفض ال انك ا  سماعك على اش
  .صالتى

ك انا سة امى من اطلب و سوع ارى اح م القد  نحوك تقودنى ان  مر

الكامل.ومملك وهمأترك لي حِ  -  2 ع أن تكون لي     ك لكي تستط
ه ظروف فى یومه مساء امضى ان عد لیوندر(   وتعرض صع
اء الى  قته اش ى الخال الى توجه ضا ان له ش   ) . الرد هو هذا و

نك لكى شغلك ما(  وهمومك حملك اعطنى   ) . لیتا لى تكون  ان م
قول ك انا للرب لیوندر و جیب لك الیت نفسى واسلم شئ ل اعط   : الرب و

ك انا)  غلاش( هم ا عندك عد لم االن واسترح اذهب   .اح
قول( قى فى نت حینما اانى لیوندر و سه طر   للكن
  ه شعرت الذ) العنیف( الهجوم ان فهمت الثامنه الساعه حوالى 
ه    ات هو فى الواقع الناس خالل من الینا مر الذو  ,امس عش
ره ارواح من  م جدا فهمت  ,االلهى القداس خالل فى و .الرسول بولس قول ما ,شر س تعال م هالقد ما مر   الدخول یجب انه تقول ف
ه غرفتنا الى  ه اال و ,الحب و الفرحه و السالم یجد  لكى)  نفسه اعماق الى االنسان یدخل( الداخل   المجروحین االشخاص) قسوه( وحش
طره تحت) الواقعین( الخاضعین او     انواع ل او السیئه االرواح س

ن هذا ل) المؤلمه( المزعجه االحداث   یجعلنى ان مم
م النوء فى( الدوامه من ابتلع    )العظ
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شتك الرغده والمتع والراحه وصورتك أمام الناس وسمعتك وأهم شيء أفكارك -   3 ن أن تتخلى عن ع م   .هل 
اح هذا فى سوع رى اج اشعر انا الص ما االحت ه ما اكتب ن ا  لك اصلى ف  .منك اط
د اج اشعر و امس قابلتها التى) س( عائلة اجل من اصلى ان ار   اصلى ان الى االحت

ه یبدو الذ) د( الى خاصة صفة ه ان عل ة لد ة صعو  ابنته ذلك, للذاكرة النس

 و المقدسة آالمك الى تضمها ان اسالك فائدة آالمهم تكون  ان إسمح.  ابنه و 
ة و نعمة الى تتحول نعمتك من معجزة بواسطة و المقدسة  جراحاتك  بر

ه االنفس خالص و انفسهم ص اللخ  ائهم( منهم القر  لمعجزة امجدك انا ,)اقر

رك  ,هذه نعمتك  .استجابتك و طلبى لسماع واش
د ضا ار  ) ف( الكاهن لالب اعطیها ان نسیت التى المعلومات لك اترك ان ا

ه سة بناء مشروع بخصوص المستشفى لملف النس  .الصغیرة الكن
 . افعل ان جبی ماذا تلهمنى ان ارجوك
د ’اهتمامك محل هو شئ ل ان ما ك اعرض ان ار   اعمل ان علىّ  ملفات ثالث  عل
ات بخصوص اثنین االسبوع هذا فیهم ع عمل  .موقع تحدید بخصوص الثالثة و ب
ع الذ انت قادر غیر و محدود  اننى تر  انت  انت تاخذ ان ارجوك شئ ل تسط

د.  دتر  ما معها تتعامل و االمور زمام  ,الصغیر خادمك اكون  ان ار
یل القابلة االداه هذه منى تجعل ان ارجوك ك بین المرنة و للتش  . ید

رك مقدما واالن ك و امجدك و اش ار رك ا  .تتممه سوف لما واش
ك انا س قلبي اعماق في و ,سوع ارى اح ة اال لد ل  واحدة رغ

ك بین لیتا اكون  ان وهى ك و امجدك و لك اصلى ید ار  اخدمك و ا

قى ن لكى لك سامعا وا ده ما تغیرقلبى ان من تتم رك. ون  ان تر  اش

 

ك أبدًا، أنت غ ك ومتولي أعمالك وأخذت اطفلي الحبیب، أنا دائمًا معك ال أتخلى عنك وال أتر لي وثمین لي، أنا متول
غیر حدود. ق ك وٕائتمنتني علیهم، حبي لك  ل َمن تحملهم في قل ضًا  د أن أصنع منك عمودًا في أ لت لَك أني أر

ستي ل الطرق التي یجب أن ُتفتحن ل خطوٍة من خطواتك، أفتح لك  وأغل الطرق  ، اب دائمًا سامعًا لي أنا أقود 
أدق التفاصیل. لي القدره) أنا أهتم  ل شيء ( . أنا هو القادر على    التي یجب أن ُتغل

اه اآلن هو أفضل شيء لك  ه لیومنا هذا، غدًا شيء آخرإن ما تح   .النس

بیر عندك لىلیوندر   ا إال ليطلب  ح الذ یتخلى عن رفاهیته، صورته،  ,. هل تقبل أن تكون الشخص الذ ال 
  سمعته، خصوصًا أفكاره؟ أجبني؟

ل وا اةتلك من قو  بیرة و  انى .انت تعرف ضعفى ,اعمل انت ف بدون ا تردد ,اجابتى هى نعو  ل  دها انت و  ما تر لوة نعم  ى لكى تكون 
  ولمجد اسمك.
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لمة نعم منك وسوف  أحب  ك،  اأنا فخور  م التي بدورها تستمر في  ,انمیھ سه مر ك إلى أمي القد سوف أعط
ضًا  مان، لك أن تكتشف أ ك. ال تخف استمر في التقدم في اإل ثیرًا وتحم ك  مك ما یجب أن تعرفه. هي تح تعل

  الكثیر.

ك)خذ ال  وقت الالزم لتستوعب ما أعطیتك. (صغیر أنا أح

ً أحب أن أراك  - 4   مرنا
 

د و,  امامك واقفا ترانى ارب انت  معهما اعمل الذین الشخصین لك اقدم ان اوال ار

 بوضوح حلم فى اراهم ان لى سمحت الذین و عاما 35منذ

ك تغمرهم ان اسمح  أل شرط ا بدون  امل غفران هناك ون  لكي القلوب فى قوة تعمل ان منك اطلب, یتم لم غفران هناك ان لو و, ح
ة لى تسببوا الم ة و النعمة لتغمرهم و ال ام قصد عن ذلك ان سواء ف  .البر
ه لهم تسببت الم أ عن الغفران منك اطلب  ات و النعمه لنىمتك ان اطلب و انا ما نفسى اقبل انا ال ام قصد عن ذلك ان سواء ف  البر

ع ان النعمة هذه اعطنى سوع رى  انى اعماق في ا, موجود انت حیث  اجدك  ان استط

ذا, منى تنتظرة ما على وأجیب لك سامعا اكون  لكى ع ه ح ان ما یوما استط دنى ما اص  .اكونه ان تر
ما الذ طلبى تعرف انت غى ما اعبرعنه  لم  ر  ,قادر غیر وحد انا. ین
ع انت و ك انا.  فىّ  اعمل و تفضل شئ ل تسط   معك سعید اننى اشعر و ح
 

ًا تعالى في أحضانيصغیر , ح راع ك. سوف تص أتي قلبي إلى قل د أن أضمك أكثر فأكثر إلى قلبي لكي  ، أر
شعر أنه محبوب ك لكي  د العوده إلى حظیرتي. سوف استخدم قل ر ما تر  ,لغنمي الذ ابتعد عني و و

س إال  قي ل ىحق نا أع ف ك,ماقك تلتقي قلو ة أن أعمل ف ك في محضر  .ولكونك أعطیتني حر ون قل حینما 
ك محتاج أن قلبي، یتوهج بدوره من لهیب حبي لك ذلك قل حتاج إلى أن یتنقى بنار شدیده  ما إن الذهب   .

ما هي حالتك اآلن. هذه الحاُینقى بنار حبي لك یل  ع ولیِّن وقابل للتش له من المطاوعه . أحب أن أراك مط
سرعه دون الحاجه إلى صراع غیر مفید أن أتفاعل وأعمل  ثیر من األلم وتسمح لي أنا  ك   .ُتجنِّ

یر ك من هجمات العدو الم ي تحفظك في هذه الطاعه وتحم م أن تغلفك بردائها  سه مر الذ  اسأل أمي القد
سه وأمك تحم ه نحوك ولكن ال تخف شیئًا، أمي القد غض المي الذ قلته لك أشعر  لك. دع  ك یتغلغ  ,ف

اً  ك ألنه قر ب ف ض حبي الذ ینس ش  ,وخصوصًا ف س بولس: لست أنا الذ أع ع أن تقول مع القد تستط
ك. ال حدود ال تنسى. أنا أح ا فّا. الحب الذ عند لك  ح ح الذ    بل المس

 

عوق الحب هو أنك ال تقبل نفسك - 5   الشيء الذ 
د نت االمس سوع رى ك اتحدث ان ار    تعلمنى لكى عملى بخصوص شغلنى ما عن إل
منع عرقل فىّ  ما شئ یوحد انة.  فىّ  اصححة او اتعلمة ان علىّ  ما ات و ع عمل    تتم ان الب

ل وقت منذ ذلك فى ارغب ما اكثر لك نفسى اعطى لكى وسهولة سرعة   .طو
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ما ه تحدثن الذ الموضوع اوال نىعلم.  الصالة یوم اقود الذ انا اننى  و   و تحبهم الذین اوالدك لفائدة ف
قه  ین خاصة طر ة ما إن. هذا الصاله یوم فى المشار   . لى هو ما قبل مر ان البد انت تطل
س أنا ة سو  لى ل دها التى االداه ذلك اكون  ان هى و واحده رغ ك حسب..  انت تر   قل
 

عد ان تنت , انا سمعت صالتك و ةصغیر ة  هى من الكتا ة من االنجیل ستجدها على ورقة.ستجد االجا  فى ا

رمك وٕاصرارك على االشتراك ومواظبتك وغیرتك، إنه  ام الصاله هذه هي موجهه حسب قلبي، أحب أن أر  ، أ
ب لقلبي المجروح.  لُمرطِّ

رفاتكمالیوم  نى   تص د ان تب م ل الب عض م  عض، دائمًا على الحب الذ یجب أن تحملوه في قلو
تالحب هو العالج لكل مشاكلكم. العائ لحبي  تعرفه؛ هو عندما ال تقبل نفسك. ُقل لمختارَّ أنني أحبهم  ان

ىما ُهم وأنه إلهانٍة  ما خلقتهم. ل قبلون أنفسهم    حینما ال 
دون شخص آخر، أن ذا. هم لماذا یر دهم مختلفین، أنا أحبهم ه دهم مثل هذا لماذا دائمًا المقارنه؟ أنا أر ا ال أر

حصلوا على النعمه عوا أن  ستط ما هم  قبولهم لنفسهم  ما هم،  دهم  له التي  أو ذاك، أنا أر وعلى النعم الجز
  عند لهم.

ین في  د أن أشرق وأطل حبي لكل واحد وواحده منهم وخاصًة المشتر ًا لهم وأني أر ُقل لهم أن قلبي یتوهج ح
ام الصاله هذه.   أ

حب.لقد عل اته من أجل من    مت أنه ال یوجد حب أكثر من أن یبذل أحد ح
 

نى  نإعطائي ثقه أكثر واشيء واحد مهم؛ -6   .أكثر فأكثرأعمل  تترك

   

د سوع رى رك ان ار ك و امجدك و اش ار    لما الحمد لك اقدم و ا
اه ان ة لنا سمحت   ، الحب مع موعد فى نا و بوجودك رناشع لقد.  الصاله یوم نح

ستمر انه قین عند و   . المجموعه هذه داخل النمو فى س
س یوم لمقابلة نعمة ترسل ان ارجوك احا الخم   الخدمه في اخر شئ الخاصه ص

   االخر  الملفات فى قدرتى عدم و حدود تر  انت.) الرب عمل( 
ك بین شئ ل اضع انا.  ید فى التى   .ید
د ما اصنع و شئ ل خذ م و تر   عملى و المى و افكار  فى خصوصا تح
د ما تتطاب لكى) افعالي ردود( س و انت مشیئتك تر    فى و.  مشیئتى ل

ة فى اكون  الوقت انا نفس   اصححه او اغّیرة او  اكتشفة ان علىّ  ما لى تقول ان اردت لو السعاده غا
ح لكى  ك بین لالستخدام القابلة و المرنة االداه هذه اص   . جدا یرةالصغ االداه هذه. ید
رك  ك انا ارشاد على اش   ح
  

ك  ..صغیر  نت تفعل. ال عل نت ومهما  ثیر لك، أنا راعي لك، ال ال ال تخف أنا دائمًا معك أینما  عند حب 
یف. شيء ك. أنت بتتساءل ماذا یجب ال واحد هو أن تعرف ما أنا فاعله وال متى وال  مهم؛ هو أنني دائمًا بجان
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م ضعیف هو إصالحه؟ شيء واحد  مهم، أعطني ثقه أكثر ودعني اتفاعل أكثر. ث فيَّ في أدق التفاصیل. 
ه اآلن. أنظر ما  مانك وهش !! لكي تساعد نفسك أنظر إلى الخلف، ما هي قدرتك لكي تصل إلى ما أنت ف إ

ا فعلته م واللیونه، وما فعلته لكل واحد من أوالدك ان یف زرعت التفاهم بین ه و اتك الزوج وزوجاتهم  لح
ك من خاللهم.  وأوالدهم والحب الذ أعط

نت مرشدك له واضح أمامك أنك یف دائمًا  ك إلى یوم الصاله.  ك وأتیت  ت یف أخرجتك من م ر  ، تذ
د أن  س لك أن تعرف إلى أین أقودك، وٕاذ ال أر ك وأرشدك. ل ك وأح تفي وأحم مختار الذ أحملك على 

ون لَك اب عد یوم تعرف وذلك لكي  بر ما أنا أدخره لَك، تهاج أكثر وسالم وسعاده حینما تكتشف یوم  حالوة و
ت ما الدك.بیرة تغطي الحلو لكي تكون فرحتك انت  حینما مك تفعل ا كان   حین تكتشفها في یوم عید م

ثیر ، أحب أن أخصص لك مفاجآت؛ وما عشناه معًا  انًا اٍف لكي یجعلك تث فيَّ حتى و  و أنَت صغیر لو أح
بیره حینما تكتشف إلى أین أقودك  َك في الحفره، بل لكي تكون فرحتك  س أللقي  ك وذلك ل براط فوق عین

ال خوف.  َك، ُن  ي أعمل، أنا مهتم  ده سعیدًا، استمر في َتر ه وأر ُقدتك. أنا إلهك وأنَت صغیر الذ أح
َك.   أح
رك رك اش رك اش ح نفسى اترك ان دار .  المحب االله هو انت اش ط فى تس ك مح   ح

ك اث انا   . فینى وجودك ان. هنا انت النك اعرف ان محتاج غیر انا و. لیتا ف
  .اكثر اطلب ال انا و

انت ملحوظة ى نت اننى لدرجه بیرة. فرحتى              .قلبي فى سوع الرب وضعة لما أ

  لكل الكلأنَت وحدك أنت وال وال وال حاجه، وأنا الكل ا-7
دك االمر اول فى سوع رى یز  عدم( المشتت ذهنى على تسامحنى ان ار   )تر

ه لك دمق او  اح هذا انا اواجهها التى الصعو ه غرفتى الى ادخل ان فى الص    الداخل
یر فى اننى حیث ات لهذة حلول اجد ان فى مستمر تف ة العمل ادل( التجار ع و ت ا تجر  التى) وشراء ب    ,حال
ه نوم د اخر  ناح رك ان ار ات لهذه امس حلول من الهمتنى لما اش   .العمل
ك عود ان یجب له و عندك من اتى شئ ل و لك هو شئ ل   .ال
ك بین و لك لیتا اكون  ان من تمنعنى التى االفكار و شئ ل لك اضع انى   .ید
اح هذا فى ارغب ما رك انا الص یز  عدم و حدود و ضعفى خالل من امجدك و اش ك انا .تر   . اح
 

اح هو ليص اه هذ الص .. ما تح ا غیر ه لضعفك  ان ن تجن م ار الذ ال    .ليِّ القدره. االخت
ع أن أعمل. ضعفك، نعم هنا .. وهنا فقط أستط ه هو انك تعترف    الذ أنا أح

ك ومن خاللك  ع أعمل ف اه هذا الص,أعطیني دائمًا ضعفك ألنني هنا أستط بدوني ال  اح یثبت أنكَ وما تح
تطیع ع تس یر والتخیل وال الشراء والب   . شيء وال حتى الصاله وال القراءه وال حتى األكل وال التف

ك  ع أن أصنع العجب ف ذا أستط واسطتك ومن و أنَت وحدك وال وال وال حاجه، اعرف َمن أنَت وَمن أنا، وه
.   خاللك؛ فمن خالل ضعفك أنا قو
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ھ أن تعترف ولكن یجب دائماً  ل شيء نعمه ب ساطه  منتهى ال ست معقده،  ما تر طرقي ل ، و  ،وتعتمد عليَّ
ك أن تكون قادرًا أن تستقبلها.   عل

َك ألنَك اآلن بدأت تستقبلها، ها  من النعمه التي أضعها في متناول  ,أً صغیر  أً بدأت تحصد منها جز قد أنا فخور 
ن ِنَعم مثل هذا ألن قلبي ,همو فتح قلتت لكل أبنائي الذین في األرض، صلي ليَّ لكي یدك، لك وحدك. وعند خز

ك أكثر ,متوهج لكي أعطیهم عط َك أكثر، خصوصًا وأنت  ,ما هو متوهج إلى أن  ولكن انتظر إلى أن ینفتح قل
ح أكثر اتضاعًا.    تص

ا صغیر الذ  َك    .ال شيء (ال تنسى) ھودع هذه الكلمات تدخل أعماقك هذا مهم. أح
ك   انا اح

رك قاء فى ارغب م.  الحب مغمور أننى واشعر السالم له عاد قلبى.  االهى ا اش   ال
حا ط فى سا ك مح   . القدس الروح و االبن و االب ایها احفظنى.  ح
ع ال انا وحد ضا انا و.  ذلك من واث انا شئ استط   وشفاعة حب الى محتاج ا
سة امى م القد سین و مر ساتالق و القد م فى الذین د ة و) الفردوس( النع ة حما    المالئ

سین م انا. الحب مغمور انني اشعر انا لى االخالص دائم هو الذ الحارس مالكى خصوصا.  القد عا اح  .جم

  )لى اداه تكون  ان تقبل هل(-8
د انا سوع رى رك ان ار م هذه على و الجمیل الیوم هذا على اش   .بها توصلنا التى الرائعه التعال
ة ولد اح هذا واحدة رغ مان فى انمو ان هى و الص ك) اتحادا( التصاقا فاكثر اكثر اكون  و اال م امى قلب و قل ع ال انا.  مر  فانا. شیئا استط

م على  معتمد غى حیثما الى قودانى لكىا  قل رك اذهب ان ین م انا صالتى سماع على اش  .اح

ك م. صغیر   . قلبي فرح وهذا لیونه فاكثر اكثر ك اشعر. اح

شها التى االخیرة االوقات لهذه مرنة قلوب الى االن محتاج انا یف تعرف ول  ار  حینما شدة ینزف قلبى. نع
 مجدهم هو و واحد شئ ومشغلون  مهمون  ار انفسهم عتقدون  مثلك الصغار ابنائى

اه انت لو ما .االرض هلهذ فقط خلقوا قد انوا لو ما متعتمهم,او  الشخصى ة هى االرض على الح  حد فى نها
ست انها حین فى ذاتها ة اال ل ست ,البدا اه استعداد اال ل ه للح ع صغیر . االبد س تساعدنى ان تستط  الفعل ل
س یتغیروا و یتحولوا وجودك فى الناس ون  حینما و قداسة مشع تكون  ان یجب الكون. لكن و  ل

 . تكونه الذ  ولكن لهم تقوله الذ 
ة االكثر حتى ,القلوب یخترق  الذ السهم تكون  ان معنى  االداه هذه تكون  ان تقبل هل  . حضورك فقط ,صعو

 عملان   قبل موافقتك الى محتاج دائما الننى اجبني تتخیل مما اسرع سرعة ساعمل وافقت لو عجلة فى الوقت
 .خطوه ا

د تك لیتا احترم ان ار ك انا. دائما ستكون  و حر ائن انت . حر ة و. جدا اح ك ان لى النس  ان اوال هى اح
ك تك تكون  ال حتى رضاك ثیرا منك اطلب سوف لذلك و.حر اتر ضا تفهم. ضغوط تحت حر  ان اردت لو انك ا
ك یجب لى اداه تكون  ة احترام عل قك فى اضعهم سوف الذین حر ك انا.طر   .اح



-8 - 
 

رك  م احب انا م.  لكم الحب ئیمل لبىق سوع ارى اش    اتعلم ان علىّ  انه.  رقتكم و لطف
خصوص.  شئ ل  ح ان على اجابتى و دون  بیره نعم بل ,نعم هى,  سهما اص د ما. ,شروط و د وحینما تر ع و.  تر  حتى تعمل ان تستط

ك انا بوداعة.  االن من   اح
  

حبي قبل أن ت -  9 ن [مثل الخشب واللهب])(یجب أن تترك نفسك تتوهج  ه لآلخر ع أن تعط   ستط
د سوع رى رك ان ار ك و امجدك و اش ار   وجودك على الحمد لك اقدم و ا

ه الذ الحب بواسطه ك اشعر لكن و  اراك ال الذ انت.  قلبى فى    .قلبى فى تس
ك حسب على ان تجعلة  نعم لمه واكرر اعود انا د ما الالشئ انا منى اصنع, شئ ل هو الذ انت.  قل   .تر
د مى ان ار ك بین لنفسى تسل   . شروط بدون  و امال االسبوع هذا و الیوم هذا فى ون  ید

د التى) نعم( لمات ل مقدما لك واقول ة على و نعمتك على فقط اعتمد انا.  ضعفى عارفا,منى تطلبها ان تر   وخصوصا سینالقد شر
سة امى  م القد ه نحتاج ما منا اكثر تعرف التى و  االم قلب لها التى مر ة على اعتمد اخیرا و.ال ه حما   خصوصا و سینالقد المالئ
م انا.  الحارس مالكى   اح

ك  انصغیر . - ك أن تخاف أنا دائمًا بجان ك دائمًا، ال عل أح بیر حینما استقبلت صالتك، أنا إلهك  فرحي 
 ال أهملك أبدًا.

د أن ُأَكبِّرَ  - ح الیوم أر حبي، لكي تص د أن آخذك في أحضاني وأضمك إلى قلبي لكي تشعر  مان، أر ك في اإل
ھمهذا  ًا  الس ح متقد ح ص ك  وهذا اللهب هو الذ ُیلهب قلوب أخر التي سوف ,الذ حّدثتك عنه. قل

 .تقابلها
 الزم حتىما تترك للخشب الوقت ال,لتترك نفسك ُتَحب مني وتستقبل حبي جیدًا  خذ الوقت الالزم

تعل ةقبل أن تستفید من  یش ع أن  حرارت حبي حتى تستط غي أن تشتعل أنَت أوًال  ذا ین ضًا ه ؛ وأ
ع النار أن تتقد في القلوب؛  ما أنا واحد مع اآلب حتى تستط ح واحد معي  ن، یجب أن تص ه لآلخر تعط

  ألن القلوب هي الطر الوحید لي لكي یتغیر العالم. 
ل  تامنذ وقٍت طو ش، الذ یذهب  ن ح واحد من جنود في الج تفهم هذا ولكن اآلن أنا اخترتك لكي تص

، أنَت مفید لي في حال ما أخذت  حتو قلوب أخر تلیرح و ق وترك نفسك  الوق ال وَتَذوُّ الالزم الستق
ع أن ُشِعل من ذ لتتغیر من خالل حبي. أنَت لست النار (اللهب) ولكنك الخشب. ستط اته الخشب ال 

النار) ون متصًال  شتعل هو ( ن إن لم  ع أن ُتغیِّر واحد إال بلهب الحب الذ  .اآلخر ذلك أنَت ال تستط و
لما  ان هذا اللهب متقد  لما  ك) و ك (أشعله ف س فقط استطاع أضعه أنا ف ان ل َمن اقترب منه ل

عد، و  ,یلتهب بلستدفئ  ما  ن ف ضًا بدوره آخر ستي من جدید. حیث ُیلِهب هو أ ن ذا تشتعل    ه
ك. ة أن تشتعل بنار حبي؟ أنا أح  رأیت اآلن أهم

ثیر من شعبي الحبیب  - اء متسلط؛  ه، الكبر حجب الرؤ ه الذ  حتى من و إنه الظالم الناتج عن الخط
حوا الشعله والخشب، ص سین أرادوا أن  رَّ س فقطلكنهم لم الُم عوا ألنه ل  واونقبول أن  یجب ستط
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ل یوم بل حتاج إلى عمل  أخذوا الوقت الالزم لالشتعال، وهذا  ل لحظه وٕاال و  الخشب ولكن البد أن 
ن. افي االشتعال حتى ُشِعل اآلخر س   فاللهب ل

اشرًة. - ه في حضور وفي أعماق نفسك هو أثمن وقت ألنك هنا تستفید من اللهب م  الوقت الذ تقض

ع التوصل - ن تستط اآلخر أتي اللهب  اتصالك  س أكثر منهم، األكثر  الذ َعُبر مني من خاللهم ولكن ل
س منهم، اترك نفسك تشتعل مني  ك.,دائمًا مني ول  من حبي، أنا أح

 

ان)-   10 ل الم   (یجب أن تقبل أن تختفي حتى آخذ أنا 
د لك سامعا أمامك   اتى الذ صغیرك انا سوع رى   .لتحبنى نفسى لك اترك ان وار
ك ناا  اح

ل شيء، سوف ُأعلمك  - ك أن تتعلم  َك مفتوح ومستقِبل لكالمي. عل ابني اسمع جیدًا ما أقوله لك، احفظ قل
ون أنفسهم لكي یتعلموا،  .ما یجب أن تعرفه لكي تكون لي رسوًال، أنا محتاج لرسل حسب قلبي  یتر

ع و  رَشدوا وَُحبوا مني. فقط عن طر الحب أستط  .ذب القلوبأجت انتغیروا ُو
حمل هذا من فرحه  ل ما  ما أحببت وأحب وسوف أحب  حب بجنون  ح هذا القلب الذ  هل تقبل أن تص

ك. ه ولكن تستقبله، أنا أنتظر إجابتك. أنا اح س فقط أن تعط ع ل   وسالم وحب الذ تستط
طه هى اجابتي   .تردد بدون  نعم هى جدا س
د تون  بثتان فى ارب انت ُقلتتها التى نعم مةل تساعدها - نعم-ال هذه تكون  ان وار سة قالتها التى نعم و الز م القد  للمالك مر

ال   .  نعمتك على فقط اعتمد و ضعیف اننىاشعر  النى.المصاعب اوقات فى التضعف حتى ذلك و غبر
رك الذ رسط اكون  ان اخشى نعمتك بدون  انا ما قدر نعم لك اقول ان فى) جاد( مخلص و فخور انا ما قدر  او مرات ثالث ان

رك .ارب ارجوك. ضعفى اعن تعال.  اأو اخت الذین التالمیذ ك انا الطلب هذا سماع على اش   اح

ضًا رغبتك في أن تكون  لي، نعمتي تعضدك دائمًا، سوف اكون  مخلصا ال تخف، أنا أعرف ضعفك وأعرف أ
ك حتى لو لم تكن تراني أو تشعر بي  لما صغرت سأكون د,دائمًا بجان سندك،  ائمًا هنا. حبي لك هو الذ 

ضعفك، حتى  ك  ان. اعترف دائمًا في قل ل الم ن. یجب أن تقبل أن تختفي حتى آخذ  لما مّر حبي لآلخر
لمة نعم. المیزان  ًا من خاللك. أنَت لَك الفضل في شيء واحد، هو أنك أعطیتني  انًا صنعت عج ولو أح

عمل ع أن تتكبر ألجل قوة ساعد هو أنا وأنا فقط الذ  ع أنَت أن تتكبر؟ المطرقه تستط یف تستط  .
ع تدق مسمار؟ أنتَ  ا مستعملها، هل المطرقه وحدها تستط  .مثلھ

ض حبي لك ولكل أوالد األرضیین.  - د استخدامك ألجل ف ع شیئًا. وٕاذ أر  إذا لم أستخدمك، ال تستط

ك.  د أن اكملك، أح ك بجنون وأر  أنا أح

مت ولو أدنت أ أحد فأنت تعمل على  -   11 سه تعمل على جمالها، ولكن إذا نقدت وح لو أنَت تحب الكن
هها.   تشو
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سة امى ا انتى و) التناول( الجسد هذا فى موجود حقا انت سوع رى م القد نا التى مر قة تزور د .)ندا( شیرروك فى خاصة طر  اصلى ان ار
ستنا اجل من خاصة صفة لكم ان و هنتنا و  اساقفتنا و ن ات الره ل والره   التمییز روح و النور روح بواسطة الكل شتعل لكى المعمدین و
مة روح و مان و الح قة و اال ة و الحق ة و المح ما اال یوجد ال انه. والحب الحر ستكم لبناء قل   قادرة جدیدة نفخة العطائها, ن
ه و جمیلة تجعلها ان على  ه ما وال )شائخ( عتی شیئ بدون  لیتا نق م الى انظروا. ذلك ش  و ضاللة بواسطة موت بل یتالم الذ شع

ما ان.محبته عدم و اخطاءه سببتها التىة جرحات  الروح نار بواسطة مشتعل,  االب هو الذ نفسه الحب مصدر من متغذ دائما هو الذ قل
ا اشعلوا تعالوا. القدس ون  لكى ثیره قلو ن ن ن, سوع الرب مجئ فى  الراغبین نحن ثر اله على وقادر  حب  لهیب بواسطه تنقت قلوب استق
ما ح تغیره و لنتقیته قلبى فى النار هذه الشعال نعم لمة لكم اكرر و اعید. المقدسین قل ص ما مشابها ل را. لقل  صالتى سماع على ش

ك انا.  صغیرك.  .اح

 (من السیده العذراء)

در - الحب الذ عند لك، أنا  لیان د أن أضمك إلى قلبي حتى تشعر  ، تعال بین أذرع األم، أر صغیر
سه  ط الكن سه، إنني ُأح سوع أقدمها إلى اآلب. استمر في الصاله من أجل الكن استلم صالتك ومع 

د  .بردائي اما أر ه و , ان سه جمیله ونق د الكن ضًا یر اها.إبني أ ات التي تح اآلن تجعل منها  فاالضطرا
سه الجدیده. سه جمیله، أنَت شاهد على بناء الكن  ن

فتح القلوب. ال  ضًا في الصاله حتى  سه، استمر أ بها االن على الكن س أعِط مجدًا هلل على النعمه التي 
  یوجد طر غیر الحب لیرد لها جمالها. 

ن أن تساعد من جهتك، لو ق م ك أنت،  ك ملهذا الجمال یبدأ من قل الحب یل سه والكهنه ,ئ  ِحب الكن
ل َمن تقابله، لو أحببت تساعد على جمالها م واإلدانه أل شخص ,و والشعب و لو بدأت في النقد والح

نت وأن تعرف ك أینما  ه صورتها، امتحن دائمًا قل ه  تهل ان .فأنك تعمل على تشو النس إیجابي أم سلبي 
ضًا هل أنَت مرهم سه، وتعرف أ نا  للكن عم حب ابني  امُمطیِّب لقلو ادة معاناتنا. تأمل  انَت تعمل على ز

ك. تر  الحب الذ في قل عملك ولكن  س  سه الجدیده، ل ح من بناة الكن ك سوف یلتهب وتص سوع، قل
ك. ط حینما تقبل أن تصغر؟ صغیر أنا أح س   یف هو 

رك سة امي ا اش رك فی اعرف ال لكونى و الُمِحَة القد ة الصالة اردد سوف اش م   .المر
 

 )تعلَّم أن تدعني أعمل حتى في أدق التفاصیل(  -    12
د سوع رى د و امامك صغیرا اكون  ان ار ا لى اكون  ان ار   .لك صاغ
دك, شئ ال انا بدونك, ارشدنى لى تعا ضا  تقبل و طفلیها و ابنتى انت تقبل و الیوم معى الموجودین احفاد تحب الذ انت ار  ل ا

ة فى سنقابلهم الذین االشخاص د اننى ما االسبوع نها ین انهم شعروا انهم ار .  خاللى من و,  فىّ  وحب تعالى  ,الحب انت. محبو
رك ك انا. صالتى لسماع اش ضا اطلب و.القدس الروح و االبن و االب ایها اح سة امى الى ا م القد ضا هى تاتى ان مر  و تقبل و ا
م انا.  ضعفنا و ضعفى اعینى تعالى. خاللى من االطفال هذه تحب م.  اح  صغیر
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د  الحب أر ه فقط.  ه دائمًا .. المح .المح شر إلى أبد ل ما هو  ل  ل جراحاتك وأحوِّ ك وأضمد   أن أشف
لِّي القدره، تعلَّم أن تدعني أعمل في أ ك أن تخاف من شيء أنا  ؛ أنَت وخاصتك، ال عل دق أنتم مختارَّ

  التفاصیل.
ك.  ارك وستكون في الدهشه لما سوف أعمله أمام عین د فيَّ وت ح شاهد، سوف تتعجب وُتمجِّ أنَت ستص

األخص على حبي. ام،  عیناك بدأت في أن تنفتح على عملي، على قدرتي و َك هذه األ أنظر ما أنا فاعله 
ن  نًا أو مم نًا أن تعتقد أن هذا مم ن مم ذا من خاللكمنذ شهر واحد لم  ، من أن تتخیل أن أتحدث ه

سوع الذ  االت وال أوهام. أنا أنا هو  ست خ قه أنَت ال تحلم، إنها ل ه وهذا فعًال، ها هي حق خالل ما تكت
ك ومن خاللك. ع أن أعمل ف َك إال أن تصدق وتتواضع (تصغر) حتى أستط ًا. ال عل ك حال   یوحي إل

 

ًا سُشرق ملكوتي على هذه -  13   األرض.قر
ح عید نحتفل نحن ارب عیدك یوم هو الیوم قى الملك هو انت, ملكا المس   )اتمنى( اطوق  انا, االرض و السماء ملك الحق
ده و, اوال القلوب فى یبدا ان البد انه اعرف انا.  االرض هذه على ملكوتك شرق  ان ُمل ان ار ْ  غیر نت لو و حتى اوال قلبى فى َ

 أترجاك التفاصیل، ألدق األخر  َنَعمْ  لمات ل مع بیرة نعم لمة لك اعطى و اعود مراحمك عظم على اعتمد نىولك , اطالقا مستح
ضا ع حتى  ثیرة قلوب من نعم لمات الیوم تنطل ان ا ك انا.  لالبد ملكوتك تبنى ان تستط  صغیرك.  اح

ًا على  ح قو ص ك وقد جعلته طلبي لكي  ًا ُشرق ملكوتي على هذه صغیر .. أنا قبلت طل قلب اآلب، قر
ة القلوب. م َُعد بواسطة تنق عاد یخص اآلب وأن المجيء العظ   األرض. الم

الكامل  اء  دهم أنق مالذ هو مستحیل ,إن مختارَّ أر موافقتكم ورضاكم أنا  علیك ىولكن  ، إنه عملي  انق
قوا في غرفتكم الد س عملكم، انتم تنظرونني أعمل، ا ائنات ول ونوا  م.  سه مر م أمي القد ما تطلب من ه  اخل

اح. م هذا الص ه من ساطه ما اطل ًا. انه في منتهى ال ر وخصوصًا ح ح وش   صاله وتسب
غة الجمع ألنني أفكر في خاصتك (أهل بیتك) و  ص   لذین سأرسلهم لك. اأنا أتكلم 

اه سرعه. استعد ألنه للقرب  ,لتنقیتك االن في الوقت الحالي اقبل الذ أسمح أن تح ولكن أنا سأتدخل 
ك. .. أنا اح انك، صغیر ل    العاجل، إنني انتظر فقط أن تكون مستعد في 

رك رك اش رك اش د  ما منى اصنع اش د متى  تر د ما تر   .تر
قى و اكون  ان على نعمتك لتعیننى و. مشیئتك اكتشف و اعرف ان ِنْعَمة اعطنى   هذه ا
ك بین لالستعمال القابلة و المرنة االداه ك انا. ید  اح

قها. -  14   الیوم البد أن تقبل، إنها خطتي وأنا الذ أسهر على تحق
د سوع رى ات لك اقدم ان ،ار ع ال ملف بخصوص اواجهها التى الصعو ه اتقدم ان استط د انا. ف ع ال لكنى و ار  ان منك اطلب. استط

د ما اكتشف لكى فى اوال اعمل. العمل هذا یتحق لكى تتدخل اه تعلمنى ان تر  .ا
ة خطوة ا اتجنب حتى افكار  ل ِإلهم س ه ترغب لما ع رك. الملف هذا فى عائلتى لخیر و ,لخطتك عائقا اكون  ال حتى انت ف  اش
قها و لصالتى سماعك على ة شك بدون  التى تحق  عدیدة سانف ان حین فى, همومى الى اعود الننى انانى اننى اشعر انا.انان
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اع طر فى  ل. الض اتى و رك.  مجیئك ذلك و اسمك، مجد و االنفس لخالص موجه تكون  ان یجب طل  مراحمك عظم على اش
ینو ل للخاطئ د الذ الصغیر انا انا، هو الذ لمس ه مرغوب غیر هو ما ل من یتخلص( یتنقى ان یر  )ف

ح لكى ده ما ص ك. انت تر د الذ الصلیب و درتىق عدم واقبل ثقتى ل اعط ه ان انت تر ده ان ما.لى تتر  شئ ل من اكثر ار

ك انا. السمعك اصمت انا.  حضورك هو  )ارب( اح
 

اه اآلن ال تطلب مني شيء  ة ما تح ل شيء، أعرف ما تحتاج آخرصغیر .. لو تعرف أهم . أنا الذ أعرف 
اه الیوم، أما غدًا فشیئًا آخر. ه لتح   إل

ع یل،  لكي أستط ًال للتغیر والتش قى قا ك ومن حولك ومن خاللك البد أن تكون مرنًا وت ه ف حر أن أعمل 
ان في المشاكل  ات، أو في الفرح والنجاح واالزدهار؛ إن ما  فىو االتجارب  فىو اودائمًا شاكر، سواء  الصعو

لَّك لي.  ده هو أن تكون ُ الفرع لتحتفظ دائأر قى متصله  ذلك أنَت ما أن الورده ت بمًا بجمالها،  أن  یج
ط بها شمس أو  ه للورده سواء الجو المح النس تكون دائمًا ملتص بي حتى تتأل وتكون ما یجب أن تكونه، 

ا أوقات سعاده (فرحه) ذلك أنَت مثل الورده تح الغصن، و قى متصله   أو عواصف أو برد، المهم لها أن ت
قى متحد بي أوتعب ات المهم أن ت ع قبول المهمه التي  صعو ل شيء ومني ما تحتاجه لتستط .. أنا مصدر 

نت ثابتًا  نت على طر الصلب، المهم هو أنني  اه حینما  ان علّي أن اح لفت بها. تأمل وتعجب الذ  ُ
د هو ما یر أبي حتى أتمم مهمتي  مشیئتي , ومتصًال  س  مشیئته ول        .متصًال 

اه اآلن اس لمة نعم لكي تتحق إرادتي ال إرادتك.من خالل ما تح   تمر في إعطائي 
إن معاناتك تأتي من أنك تحب أن تصنع خطتك وتراقب تنفیذها، الیوم البد أن تقبل إنها خطتي أنا وأنا الذ 

ارشدك اآلن لتكتب، احفظ ما عشناه اآلن جیدًا، أنا أردت أن أراقب تنفیذها.  ما  وحینما تقبل ذلك سأرشدك 
ك مَ  نت متحفظ  ما َثل الورده، أنتأعط   .تكتب ان أنك ال تعرف أین أقودك، 

نت تكتب أن اإلمالء انتهى هنا  نت تعتقد حینما  ان لها و ه لك .. إن هذه الكلمات التي أتتك ال م في ,النس
ما أعطیتني الثقه ه لك، ولو لم تكن مرن ف د أن أعط نت أر م  ه لتعل نت  ,حین أنها لم تكن إال بدا ما 

اشر  م مني م اتك.تاحصلت على هذا التعل ع (خطط) ح ل مشار   ، وهو نفس الشيء في 
ك، أنَت مختارّ أنا مرشدك، ال  اتات عدیده أنني أح ث فيَّ دون أن تر أو تعرف أین أقودك، أنت عندك إث

د اكثر؟ أجبني؟  ك، ماذا تر ك، أحم   تضطرب وال تخف، انني أنا هنا، أح
 

ع ال ننى أل الفهم طیئ ان م ,ىوااله ري ا ان استط اء من لى تعلمه ما اح د ال انا. الدرجة لهذه جمیلة اش ك و حضورك من اكثر ار  ح
ا نعمتك( وخصوصا اه، تعلمنى ما الح ن ال سوف و درجة القصى ضعیف و جدا صغیر وحد النى ا ا ك متحدا قائى فى لكن و. اتم  داخل

اه ان  علىّ  ون  ما ان ان ا,  اً  اح  .نعمه شئ ل ان اعرف انا. خیر  الى سیؤد شئ ل خارج
قى الن جدا ضعیف وحد الننى تهملنى ال ك فى ثابتا ا ه، تحافظ  الذ انت و, االتصال اقمت الذ انت. ح ك، واث انا عل  ف

ك اعتمد و. مجروح و قادر غیر هش، اننى اشعر انا ك ان .عل  .اح
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القلوب.هذه الكن - 15 ًا ابتداءًا    (إعداد القلوب)سه الجدیده أبنیها حال
اح هذا. سوع رى - د الص رك، ان ار مان فى جدید ُعد أحیىّ  اننى شعرت االمس. عملك على شاهدا نت الننى امجدك و اش   اال
اه بدات نت لو ما  ُمْغَمر و. ار  ما روعة من متعجب لكن و فضعی شاهد  اال لست انا و. فیها عمل الذ وانت قائدها انت جدیدة ح

  .التفاصیل ادق فى حتى القدرة لىّ  انت تتممه ما ل على وشاكرا
رك یف اعرف لست و فرحان قلبى ان ل لك اترك ان نعمه تعطینى ان منك اطلب. اش   . الم
، عرقلة سبب ال الذ الصغیر ذاك اكون  و  ما) فرحه مندهش(  معجب انا و , تعمل ظركان لكى الضروره عند اختفى لكن و  للطر

ه ثقتى )تحققه و تعمله(  تتممه ك الكل ك انا .ف   ارب اح

 .. تك انتظرت صغیر َلك ولكن ألجل أنني أحترم حر د أن ُأَكمِّ نت أر ل  َلك، منذ وقٍت طو م أحب أن ُأَكمِّ ابني، 
ك مستع الفعل ف ة العمل، أنا دائمًا هنا  ل األحداث حتى تترك لي حر ل الظروف و د أن أتدخل (أعمل) في 

  وفي أدق التفاصیل. 
الثلج  موافقتك د أن نفسك تتنقى  ل نقائصك، أنني أر أدق التفاصیل  ك، أجعلك تكتشف  د خصوصًا أن أنق أر

ان. ل م ل حسب أفكار دائمًا وفي  ط وتتش   بدون أ دنس، أفكارك تنض
دها جمیله نحن االثنین ندخل إلى عالم جدید، سه الجدیده أنا أر سه جدیده وهذه الكن ن ه و في  دون ب و نق

ه یلزمني  سه نق ًا بدئًا من القلوب، ولكي تكون هذه الكن أنشئها حال سه أنا  ه ذلك. وهذه الكن عتی وال ما شا
ن أن تكون أجمل وال أنقى من القلوب التي تكونها. م ه ألنها ال    قلوب نق

یرة. أنا محتاج لقلوب إن األمر عاجل. س شيء آخر، ال تنسى أنه عملي  كث ه، وهذا فقط ما أحتاجه ول نق
س عملكم.   ول

ه من مختارّ  ضًا (نعم) ودائمًا (نعم),إن ما أطل لمة (نعم) وأ ًا، اعمل هو  ع أن أعمل حال ذا انا أستط ، وه
لما أتدخل ان لما الوقت في عجاله  طئ أو حتى سرعه ألن الوقت في عجاله. و سرعه، أنَت یجب أن ت ا 

ة  ك). البد إعطاء الوقت الكافي لتقو ك جیدًا (ف تتوقف لكي تترك نفسك تتنقى وُتكمَّل بنعمتي لكي تعبر إل
دنا  الغصن و ,العالقه التي ُتوحِّ طه هي البرعم الذ یرط الورده  اح توهذه الرا نها من أن تقاوم الر م

أمطار  ه  ه جدًا. والعواصف المصحو   قو
طه التي بیننا (البرعم) ; صغیر .. خذ وقتاً  بحأترك نفسك تتكمل، الرا قاوم یص أكثر مقاومه، قادر على أن 

  أردأ العواصف.
ك . اترك نفسك لُتحب، ذوق حبي، ال تخف، أنا اح ه منك ولكنه ضرور ا إن قلیل ما أطل .  ی   صغیر

رك،– رك، اش رك اش   نىلتحب نفسى لك اترك انا. اش
د ك اذوق  ان ار   ح
 

قي هو في داخلك، أنا ُأشِّلك بلهیب نار محبتي لَك. -  16  الغنى الحق
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لك. - ان آخر، انه بواسطة نار حبي لك سأش س في م ك ول قي هو ف  إن الغنى الحق

ال خوف ن   .. حًا صغیر د أن تكون أكثر فأكثر مر ، لقد وجدت نعمه في عیني، انا دائمًا معك، هل تر
ن أكثر فاكثر صغرًا. انزل إلى أعماقك فهناك أنا موجود، لي ضًا تكتشف صغرك وعدم قدرتك ؟  وهناك أ

ه. ك وقت المعمود ل الفضائل (المواهب) التي وضعتها ف ن التواضع و س ضًا    وحدودك وهناك أ
له وتصرفاتك، أن انك  یرك و ل ما تفعل وطرق تف ا دائمًا إن هذه الفضائل هي التي یجب أن ترشد 

ك أن تنقص  ك أن تدعني اتصرف، ولهذا یجب عل ك ومن خاللك ولكن یجب عل مستعد أن أعمل ف
د أن  نت متصل بي دائماً اقول لك(تصغر). أر ك ومن خاللك، إن هذه ادائمًا أنا الذ   لكنت : لو  عبر ف

طه  تى هي الرا دها أكثر فأكثر قوه.  أنا ال   أر
ر دائمًا في الحب الذ  دنا (ترطنا).تف ة العالقه التي ُتَوحِّ   عند لك هذا یؤد إلى تقو

ع أن احفظك  س فإنه بواسطة هذه الِنَعم أستط نت سعید أو تع لمات (نعم) سواء أن  رر لي موافقتك.. 
ان آخر. سعید  س في م ك ول قي هو ف ان ما یوجد حولك، إن الغنى الحق انه إل وفي سالم. مهما    فیم

ترك  ر  غنىال هذا  ت نني  , یتفج م ح ذلك الصغیر الذ  متها في نظرك وتص اء األخر ق تفقد األش
یلك.  ن من استخدامك البد أن أنتهي من تش   أن أستخدمه. ولكن قبل أن أتم

لوا،  عبروا بواسطة اللهب لكي یتش أنَت بواسطة نار حبي سُأشِّلك وهذا ما إن المطرقه أو الذهب البد أن 
لمات (نعم) أفعله في  ما تعطیني  لتالوقت الحالي، فف ك، ف; ترك نفسك لتتشَّ ُأشعلك بنار حبي سما ُأح

یف یتم عملي  األشخاص التي سأئتمنك علیها. هل بدأت تفهم  الفعل أتوصل  ل خاصتك و ذلك  وأشعل 
بیر،  مجهود  ك ومن خاللك؟ أنت الذ وجهت نحو العمل  دیكف لك لُحلم، إنه میول إلى أن تقول: إن ذ ل

قه، في حین ( ون حق قرأون هذه السطور. انه الفعلأسهل من أن  ًا ولكل الذین  قه لَك حال ) انها الحق
ك  یف أنا أح .ا عملي،    صغیر

 

اده). - 17 ه معًا (للصاله والع  م هي فرحتي حین أجد اجتماع هذه الوحدات المشار

 

د انى اعماق فى انه. سوع رى ك اصلى ان ار  .المساء هذا اجتماع خاصة  الجل صفة لك اصلى و ال
ض نعمتك ترسل ان منك اطلب ك وتكمل ف ه فى شخص ل شعر لكى الحب بروح مختار  .منك محبوب انه قل

ما و  .احبهم انا المساء هذا حضر شخص لكل عنه غنى ال ما هو و, شئ افضل انه ا شئ، ل طلبت اننى اعتقد الحب اطلب ف
د ك انا. لنحب المساء هذا انفسنا نترك ان وار  )ارب( اح

 .. ًا لكل أوالد صغیر ض ح ف نني أن أرفضه، قلبي  م أحب أن أراك تطلب حبي بتوسل، إن هذا طلب ال 
ه هذه (اجتماعات صاله ادل والشر م هي فرحتي حینما أر وحدات الت ادل الذین على األرض.    ).وت
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ىا الذین یوافقو  ةمختار واونوا هؤالء الصغار الذین  أن عل طلبوا بتوسل) لحبي  یجعل أنفسهم سعاه (
عودوا إلى مقاعد  المدرسه  وافقوا أن  وا ,و ولكن هذه المره مدرستي أنا لكي یتعلموا الحب، یتعلموا أن یتر

ح یف  ن، یتعلموا  حبهم اآلخر وا انفسهم ل تر ذوقوا حبي و َحبوا بواسطتي و ما هم أنفسهم ُل ن  بوا اآلخر
ذا أراد اآلب أن یخلقهم،  ما هم؛ ألنه ه حبوا انفسهم  تعلموا أن  م علیهم وال انتقادهم وال لومهم، و دون الح

  أبي وابوهم.
س  قبلون أنفسهم فهذا ل حبون انفسهم وال  ما هم ولو هم ال  ونحن اآلب واالبن والروح القدس نحن نحبهم 

ع الكائن أنألنه یوجد خطأ في خلقهم و  ستط عد، فقط بواسطة الحب  ل لكن ألن الخلقه لم تكمل    .خلقته  تكم
مل عمله هو. لمة نعم لكي  م  طلب من م لدرجة أنه  ح م في هذه االجتماعات  اآلب  لمة هو إن وجود

ضًا أن  .(نعم) جب أ واو م وفي أفعالكم وخصوص اخر  نعم تقول الم ًا في لتتنقوا بواسطة نار حبي، في 
ن. ال اآلخر ون لد الشخص إال أفكار جیده تجاه نفسه وح ما ال  م، ألنه هنا یبدأ ینشأ الحب ف   أفكار

م م للحب لیتكلف  وا أنفس ن لمراحم الرب. انتم صغار  ,أتر م وفي اآلخر م في انفس عج ل شيء ال  وا  واتر
ن. ولكن ال األحر اآلخر م و أنفس م  ل شيء . جدًا لتغیروا أنفس نقي  ل شيء و غیر  د أن    حب یر

ان األمر عاجل  لما  م لُتَكَملوا.. الوقت في عجلة (مضغوط) انه  وا أنفس م لُتَحبوا، أتر وا انفس لما یجب أتر
حبي. م لُتَكمَّلوا  وا أنفس م أن تتر   عل

الحب  م تتغیروا (تتحولوا)  عواإن ما هو عاجل أن المهمه  متممافى اأن تبدأوا  وفي هذه اللحظه فقط تستط
تأمنتكمالتي    علیها. اس

ع النجار  ستط لوا بنار حبي،  انیف  م لتتش وا أنفس امل الصنع؟ أتر ن  مطرقه أو منشار إن لم  عمل 
م، أنتم أعمدتي.    انه عاجل، أنا محتاج إل

ونوا هؤالء الصغار.  م)  َِبِرُ اء ( وا الكبر م للحب، اتر وا انفس م جداً ونوا صغار (اتر ) لتقبلوا في أعماق قلو
ه.  د أن أقوله لكم ألختم    الذ ار

م، أنا أقدم لكم حب اآلب والروح القدس وأمي م،؟ بجنون أح ه أح م، إلى ما ال نها م.   أنا أح   مر
 

س -    18 ن وقعوا في فخ إبل   .ثیر
ع و الكل، تعرف ،و شئ ل تعرف انت ،و القدرة لى هو انت .شعبنا معاناه ماما قادر غیر و صغیر اننى عارفا لك اتقدم  سوع، رى -   تستط

د .شئ ل تغیر  ل لى ِعد لكن و ذلك فى رغبت لو.  لنجدتهم اذهب لكى, الصغیرة اداتك  اكون  ان اقبل انا و. وعائلته ب معاناه لك اقدم ان ار
ر و النور  للطر  یلزمنى ما ك توسلب انا...... و التحر ك لترسل ال س و مشیئتك لتكن.  لهم ح ك انا. مشیئتى ل   .اح
 

 .. م لكي یتدخل صغیر لكي  بخصوص بأنا سمعت صالتك، واجعل منها صالتي وأنا اتوسل إلى أبي، أبو
تها ة ;  تكتشف (تجد) حر   بنت هللا.  حر
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اً  ذلك. لألسف حال دهم  ن وقعوا  إن أبناء (أطفال) هللا ُخلقوا أحرار، ونحن نر ثیر السالسل،  ن مقیدین  ثیر
ًا في هذه األوقات التي هي األخیره لقد حان الوقت لكي تبدأوا ترفعوا  ثیره، حال في فخاخ العدو وفخاخه 

ون له أ قوه. ًا سوف ال  م ألن قر   رؤوس
قیدها. , بناء علي صلواتكم مساء األمس. أنا بدأت أفك ُعَقد الحإستمر في الصاله من أجل (ب) بل الذ 

ن تفعله. ث ي الوقت المحدد (المعین) ما یجب ألهمك (أوحي لك) فلي وواف أن تصوم من أجلها. سوف أص
أنا أعرف إنك تحب أن أقول لك  حین الوقت،, أنا أتدخل وأعمل حینما أنا إلهك. أنا ال أكشف عن خطتي فيًّ 
شئ واحد مهم هو أن تعرف أنني سمعت طلبتك تقبل.ٍ إله الحاضر والماضي والمس فعله مقدمًا. أناسوف أ ما

قوه. سأعطي النور , وسوف أخفي هذا الروح  روح الخالف (الغموض) التي , وفي الوقت المحدد سأتدخل 
ًا.   تسود حال

 . د أكثر أنا محتاج لقلوب تحبني وتث فيًّ أنا بتألم أكثر منك حینما أر أطفالي الذین أحبهم یتألمون. إني أر
عد.  منك ة أوالد هللا. الساعة لم تحین  تشفوا حر   أن 

اه اآلن. ال تخشي  ما أدعي (ب) ومن حولها بواسطة األلم الذ تح أدعي القلوب واحد بواحد.  ًا أنا  حال
ه عنهاشیئًا, في أسمها أعطي  ا الن م.ٍ قَ لمة (نعم) (أ بدًال من ب) ( سة مر معطف أمي القد م دِّ ) أحطها 

ًا ستفهمون, ستصمجدًا هلل رك لقبول ما أُ ی علي عمله فیها وحولها, قر مه لك, علِّ رون شهودًا لعملي, أش
), ال تنسي أبدًا إن النعمه  حدث الیوم أم غدًا (تث فيًّ ي أعمل دون أن تعرف ماذا س لمعرفتك عدم قدرتك وتر

الدرجه التي یهنا  م. دائمًا في الوقت المناسب و اج   تطلبها إحت
النعمه و ةتم مختار أن أكملكم  م و أح ك. .ملئ الحب ; الخیرات ث فّي, أنا إلهك. أنا  م, أح   أح
  
بیر حین أجد أن عدد -  19 وا الذین ألمي    جدًا. قلیل أحبهم لكي لي أنفسهم یتر

د ما جیدا اسمع صغیر  اح هذا لك اقوله ان ار د. الص   . محنى ان اقبلوا,  حبى لكم اصرخ ان ار
 االرض على الذین اطفالى من واحد لكل لك حبى ان.حبى عم ال و عرض وال ارتفاع وال حبى حجم تعرفوا ال انتم

  .حدود بدون 
عا انا  من جدا قلیل عدد ان من اتى الكبیر المى ان . حبى ایزوقو  مواجعله حبى عن له العبر منهم واحد ل ت

و  انا قبلو  الذین هم االشخاص وا و, احبهم ىكل نفسهما لى ا یتر م لحبى انفسهم یتر  یرشدهم( فیهم یتح
قودهم ست سعادتهم ان الناس عرفت لو .) و ان فى ل  السالم مصدر انا. شیئا اتفعلو  ان اتقدرو  ال بدونى. اخر م
اتك ىاساس هو ما ان. والحب والفرح   .لتحب نفسك تترك ان هو االن لح
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ك محتاج انا. الحب بواسطه تتغیر فسكن لتترك حبى لتذوق  الكافى الوقت خذ  ك ارتاح ان الى محتاج انا ال  وان ف
ك اصنع نى ف قى مس قى. الحق ، فى ا ض لتستقبل محضر ه الذ الحب ف ك اس  فى الوقت نفس  وفى ف

اقى اساسى هو لما وقت اعطى) . بیتك اهل( خاصتك ك انا بُتحَ ل نفسك اترك ثانو  وال   . اح
  ، االحتفال ابتدأ, أسرعوا.ر م للفرحه الكبأنا منتظر  -   20
د الذ صغیرك انا. سوع رى   بواسطتك، لیرشد نفسه یترك ان یر

د ما بى اصنع د ما. تر د حینما تر ك انا. تر  . اح

.. أحب أن أراك صغیرًا حتي آ ك مقابل قلبيرعي أضمك إلي قخذك بین أذصغیر ون قل ع  لبي, حینما  أستط
حبي. إار حأن أشعله بن ه  م ف حبي أتح یرن حبي لك بي, أوقده  ع أن أرفض لك  لدرجة أنني كب ال أستط

ك, أجعل منه طلبي وأقدمه إلي ا ة قل ه مني, أسمع رغ قبله  .أبونا وآلب, أبوطلب. حتي قبل أن تطل واآلب 
ما أني مع اآلب حتي  .فرحه و أذرع مفتوحه د أن أكون معك  تطیعأني أر حبنا. أن تت تس   غذ دائمًا 

ان أنت تختفي  ما لو  عني هذا,  ك بواسأنظر جیدًا ماذا  ا ف ع نحن أن نح ك ومن خاللك. أنه تطلكي نستط
قك. أنت لست إال شاهدًا علي عملنا. لست صل إلي قلوب الذین في طر ا بل  حبنا هو الذ س أنت الذ تح

ا ك. نحن الذین نرشد أفكارك نحن  نحن الذین نح هم إننا األعالك. نحن الذین نتكلم وخصوصًا (الذین نرشد أفف
قي في الزهول, ستكون أكثر فأكثر في نحن الذین نحب من خاللك قي وست غیر) أنت ت , أنه دائمًا الحب الذ 

لما صرت  نت في التمجید أكثر فأكثر  لما  حفزالتمجید, و ه أكثر  شاهدًا علي عملنا وحبنا. مما  ك الرغ لد
ل و التمجیدفي    و... التأم

ذا تدخل في الحال أثناء  اتك وه حدث خارجك.على االرض  ح ان  ه مهما    في السعاده األبد
سةللماذا تلح أمي ابدأت تفهم  هل م وتؤ  قد ه علي مختارّ  دمر   ؟أن یدخلوا إلي غرفتهم الداخل

وا قي القادر أن التهلیل) هذا هو من اآلن الفرح ( احی م القوه علىالمصدر الحق عط م,  أن تحیوا بهدوء  غذ
الفعل. إن حبي أقو االضطرا ه.  ات التي بدأت  الكل الدخول  ن أن تحیوها. أسرعوا  م ل الصدمات التي  من 

ملئه لقب لمةقلبي مفتوح  لكم. أنا ال أنتظر إال  سم لُتكَملوا منعم من ولكم  وا أنف م لُتَحبوا ,. أتر وا أنفس  أتر

م أتر   - م لُینَعم عل م تشتعلوا بنار حبي,وا أنفس وا أنفس م جدًا. أن حبي ال حدود له  .أتر  أنا أح

م للفرحه الكبر دائم وا, تعال واتعال ًا إلى قلبي, ألنه هنا أنا أنتظر . إن الحفله بدأت (العید) أسرعوا. ال ًا أكثر قر
م أنه الطر األكثتقولوا إال نعم لكل ما أطل اشرةً ه من اشر). ر م   ( الطر الم

حث في أماكن أخر ال تض ت. لقد عوا الوقت في ال ساطة) التعقیدات الكبر نحن ندخل في الت إنتھ ط (وال س
اً  الكبر  ض ح ف م, تعالوا ذوقوا حبي.وهنا أنا أوجد وقلبي   .أنا أح

ل شيء فأنَت ال تستحقني. -    21 لني على    إذا لم ُتفضِّ



-18 - 
 

د .سوع رى  رك، ان ار ك امجدك، اش ار اه ان لى سمحت عما ا ما شهر منذ اح   الحب ل ذلك و, اكثر ك االلتحام اكثر لى  سمحت ف
ه بهذه االلهام  خالل من ظهر الذ رك اخیرا. الكتا م من ه توصلنا ما على اش   ) .                  االن حتى( تعل
د ال انا ا ان ر د  مشروطة الغیر و) نعم( لمة واكرر. خاللك من و اجلك من و   بواسطتك اال اح   هذه اكون  ان ار
ك بین الصغیرة االداه  ضا المرنة و ید ك انا. ا  اح

بیره .. فرحتي  ت صغیر طرةلرؤ   .حبي ك مرن, أراك أكثر فأكثر تحت س

س هو إ اه اآلن ل ه, بل أقول أأنه الطر الوحید للسعاده لك, أن ما تح ة عالقتنا, أنه ال بدا ننا لسنا إال في بدا
ه الزواج حی ه وفي النها ایوجد الخطو   خر. عطوا أنفسهم الواحد لآل ءث األح

ك أكثر وأجعلك تستفید أإ د أن أتحد  عدًا (عمقًا) في الحب أر ضان الحب ن رغبتي هي أن أقودك أكثر  كثر من ف
د أنالذ أحجزه لك ل الذین أر قه خاصه , ولخاصتك (أهلك) و طر ؤالء الذین في ه أصل إلیهم من خاللك. وافكر 

  قرأون هذه الرساله.

ًا  نك أن ُتوقف نهائ م   خره أو تعلقه.بدأ بیننا. أو توقفه مؤقتًا أو تؤ ما فى أنت حر في أن تتوقف أو تستمر. 

ضاً  وأر  ,االستمرار في أنا أر رغبتك الكبر  قولوا عنكمخاوفك خصوصًا لو خرج األمر للعام أ ندر و لی ,ه, ماذا س
انس ا ع  ؟ الش یف ستح ضاً ائلتك هذه المغامره؟ وهنا یتعین او ارك وأ ك.ا خت   متحان ح

  رضائي ومن معي؟إ,رضاء أهلك وخاصتك؟إ,رضاء صورتك وسمعتك؟ إ

مي, إن لم تفضلني على ارك. أنت تعرف تعل لیتًا في اخت   ل شئ فال تستحقني ولكن أنت حر 

د أن تجبني نك أن تقبله أو ترفضه أو تقبمولكن أنت ,ن أنتزع حبي لك أبدًا من جهتي ل ًا. أر  هأوج اأن.له جزئ
طرس ك. ندر أتحبنيو : لیلك نفس السؤال الذ سألته ل ًا لك, أح ض ح ف   ؟ أنا قلبي 

قى اجابتى ان    ة) نعم( ت فة الَنَعمْ  هذه ان اشعر ذلك من الرغم و.  مشروطة الغیر و الكل  على فقط اعتمد انا . خوف فیها و هشه و ضع
ح و مقاومة اكثر تكون  لكى نعمتك ة تص  . قو

سة المى التى نعم لمة اترجى و م القد لمة مر مانى ستان فى انت التى نعم و  .جث

سة المى الكبیر المعطف تحت نفسى اضع انا م القد س هجمات من محمى اكون  لكى مر  . ابل

قى ة حمایتك الى حتاج الذ صغیرك وا ك انا.القو  اح

ستي. -   22 ن د أن أصنع منَك عمودًا في    أر
د رك ار سة اعطیتنا النك امجدك و اش م القد عة و اما ,مر رك.  شف ه تلقیناها التى النعم ل على واش   .االسبوع هذا نها
  .  بدونك قادر الغیر ، صغیرال هو انا.الحب اكون  ان اقبل انا و ُِحَبنى الحب ان اعرف انا نعم
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ا انا ك. لك صاغ  )ارب( واح

اتي. ر ع أن أكملك بنعمي و م أحب أراك صغیرًا ومنصت لي, في هذا الوقت أستط  ..    صغیر

ضا أنه الوقت ش ( ا ا المناسب لك لكي تع ح ه الحب حیث  ح ف ك, الوقت الذ تص ا) التغیرات, تغیرات قل تح
ستي. ن ح عمودًا في  سمح أنك تص ك و ح ف   المس

ه  ق م مهمتك الحق انك وهنا تبدأ في تتم م في  ح الحب, الحب هو الذ یتح ما تص أسمع جیدًا ما أقوله لك ف
ح راعي لكث ن من غنمي یإلبن (طفل) هللا. وهنا تص ح ذلك القناه ر عبر  أىقناة الحب؛ ,(رعیتي) وتص أن الحب 

صل إلى نفوس في غیر المنظور تائهه (ضائعه).   بواسطتك ل

ع شیئًا، إنه الحب الذ  اتك. اعرف أنك بواسطتك أنت ال تستط ل تفاصیل ح لمات (نعم) على  استمر في تكرار 
ل شيء، انه الحب الذ أخذك ع  ث ستط ه قل  حی ش صنع منه ملكًا. وأنا نت؛  ع غنمه ل ًال داود خلف قط
ستي. ن د أن أصنع منَك عمودًا في    أر

ًا. أترك نفسك لُتكمل.أنه في هذا الوقت أنت  ح ح ك, أنت تص رًا للحب ألن الحب أح . ال لى ألكثر فائدةاقدم ش
ك. ترك نفسك لُتَحب.تحاول أن تفهم. آمن آمن فقط وا  حنان أح

ةً اآلب مت -   23 ك  قدًا رغ قوة ف عمل  لمات نعم دائماً و في أن   في قلوب أطفاله الذین علي األرض. أنا منتظر 
  نعم. 

رك.  سوع رى تة ما على اش رك).ب( صحة فى تحسن من اجر ضا واش   .الملف نفس بخصوص حدث الذ التطور على ا

ك بین لیتا نفسى اضع لكن و صغیر نفسى اشعر انا قى. القدس الروح و االبن و االب ایها ید   .لك سامعا وا

ه لكَ  انك هو  طفلي الحبیب أني أنا أبوك, الحب الذ أح ال حدود، أحب أن أقابلك في أعماقك، إن أعماق 
ه ألكلمك, ُألع ان الذ اخترته ألقابلك ف ك. أنه فقط ملِّ الم ع أن تتنقىك, وخصوصًا ألح , أنا بواسطة حبي تستط

اتك ل صعو مجرد أن تعرفها, فقرك, آأعرف  مجرد أن تشعر بها. إنه الشرط األساسي لكي , المك أعطها لي 
ع أن أُ  ك ومن خاللك. إنه أنا وحد إلهك. أبوك, خالقك الذ أستط ع أن أعمل ف ر جمال وغني الحب فجِّ أستط

عتةالذ  ك. وض   ف

ةً  ك وفي قلوب أطفالي الذین علي ا أني مشتعل رغ قوة ف ة العمل ألرض. أأن أعمل  عطوني حر نا منتظر أن 
لمات نعم دائمًا (نعم), ا سوع أراكم الطر وهو ما(والتدخل )  د بني  د أن أر إال إرادتي (مشیئتي  یری اك ). أر

ما هو متحدًا بي, ا ه  عبر فمتحدًا  لما  ك و عبر ف معنىنه حبي الذ  ح أفكار  لما أفكارك تص أنها موحاه  ك 
  . لها مني
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ما أن  ك. بواسطتكفعالك وٕارادتك. إذًا أكون أنا العأ تّوجةأفكارك هي التي و ال   بدوني   .من خاللك و  امل ف
ع أن تفعل شئ ولكن معي ت بیرة.تستط اء  م أش ع تتم   ستط

ك  إلى سوع, أني أضم قل ك مع قلب ابني  ه لوحدة قل ل األهم  بلقلبي الذ هو في نفس الوقت مضموم مقا تر 
ذلك  ًا  م. معط سوع ومر كیبقلب  بنعم  ،ب, أترك نفسك لتحترق بنار حبيأترك نفسك لُتحَ  حبي. س حبي  بلھ

ك, صغیر ا المشتعل. م أنا أح   .. أبوك.قى في هذه الوحده. 

حون شهودًا على الوحده التي تصنع التغیر (وحدة هللا مع اإلنسان). -    24  سوف تص

لم  .. ك.ا قبلت أن تكوصغیر عبر ف لما الحب استطاع أن    ن صغیرًا 

ل شئ حول  ل شئ,  غیر  ع أن  ستط قبل  .الحب  الحب هو أعظم قوة في العالم. لألسف عدد قلیل من الناس 
طر  س قودهأن یترك نفسه للحب ل ه و م ف ه (یتح قوده  یرشده). حینما   وعل ه ( م ف قبل الشخص أن الحب یتح

ه طر عل س رشده و ع الحب ) و ستط عملحینئذ  ح الحب. أنه من  ,أن یتدخل و ص سمح لهذا الشخص أن  و
ا فیهم. الجمیل (الرائع ح ح هو الذ  حون الحب. أنه حقًا المس ص ة هؤالء األشخاص الذین    ) رؤ

وا له الم قبلون أن یختفوا لیتر عود له من خالل األشخاص الذین  ان الذ  أخذ الم د أن  ح یر   ان. المس

ًا (الحب) ح ح ك وانت تص ح ًا جدغیِّ المُ  هذه هي الوحده .الحب  ل شئ. قر ًا ستكونوا شهودًا علي ره التي تغیر 
  ).هذه الوحده المغیره (أكثر فأكثر

س عملكم. أنت لمات (نعم التغیر هو عملي ول ك إال أن تكرر لي  ) دائمًا نعم وتعرف عدم قدرتك وخصوصًا ال عل
د ان أقودك اقرب إلي قلبي لكي أُ  ث في قدرتي ه في أدق التفاصیل. أر حبي أترككلملَ الكل  نفسك لُتَحب، ك أكثر 
ك.  حنان أح

ك، سوف انزع عنَك همومك -   25   .ما أنني اح
د سوع ري   . اعماقى الى الدخول من منعنى ما لك اقدم ان ار

ه اعمل نت الذ الملف متصلة قیت روحى حث لتماز  و امس ف   .حلول عن ا
  . المهم هو ذلك ان اعرف لك، لیتا اكون  لكى اوال في اعمل تعالى لكن) . قادر غیر( ضعیف وحد اننى ارب جیدا اعرف انا

ك اعود   السطح على طفو الذ هو الكبیر لیوندر فان لذاتى نفسي اترك حینما.مساعدتك الى محتاج انا) . نعم لمة(موافقتى واعط
ةال وتملكنى ه هذه ِحمل لك اترك انا . انظم و احل و شئ لكل اخطط ان فى رغ    امامك.  الكبیر اكون  ان فى الرغ

د رك.  بواسطتك لیتا مرشد اكون  لكى صغیر اتواجد ان ار  .لصالتى الستجابتك اش

أخذك بین أذ ارض نحوك آلتي لمساعدتك. أنا  .. أنا  ك رر د أرتاح مقابل قلبي. عِ  ; رعيابني صغیر   . لي ح
ل شئ هو أ اجك قبل  ك ن تشعرإن احت   محبوب وأنا مصدر الحب. بأن



-21 - 
 

ك سأحمل عنك حِ  ان في أستطاعتك. دعني أنا أتدخل وأعمل من خالل ما أنا أح مل همومك, لقد فعلت ما 
ن, ث فيّ   في أجازه تدخل فعًال من جدید. أنتحتجت ال, سأوحي لك في الوقت المناسب لو اهذا الملف سىنا األخر

ك ) لالتحاد بي.انتهز الفرصه (استغل الوقت من هذا الملف في الوقت الحالي.   .حنان أح

ًال نحن   - 26 ًال قل ه.قل ح جمیله وقو    ننسج وحدتنا التي سوف تص

  ).الشغل(  العمل واسطةب ُابَتَلعْ  نفسى ترك عن اعتذر و. امس معك قضیته الذ جدا القصیر الوقت على تسامحنى ان منك اطلب سوع رى

عد ان تسمح ال ، قدرتى عدم لك اقدم ك انا. عنك ا د ال و اح ا ان اال ار   .اجلك من اح

مْ .  قلبى فى تعمل ان اترجاك ح لكى خلقت واننى ُتحبنى انك اعرف) . امتلكنى( فىّ   َتَحْ ا اص   . ح

ك فقط اعتمد انا.  اكونه ان یجب ما عن عیدا أننى اشعر م ة نعم لمة لك واكرر اعید. عل  ما على  حتى نعم لمةو  المشروطة والغیر الكل
اه   . ومشیئتك رغبتك هى هذة انت لو, االن اح

ا ید فى التى الملفات ل ذلك لك واترك لك نفسى اترك انا ك انا. حال   . اح

نك فقط وهنا هنا النة اذرعى بین  بنفسك القى تعالى  صغیر    .سالمى. السالم  تجد  م

دات  تعرفة النك   ;حضور  شعورك قل عملك فى تنغمس عندما  انة هو حدث الذ.  تعرفة او

ك  الفعل , هنا دائما انا  ولكن, معاناتك تكون   وهنا ة او نشاطاتك انت ان ا التخف اعماقك فى, ف   عملك نوع

  . نعم لمات. اهملك ال سوف

ة معاناتك عدك شعورك هو  االساس .  اكبر تكون  اللقاء فى  فرحتنا و وسعادتنا ,نحوك ارقض یجعلنى وهذا نىع ب
ذا ال وه ال قل ح التى وحدتنا ننسج نحن قل   . وقوة جماال فاكثر اكثر تص

ك لك ساوحى.  خطواتك من خطوة  ل اقود انا سة امى.واحم ك دائما تتشفع القد   , خوف ال ن ف

  .ترغبها التى الفرحة تكتشف اللحظة هذة ىوف, الصغیر الطفل  ذاك نفسك من اصنع

  )وجود فى( معى اطول وقت تقض انك احب - 27

ة. سوع رى الد عید اقتراب مناس د. الم ب لكى. االرض على الذین واالطفال  الكائنات ل وقلوب قلبى لك اقدم ان ار  ل فى خاصة نعمة تس
ع سالقد والروح واالبن االب ایها وحدك انت. منهم واحد ذلك القلوب تغیر ان تستط   .االرض وجة تغیر و

قة النعمة هذة منك اطلب    . لقبولك االن انفتاحا االكثر وللقلوب معاناة االكثر للقلوب خاصة طر

رك ة سماع على اش   . صالتى واستجا
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 الوقت نال   سرعة اعمل; اتدخل  اننى على شاهد انت , االب لد صالتى وجعلتها  صالتك  سمعت انا صغیر 
ا.  عجلة فى اء على شهودا ستكونوا قر ضا ثیرة اش بین الصغار.التصاغر  نعمة اطلب,  صغیرا ن .ا  من  قر
د. قلبهم تغیریف.  قلبى مقابل اضمهمو  اكملهم  انا قلبى  نفسك  اترك ، محضر   فى  اطول  وقت تقض ان ار

ك   .ىمن لتحب نفسك  اترك,  حبى اكثر لتذوق   بواسطتى تخترق     اح

ما -28 ضا  قبلت اولد  ان قبلت ف ا  الشتر  الصلیب على اموت ان ا   . العالم خطا

رك الذ  الیوم هذا فى ، صغیر  الد  یذ د.  م ما  ,االرض ونساء لرجال بیر حبى ان  م لك اقول ان ار  فف
ضا قبلت  اولد ان قبلت ا الشتر   الصلیب على اموت ان ا   .العالم خطا

قى.ُْقَبل لم  لالرض  قدمتة  الذ الحب.  َُحبْ  لم  الحب الن بتالم اان   افراحك اعطینى  حبى اقبل.  بجانبى ا
ك الهك، انا.  )بها ساتكلف( عملى واسجعلها, واالمك   انااح

س -29   . یهم الذ هو  الكون  بل الفعل ل

د. سوع رى رك ان ار ام هذة على اش اها، ان لى بتسمح التى الجمیلة اال   اح

رك  اها اعطیتنى التى الصحة على اش رك و  ا ة ووجود  وجودك على خصوصا اش سین المالئ   . معى دائما هم الذین, القد

ده. یبدا الذ الیوم هذا لك اقدم ك انا. الرادتك مرنا اانسان منى اجعل .انت ترغب ما ون  ان ار   . اح

ك هنا  دائما انا, حبى لتذوق   افىالك الوقت خذ.  لتحب نفسك اترك  صغیر  ة ومن ,فرحتك هى وهذة  ف  اخر  ناح
نى تمجدنى  لكى  تتوقف حینما احب م ار رنى و وت ك احب . تش ح قل  هو الوقت  نفسى فى و والممجد المس

ضا .المجروح لقلبى البلسم ك وا ح  یتغیر قل ص ا فاكثر اكثر و   . ح

ك ك اح ك ، ،اح ك نفسك فى ُتْحَفر ان البد  التى  الكلمات هى هذة انها  اح   انك ل فى عنى ,وروحك وقل

ك حبى استقر لما  منى محبوب تكون  ان قبلت لما . الهكانا  ، منى محبوب تكون  ان ِإْقَبل نك لما ,ف  الحب س
ح مال و ماالحب. تص حا لتكون  تفعلة ان یجب ماذا ثیرة اوقات فى  بتتساءل ر س انة. لى مر   ولكنة  الفعل ل

ة محتاج انا ما هذاو  ,یهم الذ هو  الكون  حون  اناس هو  ال ا ص   .ح

ما النة ح ف ح الحب,  تص قى  شاهد تص ستى فى وعمود لى, حق   . الجدیدة ن

ح ان هو الفرح ك  الحب فعلة ما على وشاهد  محب ائن  تص  الفرحة هى هذة و .حولك ومن  خاللك من ، ف
ات  تسب التى قة تحیوا ان لكم  تسمح ى الكبر   االضرا    .ستاتى التى  االحداث  مختلفة طر



-23 - 
 

اح تكونوا الوقت نفس وفى حثون  للذین المضیئ المص لما.النور عن ی ح و احك  اضاء لما الحب تص   مص
لمات ح لكى , اخر  و اح  ذلك تص ح ان البد المضیئ المص ح ولكى الحب  تص   البد المحب الكائن  ذلك تص

س النة, تحب نفسك تترك ان  تنزل  لكى رضاك الى محتاج انا الوقت نفس وفى انا عملى  ولكنة ، انت  عملك ل
ة نسختك الى لتعود  او تكتشف لكىو  انك اعماق  الى اكثر  فى الوقت ان. حب لة  لكائن هى التى  االصل

ك محتاج وانا اخترتك انا  عجالة ح انك, ال ا تص ضا ولكن المنظور غیر فى  علیها سااتمنك التى للجموع ح  فى  ا
قى ,منظورال ا ا ر,  الحب مجد.للحب صلى. الحب انظر.ح ان ل وفى دائما ن  الحب  اش  ندخل نحن. الحب  م

 لمجد ومهمتنا ومهمتك مهمتى هى هذة. الحب ونحن الحب تكون   وانت, الحب انا  النى ,الكبر  الفرحة فى معا
ح نحن.  اابون    حبى ل لك. الحب فى واحدا نص

سة و جدیدة ارض فى  معا لنا ندخل نحن -  30   . جدیدة ن

ون ,  رعى اذ بین  بنفسك القى تعالى  صغیر  ك مقابل قلبى ل ك  یدق لكى, قل  عدد بنفس و الرتم بنفس قل
قة بنفس حب ان لیتعلم.  لقلبى ىتال الضرات ه اخترق  الذ الوقت نفس فى قلبى بها حب الذ  الطر ك ف ,  قل
ضا اخترق  ,  فیها  فرد لكل نعم عند, ذلك نسىتال , خاصتى هى  خاصتك ان,  خاصتك من واحد ل قلب فى  ا

بها قة ساس ك  الجدیدة السنة خالل خاصة طر  ل مهتم وانا شيء ل اعددت لقد, شئ ا على  تقل ان  العل
قى, شئ ما مهلال شاكرا ا عا ندخل نحن.اعمل ترانى ف سة و جدیدة ارض الى  جم  قلوب جدد اشخاص جدیدة ن

ك ان الحب استمرارواسطة مجددة, جدیدة ن هم خاصتك وقلوب قل  اكثر والغداالمس  من اكثر الیوم حبوا ان  قادر
ن.  بلحظة لحظة استمرار اجددهم  الذ انا الننى الیوم من م ة واان ما على تبنى ان  ال  لتعرف, االمس عل

ونوا ة ماس ا اعطیتهم  الیوم النى, غدا عل حون .  جدیدا  قل ص   .یوم ل جدد  اشخاصا و س

ك ك  اصنعة مما  تندهش و ان تتعجب  اال العل ة زوجتك ,الیزابیت وفى ف ة  الثمینة و الغال   ,.لى بلنس

ة انتم شوا  االولین  اذا ستكونوا. ذلك ىالتنس مختار سةفى   لتع   . الجدیدة االرض وهذة  الجدیدة الكن

ان ل وفى دائما نعم لمات لى رروا   . م متكلف انا.خوف ال ونوا  م

ك م حون .  وخاصتك انت  اح م سوف.  الحب ستص ة اعط  من واحد خدمتكم فى  اضع سوف,  السنة هذة هد
م تة راخت انا  الذ هو انة.  الخدمة فى ابنائى وهو من الكهنة  هى  التى الجدیدة السنة  هذة الى للدخول  لیرشد
قول  اعملوا.  جدا مهمة ة لكم  ما ة واث ن .عل ادل و ف اة معة ت ضا هو فانة التخف . معى ماتح  من واحد  ا

ن ادل. المختار ست انها. قلبى حسب اهن النة دافید االب هذا مع شئ ل ت قك فى  ون  ان صدفة  ل   .االن طر

ة اننى لة قل ة محتاج وانا اح ة ث. لى جدا جدا جدا مهم انة ال ة ف ك و انااح م انا. اح   . مع
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م انا -  31 ن انتم هل  انتم ما  اح م على الشئ نفس تقولوا ان على قادر  . انفس

ك اتى انا. سوع رى  ة الذ السالم هذا على شاكرا ال ا قلبى فى تس  الوقت نفس وفى, قلبى فى احملهم الذین ل واسلمك نفسى اسلمك انا, حال
ة مقابلتنا على القدوس روحك ترسل ان منك واطلب تبدا التى الجدیده السنة اسلمك رك.  العائل   واش

ارك ان اسألك  قة شخص ل ت طر ة لنا ارسلته الذ) دافید( داود ابونا خاصة و اشرتا السماء من هد   .م

رك  ك انا سوع  رى.. لك المجد. اش   . اح

س مهمة انها  ولخاصتك  لك جدا مهمة سنة نبدا نحن الیوم صغیر  ا حدث لما ل انا ولو حتى خارج ن  اح   م
اء تظهران  م واحد ل داخل  ستحیوة ما الى ترجع  اهمیتها ولكن مهمةتبدو   اش   . من

ة  نعم لمة تقول ان قبلت قلوب الى  عاجلة حاجة فى انا  االخیرة هى التى  االوقات هذة فى دون  ل   .  طو شر  و

ع حتى  نعم لمة لى وتكرر عا وساعمل , التدخلو   العمل استط  قلوب الى محتاج انا,  مضغوط  الوقت الن  سر
هم ستكون  الن  حبى  شتعلتو  تغیرت  هاو قل ىحب یخترق   وحینما , بواسطتى لُتَحبْ  نفسها تترك   ةمتصل قلو
اكم . نفسة الحب مصدر  هو الذ االب قلب    متصل ةبدورر  الذ قلبى م و واهلكم الیزابیت و انت  طو  و اوالد

م م احفاد  فى او المنظور غیر فى سواء  العالم خالل حبى نشر هى التى  الجمیلة  المهمة لهذة ةر مختا  لكون
  . المنظور غیر فى  االخص و . المنظور

م د ون   ملئة مبین  الحب هذا تحیوا ان ار ن  شهادة ذلك  و محولكم.  الذین  لالخر ر س  عملى  انة  اذ   ول
م اطلب . عملكم ة  نعم لمة هو واحد  شئ فقط  من     فى  ان ان سواء  التفاصیل ادق فى و دائما ,الكل

م م او فرح ضاما   تع م لترك ; فى تثقوا ان تعلموا. النجاح فى وا االخفاق فى ا   . واُتَحبْ ل انفس

م انا م على الشئ نفس تقولوا ان على قادرون  انتم هل انتم ما اح   التى  الكبر   التغیرات  هى هذه.  انفس
د م اعملها ان ار ة من. 1997 سنة خالل فى ف ة ومن , منى نیمحبو انك تشعروا  ناح  تحبوا  اخر  ناح

م م انا م. مف واحد لكل هدیتى هى وهذة. انتم ما اكثر انفس   .اح

م  محتاج انا - 32 اع طر فى التى النفوس من جموع النقاظ ال   .الض

رك ة، النعمة هذة الجل سوع رى اش و ة, عائلتنا على المس ها ان فى تستمر ان اسالك العام فى یوم اول مناس ار  تحت دائما وتحفظها ت
  . الدائمة حمایتك

ض دائما قلبى ان, صغیر  ا ف ة احتاج ما ان. االرض على الذین االشخاص لكل ح  فى  حبى یتفجر لكى انا ال
لمات العمل االذن هو , القلوب اها تعطینى التى نعم و  امى بواسطة تمر  حینما خصوصا الشفاعة وصلوات,  ا
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سة ة لهم, جدا  القد مانك ان لو.تتخیل انت مما اكثر بر  اهم  اتمم ان  تاستطع لكنت  تصلى حینما اكبر ا
اج عند. االخیرة هى التى  االوقات هذة فى.اكثر رون   اشخاص الى  طارئ  احت جحدون  انفسهم  ین اتهم  و   رغ

اجاتهم حتى و وراحتهم ورفاهیتهم  الخاصة ضموا. الخاصة احت سة امى وصالة صالتى الى صلواتهم ل  جدا القد
سین سات والقد ة  والقد سین والمالئ ا القائمه الكبر  لحربا الجل .القد سة امى ان تعرف انت. حال  جدا القد
ه راس ستسح ه هذه من.المنتصر جانبال فى نحن اذا الح د ال انا لكن و. شك ا یوجد ال الناح  ا افقد ان ار
ات مصلین الى محتاج انا النقطة هذه من انطالقا و, االرض على الذین اوالد من  انفسها تعطینى َأنُفس. ومصل
ع. لیتا د ما استخدمها ان واستط االخص الحاجة حسب و ار  طر فى ثیرة جموع النقاذ المنظور غیر فىو 
اعال  نعم لمة خالل من انا  اتممه ما تعرف لو و ومستعجلة طارئة ذلك الى الحاجة ان تعرف لو .)الفقدان( ض

ساطة د لكنت, ب ة و نفسك عن نهار و لیل نعم لمات لى تقول ان تر ا (  الهالك فى الذین االنفس ل عن الن
اع و الفقدان ل ال انا و امى لماذا االن تفهم هل ).الض  الطر هى نعم لمة االن . نعم لمات  طلبعن   ن
اب فتح الذ االسرع ات( لِنعم ال ب عدیدة) بر  محتاج انا عینى فى ثمین انت.َتَحُجَراً  االكثر حتى القلوب فى تس
ك ع حتى تختفى ان اقبل) الصغیر الطفل ذالك نفسك من اصنع( صاغرتَ  ال ك الملئ اعمل ان استط  خاللك منو  ف

ك محتاج انا عملى، انة.حولك منو   عاجل هو ما و طارئ  هو ما تعطل فانت لعملك تستخدمنى حین و لعملى ال
ا عمله حث ال. المنظور غیر فى خصوصا ,حال ساطة طر خذ. المعقدة الطرق  عن ت   ,موجود انا هناك النه ال

م ال ان تعّلم ة له  الخارج الن,  الخارج فى حدث ما خالل من تح  فى حدث ما هو مهم هو ما ان. ضئیله اهم
قى الصراع الداخل فى الن, الداخل ا الحق   .هدمه انه اعتقد ما او العدو هدمه ما سابنى هنا من و حال

مالتع هذا یرسخ لكى الالزم الوقت خذ ك ل   ,قراونه الذین لكل و لك معقوله غیر نعمه مصدر انه .ف

نى ان فى استمر. خطوه ل فى ارشدك. معك دائما انا خوف ال ن   وجدت انت, القدره لى انا انى اعمل تتر
ك. عینى فى نعمة   .اح

رك، رك، اش رك اش ع انة حیث قلبى ِعدّ  ,سوع رى ا اش م هذة, طفلال قلب لیتا اح ان ستط   .الثمینة التعال

سة امى بواسطة القدس والروح واالبن االب ایها نفسى لك واسلم نعم لمة لك اكرر م القد م. مر   . صغیر

م هذة فى فیداد ابونا اشارك ان شغف عند ان" ملحوظة   التعال

  .االجتماع فى  ممع اكون س انا المساء هذا- 33
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قى صغیر  ة قتو  اثمن انة,  لى سامعا ا ا, الن لك  النس  لك اكرر نت ولو حتى, لك العلمة الكثیر عند حال
ا اء حال د النى .تعرفها اش ك اكثر لترسخ.  فكرك فى المعة  تكون  المعرفة هذة ان ار دة وما.ف  ان هو خصوصا ار
ا دائما , هنا انا اننى  تعرف   , استمرار وارشدك  لك واوحى,  منك قر

ك قاء نعمة دائما اطلب. االمور بزمام االمساك فى  الدائمة رغبتك.ان ذلك یرجع الى   شئ من  تقل ان العل  ال
ة ارشدك الذ الوقت نفس وفى, ِلُتْرَشد نفسك تركاو   صغیرا ضا ارشد,ف ة زوجتك  ا    واطفالك  الیزابیت المحبو

ل  واطفالهم وازواجهم  غیر فى مقلو فى اُزِرُعو   الذین  هؤالء الى االضافة همو تحب الذین ل ا, تهمعائال  و
م االجتماع فى ساكون  المساء هذا. ومرونتكم نعم لمات طر عن الیهم التوصل تم والذین المنظورة د مع  ان  وار

م واحد ل ة اعماق فى قبل  من ا منى محبوب انة  قل اج عند وانا, خاصة لمهمة  منى اختیر وقد  شخص   احت
جب  منى  محبوب انة  شعر ان حب, لى مفیدا ون  لكىو ,   لة بیر  خلقة ما نفسة  حب و نفسة قبل ان و
جب,  ابى جب , شروط بدون ,  نعم لمة, موافقتة عطینى ان و ح ان و جب  ,جدا  صغیرا ص ة و   یرغب ان عل
ا  اراء  وال نقاش بدون   بواسطتى تقاد نفسة یترك ان فى   .لى  سامعا ون  ان جبو , فهم بدون  وغال

ك اتحدث ما  معهم مكّ ال بنفس  اتحدث اننى  لهم قل ا ال قة  تشفوا ان اال علیهم وال, حال د التى الطر  ان  ار
قة عن ال او مختلفة تكون  ما ر  والتى , الكلمهم استخدمها ین  انهم  لهم قل .معك استخدمها التى الطر  محبو

ما  عم منى حبوا حبى قبلون  وف ة دون ,  هم ما  مهانفس س حون  سوف واخیرا. التغیر فى الرغ   الحب  ص
ن. ینتقضوا او شتكوا ان بدون  قهم فى اضعهم الذین  االشخاص  حبوا ان قادر اة َجّرَحتْهم الذین طر ما,  , الح  ف

حون  . الم ا بدون  حتى النظرة مجرد فقط وذلك قابلوهم الذین الناس لهؤالء التى الجراح شفون   فهم الحب ص
سة فى انتم حو  الجدیدة الكن ن عاجل امر انة ,حبال ااص ة متوقفین ثیر س عملى انة, عل  محتاج انا. عملكم ول
م نعم لماتالى  م اوقات فى, من مافر ا اوقات فى ما االم   . ح

حون  الذین االوائل من لتكونوا اخترتكم ولقد,  ُحبْ  انا ا ص ستى فى ح الى  متحولین انتم و بواسطتكم. الجدیدة ن
ه  الذ الحب نفس, الحب لتقبل معده قلوب منتظرة جموع ساجزب, حبال قة ولكن لكم دائما اعط  هذا اكثر طر

م انا. خوف ال ونوا.  المساء   اح

  .التصرف لحسن تحفظات عشر خمسه -34

 ان من بدال االمور زمام وامسك اعود ان اخشى ما. فیها اعمل ان علىّ  یجب ثیرة  ملفات جدیو  و تعلم ما جدید من العمل یبدا الیوم سوع رى
ك ة ومن. والهى سوع رب ا انت تعمل اتر د اخر  ناح عود الذ الجزء اتمم ان ار   . لى توحى ان عد على، س

ن مضى د. الصفحات هذة خالل من لك سامعا اكون  ان تعلمنى توان شهر اح هذا تعلمنى ان رب ا اتر  هو وما منك تى آ هو ما امیز یف الص
د. العمل بخصوص منى س عملك اتمم اننى متاكد اكون  ان ار   . الرادتك مناقضة اعمالى تكون  ال حیث. عملى ول
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جب النقطة هذة فى ضعیف نفسى اشعر انا   .العمل استلم ان على و

رك اجبنى ,كنحو  اصرخ انا .لنجدتى تعالى لمساعدتك محتاج انا  ك انا صالتى لسماع ،اش   .اح

ه الذ اسمع ال یف. صغیر    .شئ على تقل ال. لك اقوله و اعود ما, لك قلت لقد .نحو  صرخ حینما اح

ه سار  وهذا التفاصیل ادق اهتم و معك دائما انا  ع و العمل لخطة النس  توجه  قرار تاخذ ان قبل ,االخر  المشار
ك فى صلك ما تحرك ذلك عد و.  سافعل وانا,  )ارشدك( لك اوحى ان منى اطلب ,لى اوال   . قل

ك ال ك طر انه. االن تعرفه انت لك اخترته الذ الطر. تكتب وانت  االن فى تث ما ,فى تث ان اال  عل  ,قل
ك  تاخذه الذ طرال الى سارشدك. جدید طر امامك ظهر مره ل فى الطلب لى وتكرر, بثقة تعمل ان اال العل
ط وحینما ه تتدخل او ترت ات و العوائ,  ف س ستقابلك التى الصعو م الطر على لست انك معناها ل   .السل

مان فى استمر ات خالل من النه.وارافقك سارشدك اننى اال قك على ستجدها التى الصعو  قدرتى انا ُأَفّجْر  ,طر
ة ر    .الهك انا. معى تكووحد  الدهشه عظم من انت لتفرح,  الكل   التالى اذا تذ

م دائما ابدا - 1   .    لى الطلب بتقد

ون  - 2 ك ل ة لقبول مستعد  دائما قل ك اشیر الذ االتجاه ان ان ا  االجا   .ه عل

ات و العواقب اقبل - 3   .حلها على اساعدك لكى هنا اننى عالما الصعو

ك رر - 4   .جدید طر امامك ظهر لما طل

  . التفاصیل ادق فى فىّ  ث - 5

  .معك انى متاكد وانت اعمل -  6

  .مقدرتك عدم اعرف - 7

ر لى قدم - 8   .ظاهر ) اخفاق( فشل او نجاح ل على ش

  .شئ ل مقابل و شئ ل نحو ارجو - 9

الت اله اننى ابدا تنسي ال - 10   المستح

  .االشخاص ل لد صالح و وعدل تفاهم و حب تصرف - 11
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اً  دائما حذرك خذ  -  12 س من خدعة او مصیدة االمر ون  أن تحس ك عرض حینما. ) العدو( ابل  شئ عل
  . الضوء لك َسُْعَطى و لك اضیئ ان منى اطلب

ما انك تنسى ال -  13   . االمور ظاهر ان ان ا المنتصر الجانب فى فانت)  بى متعل( متصل انت ف

قى -14   ) .تتكبر( تعجرفت ان احزر متواضعا دائما ا

اقى. لى سامع واب لك علمتة ما قرائة اعد -15  فى ث تخف ال خوف ال ن. المناسب الوقت فى ستعلمة وال
ك. اصدقائى ابدا اهمل ال انا. عهد من متاكد ن. تعمل نت مهما او نت اینما اعماقك فى, هنا فعال انى    اح

ا  -35 ة قلوب اال االرض هذة على یتواجد ال سوف قر    نق

عاد -   . ودمى جسد قوة بواسطة شئ ل بناء س

نك ما ل یتعد انة.حدود بدون  لك عند الذ الحب صغیر  ب لو. ادراكة او تخیلة م ك اس  لما حبى ِعَظمْ  ف
ك استطاع ك ولتفجر. احتوائة وال قبولة ال قل دك. قل  على الذین ابنائى من واحد ولكل لك یوجد انة تعرف ان ار
ا صورة فى انة حب مخزون  االرض  فاكثر اكثر تكون  وسوف) اكتشافها( فتحها من ابدا تنتهى لن,  ثیرة هدا
ا م والتهلیل بل والتهلیل التهلیلفى  كون تس. اعجا   .فاكثر اكثر)  الكبر  الفرحة( العظ

ع. للسمائین مخصص ان الذ الحب هذا ان فى یرغب انة لدرجة بیر االب حب ان ) عطى( یوزع ان ستط
ب فى وهذا لالرضیین ن الفعل بدا انة بل,العاجل القر   . منهم انتم الذین للمختار

ع انة لدرجة ونقى بیر الحب هذا ستط ش ان ال ن( یتعا ن هو فلذلك الشر مع) س ة القلوب فى س  النق
مة  ءجذ فیها یتنقى نعم لمة هافی  قول مرة ل وفى موافقتة عطى ان البد شخص ل .تقبلة التى والمستق

ة من صغیر ذلك. قل ح و ة اكثر ص ة قلوب اال االرض هذا على یوجد ال سوف اقر. الحب لقبول صالح   ,نق

ات بواسطة تتنقى  او نعم لمة تتنقى    .االرض لتنقى  ستاتى التى العظمى االضطرا

ة تر  هل ادة نعم. لموتىول المنظور غیر فى للخدمة و للصالة نعم لمة اهم   النعمة لوسائط ونعم ولالسرار للع
عاد شیىء ل الن,التناول خصوصا   . القلوب یریلتغ العالم فى منة اقو  شئ یوجد ال انة’ جسد بواسطة بنائة س

ة قلوب على الحصول هو تعرفة انت االب هدف ان , ثابتة اهداف تعمل ان تحب الذ انت و  قادرة االض على نق
د الذ الحب قبول على ة ان یر   الشهداء دم وال. فائدة ال سفك لم دمى ان. اهدافة حق وابونا. الملء س
ا یتحق ابونا هدف ان. سنة الفین منذ   اهمها ثیرة المستخدمة الوسائل و ,قر
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سة وانشئ االنجیل ُألعِلم عام الفین منذ االرض على مجیئى  -1   . الكن

سة المى االساسى الدور -2   . جدا القد

ة دور -3 سین شر سات القد ن انتم معة الذ الفردوس فى الذین والقد ن مدعو  المهمة لهذة االب من ومختار
  . االخیرة لالوقات

ة ن النس قاومون  الذین لالخر ات فان س ة لتكمل ستاتى االخیرة االضطرا   .سنة الفین منذ القائمة القلوب تنق

اكم م طو ام مختار  من لكون م .االخیرة)  االوقات( اال ن ثیرة آالم سب   . تجنبها م

سة امى من اطلبو م القد م ان مر  ان على القادر معطفها بواسطة ینیمحم,  االب ید بین المرونة هذة فى تحفظ
طرد لها االض على ظلل   . العذاب من الّكم هذا سبب الذ العدو لالبد  و

م هذة. لى سامعا اب ن لك اعطیت التعال ن والناسا ولكثیر  الوقت فى الكلمات هذة خالل من الیهم ساصل آخر
ذا النة صغیر ن. المعین ح ه ة واالكثر ,لى  ةءدفا اكثر تص ك. الحب لقبول صالح   .اح

ون  -36 م س   . الجدیدة االرض هذة الى) الملئ( القدمین لتا للدخول متنوعة تجارب تخوضوا ان عل

 االخیرة هى التى االوقات هذة. لك علمة ال الكثیر عند, لى سامع لتكون  وقت تعطى ان فى  مراستصغیر ,
ن من حتى جدا قلیل وعدد, الفعل بدات وقد,  االض فى تغیرات صنعست ة ما معدین المختار ة ف    الكفا

هم فى ة اخترتة انا الذ, مثلك الشخاص محتاج انا .ات هو ما حیوا لكى قلو ةو  واح  بدورهم لكى, واعلمة احم
علموا یذهبوا عدوا و ار لینشروا و القلوب و ار النها. السارة االخ م ان ولو حتى جدا سارة اخ  تمروا ان عل
اتاال و التجارب بواسطة  ,الصحراء فى حیوا ان المختار شعبى على ان ما .تحیوها ان استطاعة قبل ضطرا
م ,الموعد ارض الى لیدخلوا  الحب حیث . الجدیدة االرض هذة الى القدمین ملء تدخلوا لكى التجارب تحیوا ان فعل
 لحظة ل فى حتى ساعة ل وفى بل یوم ل فى النة خوف ال ونوا. الشر من تخلو انها معنى. المئ ملك

م س ولكن حزانى ستكونوا . بنعمتى ساعضض س لكن و معاقیبن ستكونوا, مهدومین ابدا ل  ستكونوا نمطروحی ل
اتهم ترك علیهم وجب ةمختار  من ضع ان لو وحتى . مهزومین غیر ولكن منزعجین ونوا ,ح ین س  مصحو
ة  بنعمة ونوا ,جدا قو   .الحب فى اسرع ودخولهم موتهم سعداء وس

ة ولكن ,السماء فى الملء حیوة هم لكم اعلنة الذ الحب هذا   قدم .االرض هذة على ستذوقة العظمى االغلب

ع لكى ,سادعیهم الذین العدیدین الجل مو الی ة ستقوموا الذ والصوم الصالة یوم لى  هم تستط  تسمع ان  قلو
فتحوا صراخى هم اب و ه متقد الننى. قلو نى اصنع و ادخل ان رغ د و احبهم انا. فیهم مس  و لهم انقذهم ان ار
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ك لى رر عد ).رضاهم( موافقتهم الى محتاج لكنى ة یتالم الذ لقلبى بلسم النه, النهار هذا طیلة ح  حبى لرؤ
ة و مرفوض  التى قلبى صرخات اخر انها .المتكررة ندائاتى سمعوا ال لكى اذانهم صممون  احبهم الذین رؤ
اتوا االحزان( التجارب هتبواسط َسُْحَملوا واال) الى تضمهم(بى ستوحدهم ضانات تحمل ما......) الضطرا  الف

حقاآلب  ,امس لك قلت ما.ازلالمن ه, هدفه س  .السماء فى ما االرض على سر  سوف ح

عاء یوم هو الیوم .قساوتها  او القلوب انفتاح اما ,على تعتمد لكذ الى الطرق   ل لیوندر حدده الذ الیوم( االر
ن هبواسط لى المخصص الیوم هذا سبب تنفتح بو القل من ثیر )النهار طول للصاله اسبوع ة من ثیر  .مختار

ر ا عطى ان اراد النه االب اش اك.االرض الطفال مقداره هذا ح ك انا م. طو  .اح

مه ان اما – 37 ه فى تنجح الح   المهمه. قوم الذ هو صورة ل تحت  االلمان  او القلوب تنق

رك ض على سوع رى ا اش  هذة فى الفعل دخلت نت لو ما احساس عند.  ضاا اللیلة ة اشعر ومازلت امس ة شعرت الذ الحب ف
اء عنها تنبئ التى الجدیدة االرض   . الیوم قراءات فى سمعتها ما ,اشع

ح واننى حبنى الحب وان منك محبوب اننى رى، ا اعرف انا بدو. الحب اص ام اقضى ان لى و الى اال   الصالة فى والل

ادة وفى  ا. الع ساطة نفسى تار حبنى للحب ب د الذ الحب. ل  ان لحظة ل فى ارغب لذلك,  ُمَمّیزْ  اننى اشعر ما.لها االض فى ینتشر ان یر
ض افقد ال لكى نعم لمة, موافقتى اكرر ب الذ والحب النعم ف   . قلبى فى س

رك ك انا م. الكم بهذا الذ الحب هذا على اش  اح

ا لك شئ افضل انه. ُتَحب ادائم نفسك اترك. احضانى فى ارتمى تعال صغیر .  . الصالح النصیب اخترت لقد ,حال

د الیوم ا اكلمك ان ار ك الن قلب الى قل ح قل  .امى قلب الوقت نفس فى هو الذ, انا قلبي فاكثر اكثر ص

ة سر  الذ االب حب هو ه تشعر الذ الحب ان سة امى قلب فى و قلبى فى حر م القد  القلوب فى و مر

ت(  ِرعتزُ  التى ان یوجد و),لتزرع نفسها تر ن . االرض قلوب ل لزرع م ستى فى ثیر  الحب مرور ان اظنو  ن
ان ارعة فى یبوق . البوق  یبوق  حینما اود ما .خطا هذا, معینة او ممیزه الشخاص مخصص هذا  ان االرض ار
ع قول ال و نهارا جماعات و افرادا للجم ان دیوج امى قلب و قلبى فى انه ل  تعالوا تعالوا .استثناء بدون  للكل م
وا, تعالوا م اتر وا عجلة فى الوقت. اُتَحبو  انفس م لتتر  التجارب نار خالل ستتنقوامن  واال حبى بنار تتنقوا انفس

ات( ات واحزان اضطرا م انا...........) وعذا اتى اعطیت لقد و,اح د ال انا, لكم ح د,  تتالموا اراكم ان ار  نا ار
ه, نهائى قراره اآلب و.االب حب  ملئ داخلى فى احمل انا. سعداء لكم اراكم  ما االرض على سر   ان یجب ح
اتى  مشیئتك لتكن ,الیوم المؤمنین یردده ما ُرُسلى َعَلّمْت  لقد عام الفین منذ.السماء فى  ما االرض على ملكوتك ل
اكم الساعه اتت لقد ,السماء فى ا الجدیدة االرض هذه مكلدخول رضاال  اطفال ا طو  .حال
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ن نقى غیر شئ ال انه اتفهمون  نها ان م ه ان س  مر الذ الحب بواسطة َتْحُدث ان اما. وستكمل بدات التنق
 ذلك لك ارسلت لقد.   صورة ل و انواعه ل االلم خالل من ستحدث او ,نعم لمه تعطى التى القلوب خالل

مة تنجح لم ما ان, التعبیر هذا لك قال شخص بواسطة  .الموضوع فیلان   فااللم  لى تعلمة ان الح

قة ان وما  ة حق ح ,لشخص النس قة اص ة حق مة ان اما, للكون  النس ة فىجح تن الح  االلم ان واما القلوب تنق
قى لم انة اقول ان احب االثناء هذة فىو . الموضوع  سیتكلفهو الذ  صورة ل  غدا, جدا قصیر وقت اال ی

ون  د التى الكبر  الرسالة هى وهذة.  االوان فات س قى ان فى استمر.  اعدك انا والجلها. تنتشر اراها ان ار  ت
ررا, لى سامع س و عملى انة,نعم لمات موافقتك لى  م د التى االدوات من اداة مجرد انت, عملك ل  استخدامها ار
ذلك ,حبى ذوق  الحین ذاك وحتى. ولمن متىو  این لك ساقول .الرسالة هذة لتنشر  اننى, لى فائدة االكثر تكون  و
د ع الهدف تصیب لكى, الصنع املة تكون  استخدامها اقوم التى مهاالس ان ار  االكثر القلوب تخترق  ان وتستط

قى. العدو بواسطة و وظلمتة العالم هذا جنون   بواسطة تقست والتى  قساوة كانا   صغیر . حبى فى ا  . اح

  . ذائف امان هى الممتلكات.  فّة هو الوحید امانك ان - 38

رك ة على سوع رى ا اش مان فى عشناها التى هذة االسبوع نها   نعم لمة لك اكرر. وارشدنى ید من خذنى. اال

ح وانا حبنى الحب ان اعرف انا.  شروط بدون     . الحب اص

ح الذ انت, صغیر  ك ال الحب ستص ة فى تكون  ان هو امانك ان.  شئ من خافت ان عل سة امى حما  القد
م س الوحید امانك هو وهذا,القدس الروح فى االب قلب متحدین لنا. مر  .اخر ول

ة صاحب هى لیوندر مهنة/ ملحوظة  .تامین شر

ة الكبیر المرور هو وهذا  نت الممتلكات راكمت الذ انت. لك النس ع و ة تب ة الحما  التامین خداع سطةبوا الماد
مة ال اقر  ون  سوف الماضى فى اساس ان ما ل المعاش خطط و ك . ق  ورجائك ثقتك ل تضع ان اذا عل

ك الفعل, معك دائما الذ اان ,فّة وامانك از فى اسرعت مال عجالة فى الوقت.اعماقك فى,  ف .  العبور هذا اجت
ك ون  ان معنى  الفرح فى اسرع دخلت لما, لك اقدمة ما تاخذ لكى, العالم مصدرة لذا امانك عن تتخلى  ان عل
ك نفسها تفرض التى االعمال واتمام ادارة عن توقف لك اقول ال انا.الحب تكون  و والتهلیل ط لكن, عل  هى الروا

دك, لیتا تتقطع ان البد التى س لكاتالممت وهذة االمان هذا ان عرفت وانت اعمالك تدیر یف تعرف ان ار  لها ل
مة ح غیر اذب امان النهة, ق ح هو و واحدامان  اال یوجد ال النة صح  . انا لك اقدمة الذ هوو  الصح

ع حتى,  تتحرر و شیىء ل من تتخلص لكى لى لتقدمة, ید بین شئ ل ضع  الممتلكات هذة الى تنظر ان تستط
متهم االمان وهذا ة ق ق مة ان  .العدم ا, الحق ةا الق ق ك الحب ان هى, الحالى الوقت فى لك الوحیدة لحق  ح
ح وانت   للذین ررها, تحبهم الذین لكل ررها,  توقف بدون , الجملة هذة الدوام على لى رر.الحب تص
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ا و اجمع وللعالم واالساقفة للكهنة ررها, اقل تحبهم نالذی او لهمبتقا ا ع الثانى بولس یوحنا لل  تقول ان تستط
ك الحب تردد بدون  ح وانت ح قى االمان هو وهذا.الحب تص  اقدمة الذ, الشروط من لىاالخ التامین وعقد الحق
ك انا.  للعالم تقدمة ان منك واطلب, لك ح وانت اح  .الحب تص

قى االمان هو هذا و والفرحة السالم لك قدم الذ حبى من استقى تعالى – 39   .الحق

اح هذا فى سوع رى ة لك اقدم الص اتى ل عملت لقد. الماد امانى عن االنفصال فى التى اواجهها الصعو  و لى الماد امانى البنى ح
ما, اللیزابیت ن  شئ ل ان,  لنا تقول ُنُبّوة هى ها و  الطفالنا امانا لنعطى علینا فضل ان نرجو ف  انا,  المؤمنة الخزائن حتى یرفع عنا , ان مم
م مقارنتا مةبدون ق هذا ل ان اعرف ة الق یر مجرد ولكن السمائ ن انة للحظة, ولو التف س او ماو  ال نفسى اجد ان م  تاخذنى, طعام او مل
ة عند یخفز وهذا  رعدة اة االدنى الحد بهذا اكثر التمسك رغ ة للح  ان على نعم لك واقدم. القیود هذة قطع على قدرتى عدم لك اقدم . الجسد
ك ,لى انت تفعلها ن ان, صالتك لالب واقول ,مخاوفى ذلك واعط  اسمع,  رى .مشیئتى ال مشیئتك فلتكن واال الكاس هذة عنى تعبر ان ام
رك. صالتى ع انت, تغیر  على مقدما واش دة انا  .عملة تستط ع ال لكن ار   . فى اعمل فضلك من انت اذا ، استط

دنى ما ,اكون  ان شدة ل ارغب  ح ان ارجو وانا  حبنى الحب ان اعرف ناا اكون, ان  تر ك انا. الحب اص  .اح

ین صغیر  د, اذرعى بین بنفسك القى تعالى, المس د, قلبى الى اضمك ان ار ب ان ار ض اس ك حبى ف  . ف

ع الحب بواسطة فقط انة  , المخاوف بهذة تشعر مرة ل فى.   راطاتك واقطع مخاوفك اذیب ان استط

الت بهذة, تقابلى لكى داخلك فى اقكاعم الى اكثر ادخل  والفرحة السالم لك قدم الذ حبى من تستقى انت المقا
قى االمان هو وهذا, اتك طیلة مقتنع نت لقد .الحق ة الممتلكات ان ح ع الخارج ك ان تستط  والفرحة االمان تعط

ة حث ما هو هذا الن, الداخل س. خطا ذلك ان لك اقول اان ولكن, عنة ت كع ل  تقنع لكى حولك تنظر ان اال ل
ة الذ السالم ان نفسك ك هو ترغ نك ال و, ف س .داخلك فى اال تجدة ان م  العبور هو وهذا. الخارج فى اطالقا ل
ة ادِخلك الذ  . برضاك ولكن, االن ف

قراون  الذین االشخاص لكل الحال هو ما, عینى فى نعمة وجدت النك خوف ال ن  ماسك انا. السطور هذة س
ت ما, بیدك حر فى غرق  الخوف جعلة حینما, طرس بید مس  تغرق  یجعلك خوفك مرة ل فى اوعدك انا. ال

 واحد النقاذ تذهب ان انت تحب ما النقاذك اتى ان احب انى.امان فى واحفظك یدك من آاخذك اناو  نحو  اصرخ,
ك بین لتاخذة ,احفادك من ك الى وتضمة ذراع ك جدك, تخف ال لة تقول و قل ك هنا انا. ح  . الحم

ك م ح وانت, صغیر  اح   . الحب تص

ما ة من انتهى نت ف نت عنى زالت وهمومى  بیرة، وفرحة عمی سالم غمرنى الكتا  . مهلال و

 .للقلوب العظمى التغیرات ساعه انها - 40
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  العالم قصص اجمل فجر على نحن -
رك اة ان ماسمحت على سوع رى ا اش   . الفرحة و الهدوء خالل من امس اح

ضا الیوم اعطنى ة نفس ا ة ,الهد ك. فىّ  حضورك هد   . اسمك لمجد خطتك حسب االمور تسیر لكى لى تضء ان منك واطلب الیوم هذا اعط

دك ة ترغب ما لى تقول ان ار رك )س( االخت بخصوص ف ح وانا تحبنى النك اش   .الحب اص

 

ست امس بها ت شعر الذ والفرحة والسالم الحب, صغیر  ة مما جدا قلیل شئ اال ل  . لك اعط

ة ان متقدا انا والذلة   عند الذ الحب یر   العالم لو  صدقوا لما االرض على الذین اطفالى من واحد لكل اعط
سة امى ومع معى صلى. عیونهم ع لكى القد عا االرض غمر ان الحب هذا ستط  عجالة فى الوقت الن. سر

ع جدا قرب انة.  المهم هو وهذا. للقلوب الكبر  التغیرات وقت حان لقد.تنقلب سالكا. ا ان القلوب ستستط  تح
مة العالقة هذة دائما ة الحم اك.معى القو ش تبدا ان استطعت النك طو شوة مما جدا صغیر جزئ  مقدما تع ع  س

ال و,حبى لتذوق  الكافى الوقت خذ. اءالسم فى االبد الى حیوة ان قبل االرض على الذین االشخاص الملء ال قل  قل
مة العالقة هذة فى توقف بدون  ستكون  ة و الحم اة ما ان مهما معى القو   مغمور انك ستشعر الخارج فى تح

صا لك رسمتة الذ الطر على بثقة تقدم.  فرحا دائما وستكون  ات لقد. خص .  وجمیلة ثیرة مفاجات لك خ
واسطة عا ستدخل تصرةالمخ الطرق  و اها فاكثر اكثر ن.الكبر  الفرحة فى جدا سر قة  لمالحظة انت  التى  الطر
قا تكتشف  مرة ل فى. بها  اقودك  تقدم.    سارشدك انا.ال ما  لك ان اذا لك اقول انا و منى اطلب,  جدیدا طر
هدوء. مرشدك انا النى  بثقة لما.  الموعد ارض نحو نتقدم نحن و  التجارب .الفرح نحو اكثر نتجة  نتقدم  و

ات ك بخصوص.تنتظرنا التى. الفرحة  مقارنتنا  جدا صغیرة  واالضرا اح هذا طل  فى  وضعتة لما  وفقا تصرف الص
ك اقى و قل قى.  العالم فى قصة  اجمل فجر على نحن معا. المراد الوقت فى ستعرفة ال   . معك دائما انا ما فىّ  ا

ك الحب ان  م وادرك  توقف ذا  ح ح وه ك بجنون . الحب  تص   .اح

ع انت   - 41   ىمع عالقة فى تدخل ان ظروف ا فى او اللیل اوفى النهار فى  لحظة ا فى تستط

ة اجمل ان  الغالى صغیر  ن هد الدك عید فى.  لك اقدمها ان  م  نعمة وجدت انك,  لك اقولها اعود  انى هى م
ة اجمل لك هى, عینى فى ع معك دائما نىال   هد  ان ظروف ا فى او اللیل او النهار من وقت ا فى  تستط

مة عالقة فى تدخل  انا  والساعة الوقت تقرر  الذ انت ,وحبى وفرحى سالمى  من وتستقى  تاتى لكى معى حم
نك التى  المشاعر انت ان ا, لقبولك جاهزة. مفتوحة االذرع, هنا دائما ةا  حالتك انت ان ا,  تس  او لنفس

ة  هذة فجر فى انتو  اوعدك ذلك الى  االضافة.   اوعدك.  راحة ستجد و اذرعى بین  بنفسك القى تعالى .الروح
مانك ساقو   تبدا التى الجدیدة السنة ك التى والمواهب ا ما. ف ة  ستفهم  الحب اجعلك وف مة  وعظم  اهم  هذة ق
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ة ج الهد  فیها لى تلجا التى  المرات عدد حسب على,  اخر  لمات و  ضر مح فى  بوجودك  طورتها لما التدر
اخالصى حبى لك اواكد انا, نىیعوتد ما وانت علیها اوافقلك ان و ح وتستقبلها  تقبلها ف  المغمور الرجل  تص

ة ماتحتاج ل على حتو   حبى. االرض هذة على  درجة  القص ن الشئ, ال   . ینقصك ان م

ست         حث  لماذا. االمان ضمانات واجمل اهم من ةهذ ال ان فى االمان عن ت الفعل  هنا دائما انة. اخر م  و
ك ة سهولة فاكثر اكثر هو  الدخول الى والطر. اعماقك وفى  ف  تذهب مرة ل فى. اتساعا فاكثر واكثر لك النس
  . منها  واحدة فتكش  حینما لى  جدیدة فرحة دائما انها, جدیدة نوز تكتشف  عمقا اكثر

ا جدا بیرة فرحتى. تفرغ ال نوز وهى  , وحدك انت لك هنا انهم و اج  اشعر.  حال  الى  قلبى اضم ان الى االحت
ك ك انا م.  عینى فى والدمعة لك واقول  قل ح  الراك  ك فخور انا م  صغیر .  اح ح نعم نعم  الحب تص  تص
ح اذا الحب ح وانا  انا تص قىول  ,انت اص ك انا.  الحب هذا فى  ن   . اح

رك، رك اش رك اش ض الجل ،اش ما االن ة اشعر الذ الحب هذا ف ة اكبر هذا و اكتب ف   . هد

ات  ل ذلك اقبل كنوال , اطالقا  ذلك تحاس ال اننى عرف وانا ان ا انى ام د انا. حال ح ان ار ك انا الحب اص   .اح

  .خطاة انهم عترفوا للذین  منحوا ان  مستعدین  موجودین دائما  والغفران الرحمة       - 42 

   معى لالب تصلى ان فى استمر.  لى سامعا  اراكان  احب .,تدعونى حینما  لى  جدیدة حة فر دائما انها.  صغیر 

سة امى ومع م القد ن.. لى وتنصت  القلوب تنفتح لكى مر حثون  ثر    ىعل  طرقهم بواسطة او  معرفتهم  ی

قة عوا سوف, العالم موقف لتحسین طر ستط س بل  ال قودوا الع م الى العالم س   .بنفسة نفسة تحط

ة ارقض لكنت, مخلصة انا,  نحو  والتفت  قدرتة عدم  عرف العالم لو  فترة خالل فى و فیهم شخص ل ناح
ة وتعت لها االرض تتغیر,   جدا قصیرة ة اتالم ناا م. ثیرة آالم من لها االنسان عى ضالل لرؤ ة الذ  قط   اح
 والغفران الرحمة ان..  طلب و  امر الذ هو االب حب ملئ انة حضر قد  العدالة وقت ان. منهم الرعاة وحتى

ن  المراحم من  لالستفادة  اتخاذها البد التى  الخطوة انها .خطاة همان رفواتع للذین ُْمَنحو  ان مستعدین.  حاضر
   ,الكبر  االب مراحم على تتفتح لكى المنظور غیر فى القلوب دعوة فى استمر..الكبر 

عهم انهم, اخطاءهم عن ونادمین خطاة انهم معترفین ن,  فیهم  مرغوب جم   . .مفتوحة اذرع وُمنَتَظر

د احبهم انا م ا انت ما  لى سامعین هماار  ان وار اء عند.حال حو  لكى لهم  اقولها  ثیرة اش  مستقبلین اص
ك الحب الن .القلوب فى سمع لكى  التوسل هذا معا لنقول .لحبى ح فانت ح ك الحب الن  الحب تص  انت ح
ح ك الحب الن , الحب تص ح  انت ح   .الحب تص
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ك الحب الن  صغیر  ح انت  ح ك انا م. الحب تص   . اح

ون  سیختفى الشر  اندلعت  الكبر  الحرب      -43    االرض على للةا ملك  وس

ا, نحو   التقدم فى استمر خوف ال ن, صغیر   ادق فى ارشدك.  معلمك هو انا  بواسطتى تقاد نفسك  تار
ال مرنا اراك ان احب. موافقتك اعطائى فى استمر,التفاصیل د مال ومستق ك ان ار ذا  و.اعط ح ه   . الحب تص

ما ح ف ح , الحب تص ا  سالح تص  الحرب فى وذلك.لها المدخل  تبدوا التى, االهداف  صیب ان قادر سهمو  قو
ا الفعل بدات التى  الكبر  ة الذ الوقت فى النة .الحروب حربو التى هى  حال  ظهر الناس نظر فى العدو  ف

طرد,  علیها وتسلط  االرض على  مملكتة اقام انةو  ون  سیختفى الشر و لیتا س   .االرض على  اللة ملك  وس

شا ان  سة ىام  تقودة الذ  لج  مساعدة  النة ,المنظور غیر فى  جدا قو  , ضمنة من انت الذ و القد
سین سات القد ه الفردوس فى الذین والقد سین والمالئ س اذن. القد ك ل  الجانب فى انت شئ من تخاف ان عل
ا لك المعطاه النعمه)  استغل( استفید مضمونه والنصره المنتصر    الحرب هذه فى االن من تكون  لكى .مقدما حال

ح المنظور غیر فى اح وتص حثون  الذین لكل مص   .النور عن ی

ح وجود الضرور  من اذن. النور عالم فى ندخل اننا ما دون  الذین الرشاد عدیده مصاب   . یدخلوا ان یر

ه بیننا العالقه انت لما انه تنسى ال ة جدا قر اح ان لما, وقو ه العالقه وهذه. مضیئ المص مة القو  والحم
قه ه ان لى تسمح الذ الحب بواسطه فقط تبنى معى والعم ك اس  لى فائده االكثر تكون  وهنا لتحب نفسك اترك. ف

ح النك, ك انا. الحب تص   .اح

ه تر  هل - 44    الكهنه اجل من والصوم الصاله اهم

د منى واقترب تعالى, صغیر  ك ار مه الوحده لهذه عطشان انا, عطشى  ارو  لكى قلبى مقابل قل ائى ا مع الحم  ح
شون  الذین ا ع د م .االرض على حال حثون  اراهم ان من بدل, اذرعى بین بنفسهم یلقون  اراهم ان ار  عن ی

ه الممتلكات فى السعاده ه آلهة مع او الماد   .شعبى ضالل من شده متالم انا نوع ل من اذ

د ضا ار ك اتحدث ان ا ن ضالل نع ال رسین من واحد  ر حینما ابیر  المى ان, الكهنه ابناء من ثیر ح الم  ص
جر عثره سبب  الى اهن یذهب حینما ولكن, معه تخلص عدیدة انفس فان اهن یخلص حینما. معه ثیره انفس و

اع ضا فانة الض س الكاهن.معه ثیره انفس یجر ا اعة او ةخالص فى وحده ل ه تر  هل. ض  والصاله الصوم اهم
  . معه تدخل ثیره انفس نإف الفردوس الى اهن یدخل مره ل فى النه. الكهنه اجل من

  . عدیده فخاخ لهم ینصب انه الفرصه ینتهذ والعدو, الحب ونقص التفاهم عدم و الوحده من عانون  منهم ثیرون 
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سه امى معطف وغلفهم اجلهم من صلى م القد  غیر فى لة قل منهم واحد فى رتف مره ل وفى حبهم . مر
ك الحب الن المنظور ح انت ح د. الحب تص   .الصغیره النصائح هذة لهم اعطى ان ار

ه الى انظر, االب نحو نظرك حول نفسك الى تنظر ان توقف   سوف غفرانه الى انظر, مراحمه الى انظر,ح

ه اقبل. لة  اهال ستكون  وال ابدا ذلك تستح ال د االب هللا الن نهوغفرا ومراحمه  ح   .ذلك ون  ان یر

ما ذلك الى االضافه. مختصره طرق  هى الصلوات هذه, عجله فى الوقت  یتم عدیده انفس فان للكهنه تصلى ف
د. الیها الوصول ام ان ار ام( الصاله ا  اجل من والصاله الشفاعه الى اكثر تتوجه) لصالهل تخصصوها التى اال
ض المصلین من واحد ل قلب فى اضع انا.الكهنه  على شهودا وستكونوا منتبهین ونوا. الكهنه الجل نعمه ف
عا الكهنه قلوب فى ساعملها التى التغیرات  اكثرعلى تحثهم لكى الرساله هذة  علیهم تقرا ان تخشى ال. لصلواتكم ت
ه له الذ, طلبى م اوجه وانا. الیوم هذا الى طلبته طلب اهم وهو بر  اهم  ثمینة عتكمو مجم لكون  لطلبا هذا ال
ار  هؤالء ار  ان احب م . عند  انا یف. االسبوع فى للصاله یوما لى لیخصصوا, الى اتوا االطفال قلوب الك

حون  لهم انهم لدرجه احبهم انا احبهم ا ص  ان وال, منى الدرجه لهذه محبوب انه یدرك ال منهم ثیر . ح
م اطلب انا االب قلب على التاثیر هذا فالجل. باال قلب على التاثیر هذا لصالتهم   .الكهنه اجل من تصلوا ان من

م واحد لكل نعمه ح هذا الصاله فر. ف ستى جدا مهم عمود اص د. لكن ة شخص لكل اتوجه ان ار  له واقول ف
ك انا, ك محتاج انا اح ح انت, عینى فى ثمین انت, ال ا تص م حنان. ح ك حنان اح   .اح

ل ر جز   . المائة فى مئة  %100 المطلوب الثمر تاتى لكى الرسالة لهذة القلوب ِعدّ  فضلك من. الحب هذا ل الجل سوع رى ا الش

ك انا مرنا اكون  ان فى ارغب   . اح

سه امى -45 م القد   العالم قلوب الى نصل  لك نوع ل من جدیده طرق  ونخل نستخدم وانا مر

  واضم اذرعى بین ااخذك, لقبولك مفتوحه االذرع, منتظرك هنا انا دائما النى, قلبى فى عمقا اكثر ادخل, صغیر 

ك  ام من یوم فى لكى قلبى مقابل قل ا ا, اال ك االثنین بین فرق  یوجد ال سوف, جدا قر ح قل ص  ما س
ح,قلبى ص ا مشتعل س ا قلب لمقابله افرح فانا تحب نفسك اترك, ح  عن اتوقف وال توانىا ال فانى, للحب نفسه تار
ب اغمرة ان ه حبى ملئ واس ع له قبولك بواسطه,.تذوقة و لقبوله الكافى  الوقت خذ. ف  قلوب اخترق  ان استط

ا خاللك ومن ك ةافعل ما ان. العالم خالل عدیده  قرأون  الذین وساعملة موافقتة عطینى شخص ا سافعله حال
طة ان  ,السطور هذه ستقبلوا اوعدهم. موافقاتهم عطونىشر ك ةاس الذ الحب نفس س ا ف   .حال

سه امى, عجاله فى الوقت م القد ة و وانا مر سین صح سات القد   القدس الروح مع الفردوس فى الذین والقد
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ادة تحت  ات تحت اقول یجب بل, االب ق  نصل لكى نوع ل جدیده طرق  ونخل نستخدم نحن, لالب الملحه الطل
ب لكى سعاه انفسنا من ونجعل العالم قلوب ل الى ون  الذین, درجه ىصالق نستخدم نحن,  حبنا نس  انفسهم یتر
م هو الحب ون  لكى ا, فیهم المتح  نحن تصرفن  لماذا تفهمون  تجعلكم سوف احداث على شهودا ستكونوا قر
ذا هذه ه ه حافه على نراكم نحن .السرعه و د ونحن الهاو م لى المتاحه طرق ال افه نستخدم ان نر  ل ننقذ

قه اال بها  لنا مسموح الطرق  ه تاتى هنا ومن, موافقتكم بدون  العمل طر ل نعم دائما  نعم لمات اهم , الصور و
ع ط ل لتقط م لكى العدو نسجها التى والقیود الروا ه الى معه یجر  ل نقطع لكى موافقتكم یلزمنا نحن. الهاو
ط هذه من واحده ه هالغر  الروا طان ضا یلزمنا و الش م لكى موافقتكم ا ض على. المقدسین قلبینا فى نضع  من النق
حث ال الذ العدو ه نحن اما, والقیود الرط على اال ی ه فالحر  فى امان فى هى التى القلوب حتى. دائما الزمه الكل
نا ه افه لها قلو قى هى,ارادت اذا للخروج الحر د النها فقط ت ه فعال هى الكبر  الحرب ان. ذلك فى ترغب تر ق  حق

 ستخدمها التى االسلحة المقارنه معنى ال تبدو وهى, مختلفه هى نستخدمها التى االسلحه  ولكن بدات لقد.
ر.النصر الى تقودونا ان تقدر ولكنها العدو  هیئته الى االضافه داود مع ان الذ معنى ال الذ السالح تذ

ه ه االسلحه ذلكب واجه, الطفول ات القو ات وقوه لجل ارة جل   . الحرب من منتصر وخرج, الج

ون  نحن حون  سن عتمد   سینجوا الذین عدد ولكن الرا ا النور فى هم الذین رفض او موافقه على ب رك.حال   اش

رك, ظروف ا الظروف ل وفى شروط بدون  التى موافقتك الجل  مانا وتكتب صغیرا  نفسك جعلت النك اش

 تقبل حبى تصبح الحب .كم انا احبك صغیرى . بحنان احبك
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  .كلمات نعم التى علیكم ان تعطوھا.ملكوت اللة سیكون على ھذة االرض  -  46
الكلیة والغیر مشروطة خصوصا موافقتى   یا  ربى یسوع. ھذا الصباح اشعر باالحتیاج ان اعود واقول لك نعم

  حر كلیتا. على قطع الروابط التى  تقیدنى بعالم االعمال والمشاریع وبكل ما ھو مادى. لكى اكون
  وكلى صاغیا لك .اشكرك على سماعك لصالتى واستجابتك.

  . انا متاكد من حبك وعندى الیقین اننى یوما ساكون حبا. انا احبك
  

ارید ان اعلمك ان تعمل (تؤدى ) عملك فى . وبالفعل االب یحققة  ,اجعلة طلبى كطلب,صغیرى 
بحیث انك تستطیع ان ,مادیة الشیاء الاحر كلیا بمعنى ان تكون بدون اى قیود او روابط ب وانت

 كما تشعر بة حالیا .فى كل مرة,وتشعر دائما بحضورى  تبقى دائما فى عالقة قویة (اتحاد بى)
ترفع فیھا روحك نحوى یشعر قلبك بحضورى فى اعماقك (اعماق كیانك) او فى كل مرة تتنفس 

  .فاصیلتكتشف اننى انا الذى اتنفس فیك وتعرف انى انا الذى الھمك فى ادق الت
  

اقیم فیھم لتكون من ضمن االوائل الذین  ة,صبح الحب انت واحد من مختاریتملكوتى سیقام فیك س
ویقام , قلب من القلوب وھكذا یكون كل شخص (حبأ) كل ارید ان ملكوتى یقام فى  ,ملكوتى

  .مشیئة االب تكون على االرض كما فى السماءوھكذا  ملكوت اللة على االرض
تتمكنوا من دخولكم فى ملئ حب االب وانتم وحیون فى ھذة االزمنة االخیرة طوباكم النكم ت

من المھمة الكبرى التى انا اتیت التممھا القصى درجة وتستفیدوا ,مازلتم فى حیاتكم االرضیة 
  .ھمتیاحالتى الجلھا رجال ونساء اعطوا(ضحوا)بوعلى ھذة االرض 

  
ان  بة لكم ُسِمحَ وفى قمة السرور لما  تعجبادة,والالفرح(التھلیل)التمجید,العبكونوا من االن فى 

  .وة حالیایتح
  

,ومالئكة لیس غدآ وال فى خالل ستة اشھر ,ولكن الیوم السموات مفتوحة , اقول جیدا حالیا ,الیوم 
كم على العبور وعدیدة(كثیرة) وقدیسین وقدیسات موجدین وسطكم لیرشدوكم ,ویرافقوكم ویساعد

تعطوا موافقتكم , وھو ان  لیس علیكم اال ان تفعلوا شیئآ واحدآ ,ى ملئ الحبالكبیر الذى یقودكم ال
  نعم لقبول الحب , نعم  لكى تكون كلمةوتقطع كل الروابط تلكى  ,حین الحاجة روھا وتكر

المالئكة والقدیسین ینتظرون موافقتكم لكى واالن جلوس على طاولة المائدة السمائیة  مانت
ولدیكم حتى میزة اختیار القدیس او القدیسة الذى او التى  ا تریدوة)(یقدموا لكم م یخدمونكم

ستكون فى خدمتكم لیرشدكم ویرافقكم.ویعرفوكم ما ھو الموجود فى المنیو(قائمة االطعمة 
جوعكم  من اشباعما یمكن  بأسرع تتمكنوابة لكى  وا اوما الذین یجب ان تبدوالمشروبات)

الجمیع مدعون الى ھذا العشاء (المائدة) . ُخِلْقتُمْ ان لحظة وعطشكم للحب الذى وضع فى اعماقكم 
  .حالة مالبسكم او ظروف خطایكم واالجتماعیة ا تكماى ان كانت حال

  .ول نعم یكون علیكم ان تعطوھا ھو قبولكم ان اللة یحبكما
لتى اثارھا وبعد ذلك انھا كلمات نعم لتقطیع الروابط ا ,ُخِلْقتمالثانیة ھى ان تقبلوا انفسكم كما و

  العدو .والدخول اكثر فى قلب اللة
. فیة كلیتا وبالملئ  طریق الحب بسیط وسھل لھؤالء الذین یدخلون (یسیرون ویلتزمون)

ترض (یتطلب) فوكلیتا الن ذلك ی بالمألھذا الدخول(السیر وااللتزام) فين مالصعبوبة الكبرى تك
  رفض(جحد)طریق العالم

الحصول على نعمة ,ھا طرق العالم تسبب التي اآلالمومفتوحة بسبب السموات ال نآلأانة سھل 
و ھو  أخرویوجد طریق  ,طریق العالم بال مخرج إنیفھموا  إنلكثیرین  عَطىت التيالمعرفة 

  .یلبى ویجیب على جوعھم وعطشھم وھو الحب إنقادر ال الطریق الوحید
 أشیاءدى نع.تصبح الحب  وأنتحبك یالقلوب الحب  فيترن(تسمع) لكيالصالة  ھذه معانقل ل

  .تصبح الحب.انت سعید لرؤیتك  إنا.ھذا الصباح  كافيولكن ھذا  كل أقولھاكثیرة 
  بحنان احبك                    

  
عنھا ھل یمكن  )فى سفر الرؤیا( أعلن التي.....)الكبرى والحروب,راباتطاإلضالتجارب( -  47
  یعفى عن حدوثھا؟ أوتقلل  إن



  حبا. انا احبك .
  
  
  ربى یسوع انا باتجاسر من خالل االیمان واقدم لك طلب (د) لشفاءة  الجسدانى, -
  ویبدو لى انة سیكون ذلك برھانا اكیدا لة لو شفى  فى الحال. انا اعرف انك لو اردت ,تستطیع  ان تشفیة . 

ب, لكن عندى االیمان فى تتجرا وتطل و التى االداة المسكینة الغیركاملة تلكولتكن مشیئتك ال مشیئتى ما انا إال 
  قدرتك على الشفاء .

+ فیما كنت اقرا فى العھد القدیم لفت نظرى انة بناء على صالة موسى النبى على الجبل ,الرب رجع عن اھالك 
على الجبل . والیوم شعبك فسد ولكن یوجد قدیسین وقدیسات كثیرین  شعبة الذى فسد ,اثناء ما كان موسى

  كنیستنا حالیا  .  ع قدیس مثل الباب یوحنا بولس الثانى الذى ھو على راسعلى االض حالیا م یحیون
باالضافة الى ان السماءمفتوحة ویوجد القدیسین والقدیسات الذین فى السماء والقوة الكبیرة للقدیسة مریم امنا 

كة القدیسین على الصلیب على ھذة االرض , واخیرا خدمة المالئ ,وكل استحقاقات الدم الذى سفك إلآلة مات
القویة .على حسب كل النبوات یجب ان نمر بالتجارب العظیمة حیث جزء كبیر من البشریة سینھدم او یتنقى 

قبل ان تكون ارض الموعد مفتوحة لنا .انا موافق على ان اكون اصغر من ان افھم وبالتاكید اصغر من ان 
  لیوم انا الصغیر جدا فى الدخلول فى موضوع كھذا. انا اشعر نفسى مبالغا ا  اغامر

  . آلة كلى القدرة وكلى الصالح والرحمةوالغیر كامل امام إال
  

 لھحتى لو كان ,سالت سؤال  ألنكتعتذر  إنال علیك .  ةحبمال أآله ناأصغیرى ,كن بال خوف 
  .الكبرى أبعادة

ھا عن علنأ التي(التجارب) اإلضراباتكانت  إذا یقرر الذيب... ھو وحدة اآل یديبین  ھي اإلجابة
وھو وحدة یعرف الساعة المحددة .تلغى (العفو عنھا) أوتقلل  إنیمكن  األرض ھذه یھقلتن

  ) الثاني(ىلمجیئ
الردیئة یستحق  أفعالة ألجل الحاليقریب والعالم  مجیئي إنوھو  أكید شيءیوجد  ین,وفى ھذا الح

  .ىقیتن لكيعنھا  ن,....)المعلاإلحزان,العذابات,اآلالمالتجارب(
 لكيفذلك تحدیدا  واألرضكبیرة حالیا بین السماء  تویوجد اتصاالكانت السماء مفتوحة  افإذ

  .والعذابات ...) اآلالمالتجارب( ھذه أمكنلو  حتى تمنع  أوتقلل 
 ولكي, السماء  فيكما  األرضیسرى على  إنحازم (محدد و قاطع)الحب یجب  األبقرار 

  یسكن مع الشر إنن الحب ال یمكن ال, یختفي إنالشر البد ,یسرى الحب بحریة 
  

یحترم دائما  بآلا. قىنتت إنالبد  إذا القلوبقلب الرجال والنساء  فيالشر عشش(سكن) إنوكما 
 فقطیمكن  ,یُغتََصب إن.القلب ال یمكن  األرضمنحھا الطفالة الذین على  التيالحریة الكبرى 

  .اجتذابھ
ھل قلبك , أنتعندك  باالحرى.لماذا ال تنظر  ال ام   األب سیفعلھتشغل نفسك بما  إنوبدال من 

  الشر؟ كلیتارفض  
كل الظروف ؟ھل قلبك رفض مشیئتك الشخصیة(الخاصة)لیتبع مشیئة  فيھل تقول نعم 

  الحب؟ أصبحالرب؟ھل 
 ىامجیش  فياضافى  جنديتصبح الحب,وفیما تصبح الحب,تصبح  فیما تعطى موافقتك,انت

كلمااتخفى الشر وكلما قلت التجارب الالزمة . ىامالذى تقودة یش جالوكلما قوى  ,القدیسة مریم 
  .حالیآ

 ة الحب ,ما یحققعلى كلما تصبح شاھدا و كلما تصبح الحب,كلما تحول نظرك نحو الحب
صبح الحب تفیما  .وھكذا یعظم فیك الفرح والرجاء والتھلیلوفى كل شئ. خصوصا فى القلوب

  قلوب عدیدة للحب. نفتحت لكىتصلى لالب دائما معى ومع امى 
حینما یصنع الحب عملة.التجارب تصبح بال فائدة .اى تصبح غیر موجودة .ھل ترى االھمیة 

  ك؟لالتى 
فى كل  تم زیارتةھى بالفعل قدمت لالب و(د)سیوساجعلھا صالتى  ,خصوص صالتك ل(د)ب

  كیانة وستكونوا شھودآ.
  حب.   حبیبى.حبك وانت تصبح الی الحبھو ان .و شیئ واحد یبقى مھم

  
ال تستطیع ان تكون مخلصة كلیتآ لى اذا كان فى كل مرة اطلب منك ان تخطو خطوة بشغلك -48

  ماذا سیقولوا الناس او یفكروا فیة؟
  



  ربى یسوع انت الذى غیرت قلب شاول الطرسوسى كلیتا (جزریا) -
نار لیس لدیھ اال رغبة واحدة لتصنع منة بولس الرسول حر من كل افكار العالم . و لتصنع منھ رسوال من  

 وھى ان یكون مخلصا لك فى كل شئ و فى كل مكان.
 اطلب الیك ان تاتى و تقطع كل قیودى التى تربطنى بالعالم و بالممتلكات المادیة.

 ھى ان اكون مفیدا لك فى كل شئ و فى كل مكان.ولكى اصبح حر كلیتا و عندى رغبة واحدة 
 لكل الذین احملھم  فى قلبى و الذین زرعتھم و اطلب ایضا ھذه النعمھ بتوسل

 فى قلبى فى غیر المنظور كذلك قّراء ھذا الكتاب.اشكرك على سماعك و استجابتك لى .      
  انا احبك و ارید ان اكون مخلص لك مھما حدث

  
  ,وھى بالفعل تحققت.صغیرى الغالى لقد سمعت صالتك واصنع منھا صالتى لدى االب

  بط(القیود)التى وضعھا العدو حولك كلما انت تعطینى االذن.انا اقطع كل الروا
  آ.ستكتشف الحریة الحقیقیة الوالد اللة كما ارادھا االب فى لحظة خلقك.تانت تصبح كائن حر كلی

لكى یصبح شخصا الحب.البد ان یكتشف حریتة االصلیة .ھذة الحریة الكبرى ھى ضروریة 
  المھمة التى ائتمنتك علیھا. للجمیع,وھى ضروریة لك انت باالكثر الجل

كل مرة اطلب منك ان تخطو خطوة تنشغل بما  اذا كانانت ال تستطیع ان تكون مخلصآكلیتا لى ,
  ؟فیك  او یظنوةعنك یقولة الناس 

لكى یحل محلة انشغال واحد وھوان تكون مخلصآ  ,ذھنكھذا االنشغال یجب ان یختفى تمامآ من 
لیس كذلك ولكن االمر لو كنت انت متروك لنفسك.  بدوا صعبآلى فى ادق التفاصیل .ھذا ربما ی

موافقتك) وباالضافة ب( برضاك قطع كل الروابط(القیود)اانا الذى  ولیس عملك.انا  عملى  ,النة
الى ذلك انا الذى الھمك فى ادق التفاصیل .لقد قلت لك انا ارید ان اصبح واحد معك.كماانا واحد 

  فیك. ىى یحیى بل انا الذى احیمع االب.وستكون لیس انت الذ
اوجة صالتى   فقط لرؤیة سلوكة .فیة اطالقا تأثرلم  افكار العالم حول نظرك نحوى لكى ترى ان

  لالب لكى یحصل ھذا العالم على النعمة الالزمة لرجوعة نحو االب.
اسب فى الوقت المن تقوم بالعمل المناسب النعمة االزمة لكى یعطى لك فى الوقت المراد,سوف 

  . اآلبلكى تتمم ملئ ارادة(مشیئة) 
  .ان مشیئة االب انت تعرفھا .ان اوالدة(اطفالة) الذین على االرض یحیوا بالملئ فى حبة

تصبح شعلة حب متقدا تشعل النار فى قلوب ھؤالء الذین  ,ة تتحقق مشیئ انتفیما تصبح الحب.
  منك االب علیھم.تیا
  الكثر فائدة لى وتصبح ثمین لى.النة بھذة الطریقة تكون ا ,بقى صغیرىا

ان فرحتى كبیرة جدا حالیآ لرؤیتك تصبح الحب.انا باضمك الى قلبى فیما اقول لك ما ستسمعة فى 
  عمق قلبك.اعلم انھا منى ھذة الكلمات

  انا احبك,انا احبك, انا احبك                   
  
  .الیآح واھمیة ما نحیاة االن معآ حجمانت ال تستطیع ادراك  - 49 

  
  لكى اتحدث من جدید الى قلبك. ,وحدك كصغیرى,ارید ان استغل فرصة ھذا الھدوء حیث ان

  ان مرونتك وكلمات نعم العدیدة سمحوا لى ,ویسمحوا حالیآ بتحقیق اشیاء كثیرة.
تشعر اكثر بحبى.ولكنك ال تسطیع ان تدرك كبر واھمیة ما وانت تشعر جیدا بتغیرات تحدث فیك 

آ .قلبك یتغیر والقیود (الروابط)التى تمنع قلبك من ان یجد جمالة االصلى تنفضح نحیاة معآ حالی
,یدخل فى نقاوة كبیرة ونفس الشئ یحدث لقلب یصبح  جمیآل  حینماالواحدة بعد االخرى.و

نحن ندخل فى عالم  اكم انتم االثنین سیذوبوا فى قلبینا(قلب امى وقلبى)ومعوبان قل .الیزابیت
السالم والحب.ونفس التغیرات تحدث لدى القریبین منكم سواء االھل او والفرحة الكبرى,

  مجموعة الصالة الخاصة بكم.
  
تصبحوة .ال  الیس الجل ما تفعلوة ولكن الجل م حالیا كبیرة السماءفرحة .وانھا لیست اال البدایة  

 التىموافقتكم  مرونتكم و یمكنكم ان تتكبروا الن ھذا عملى انا الذى یمكن ان یتم بحریة بسبب
  بواسطتى. روا انفسكم تتغی على ان تتركوا بدون شرط 

قلوب من التغیر فى  رؤیةولكن فرحة  ,كمریغان مكافئتى على موافقتكم كلمة(نعم)لیست فقط ت
  مدى الحیاة. ة ریكم تكون كبتخاللكم .بحیث ان فرح حولكم واحیانا من



اصبح ممكن بواسطة مرونتكم  كم,بوقل دا علیة ھو تغیر لجزئ صغیر جدا منوان ما انتم شھ
وة كلما كان فرحكم كبیر وكلما یتحقق التغیر یوانت ما تحالیزابیت كلما تبادلتم معا و  وكلمات نعم

  یكم اسرع.ف
  قیض للحب.نال تترددوا فى ان تتخلصوا من كل ما ھو 

ثوا عن ان تفھموا ما فى نفس الحین ال تبح, واقبلوا فقط ما یعطیة لكم قلبینا والحب یصنع الباقى 
الن االب فى خطتة  ,.اقبلوا ذلك .افرحوا بالملئ مغموریناقبلوة فقط .ستشعروا انكم ,وة حالیا یتح

  اراد ان یكون االمر كذلك فى الوقت الحالى .
على االستفادة من النعم (جمع نعمة)  التى  تكونوا اكثر قدرةوة الیوم كلما یكلما قبلتم ما تح
  یوم بعد یوم. ..... وھكذا غدللیخصصھا لكم 

  .ستكونوا اكثر فاكثر حبآ
  صبحون الحب .تقل اللیزابیت اننى احبھا وانك انت تحبھا ومعا س ُعْد و

  بحنان احبكم .بجنون احبكم .  
  تعلم ان تثق فى اكثر وتصرف دائما حسب ما الھمك -  50

  
ال تبحث ,حتك الحقیقیة را وائك الحقیقى زصغیرى ,تذكر دائما اننى معك وفیك .وھذا ھو ع

  ا فى مكان اخر .معنھ
ائتمنتنى  ك,الن الّھماریدك ان تھتم بعائلتك وبالناس الذین حولك وبعملك ولكن ال اریدك ان  تشیل 

  وفى الموقف المراد ستكون شاھدا., انا اھتم بكل شئ بادق التفاصیل فعلى كل شئ 
  حسب ما الھمك بة.بان تثق  فى اكثر وتصرف  تَعَلّمْ 

یكون ھو البطل وان ان حث عن بیال الذى,وافق ان تكون ذلك الصغیر الذى یترك نفسة لیرشد 
تى منى.سواء ان  آینال الشرف والمجلس االول.خد دائما المكان االخیر .اقبل كل شئ كما لو كان 

اعر كان التحقیر او الكرامة,سواء ان كان االخفاق او النجاح,سواء االتعاب او االفراح ,سواء مش
 كماالفقر  اقبل ایضاو االنتقام ,او مشاعر السالم والحب التى یمكن للناس ان یظھروھا . اھیةالكر

  الغنا تحت كل صورة.
النة فیما تقبل كل شئ تصبح صغیر ,تعرف عدم قدرتك وضعفك وحدودك  وفى ھذة اللحظة 

  الفرحة والسالم والحب. انا قدرتى الكلیة ومجدى واستطیع ان اغمرك بنعمة  أُْظِھرْ استطیع ان 
وكلما  كن صغیرا,كلما تصاغرت كلما احببتك, .انت تكتشف ان الحب یحبك وانت تصبح الحب

           اصبجت الحب .
  كصغیرى احب                

  
  .المنظور ى غیران مھمتك الحقیقیة فى الوقت الحالى ھى ف -15
  
 تمنعنى من ان اكون كلیتا لك. یاربى یسوع . تعالى ارجوك اقطع كل الروابط التى -

و كل االطراف المعنیة  فى ھذه الملفات الجاریة حالیا. ال تسمح  انظر الى عدم قدرتى وحدودى. إلھمنى وإلھم
 بان احید عن الطریق الذى رسمتھ لى، كما ارید ان اكون كلیتا معك و فى خدمتك،

 علیك. انت وحدك قادران تریحنى من ھذه االحمال. انا باعتمد فقط 
 اشكرك على ھذا الرجاء الذى بداء یلو ح في االفق. 

اسلم نفسى لك و اسلم لك كل شئ .واعرف ان ھذه االشیاء بدون اھمیة , و الشئ الوحید االساس ھو اننى 
  اصبح الحب .انا احبك

  
  
ُ و باعطیتنى االذن  النك انظر الى قلبكبانا تحتاج الیة. صغیرى ,انى اعرف ما    َعِلمةأُغیَرةُ وبَأ
  ان یصبح جمیل جدا ونقى وابیض كالثلج. ةاریدو

 ا یحین الوقت (تاتى الساعة)مكر بالفعل فى الفرحة التى ساكون فیھا حینما اقدمك لالب حینبافانا 
  لكى تصبح ما اریدة ان تكون.,فى الوقت الحالى انا باستخدم ما یوجد حولك لتنقیتك .

فائدة لى.انا باستخدمك اللمس  فھى لیست بالالعمل  سببتك مع االشخاص حتى لو كانت بابالمق
   بدون ما تدرك انت ذلك.القلوب 

  ولقد اعطیتك اثبات امس حینما قال لك شخص
الذى یعرفة  "لست اعلم لماذا ولكن انا احب ان اراك واحب ان اسمعك" دون ان یعرف انة انا

  لى. اقرباكثردعوة الى المجئ فیك وھذا یكمل قلبة وی



ى الوقت الحالى ھو فى غیر المنطور .ولكن النك بتعطى نفسك كلیتا لى , فانا دون ان مھمتك ف
  وذلك للوصول الى القلوب. ةتفعل ان ماتعرف باستخدمك حیثما تذھب ومھما ك

  
  .ان تتممة فیك وبواسطتك ومن حولك بة  ما تسمح لى  وانت  ھو ما تكونةالمھم 

  ت  تصبح الحب.ان تَُحبْ الننى احبك والنك تترك نفسك ل
  

اشكرك على ھذا السالم الكبیر الذى سمحت لى بھ حالیا .ارید ان اتزوقھ كلیتا من خالل الھدوء و الراحة.  
  اشكرك یاربى یسوع

  
  
  ان ما ارید ان اعلمة لك ھو ان تعمل الفرق بین العمل وان تعول الھم.  -25
  
. 

 سالم كبیر وال اعرف كیف اشكرك. واشعر ب ,انا اعطیك كل ھمومى، واشكرك النك تجعلھا لك 
 لقد فھمت اننى البد ان اوافق على تحویل اى ھموم تقدم لى الیك.

 بمعنى ان التجئ الیك واطلب منك ان تنیر لى الطریق , بدال من ان ابحث عن حل. 
 البد ان ابدا باعطائھا لك و انتظر ان تعطى لى استنارة لكى ارى الحل  .

 
كنیسة الساعة السابعة ,ظھر لى  الحل بوضوح .وعرفت ما یجب ان افعلة.واكثر من ذلك فیما كنت اتجھة الى ال 

اثناء الیوم كان من المفروض ان اتباحث مع ثالثة اشخاص.وحین بدائنا الحوار ,قالوا لى انھم متفقون معى, 
  وواحد منھم قال لى انة وصل الى نفس النتیجة التى توصلت الیھا ). انا احبك

  
تترك نفسك تتشتت بواسطة ھموم عملك.بتشغل  حول نظرك اكثر نحوى .ال إلىّ لى صغیرى.تعا

  ھك).فى حین ان كل شئ حمل على انا(اال,نفسك كما لو كان كل شئ حمل علیك
,انت  ىلقد وجدت نعمة فى عین تذكر ما قلتة لك اننى اھتم بكل التفاصیل ,لقد اخذتك على عاتقى ,

  عشقة.مختارى ,صغیرى الذى انا احبة وا
  خفیف. ىتعالى ارتاح على قلبى .ضع لى حملك,ستجد ان حمل

انت .كلیتا  حدة تلو االخرى لكى اعیدك حرآ ابسماح منك(باذن منك) انا اقطع كل الروابط الو
  ان حریتك تسكن فى قلبك. اقول لكانا  ز لكن تعتقد ان بیع مشروعك سیجعلك حر

,لقد وافقت على اعطائى المكان االول  یدة كلة لىان قلبك ھو الذى ارید ان اعیدة حرآ ,النى ار
  اكثر فى قلبك. لكارید ان اكم فى صفوف مشغولیاتك وھذا ما یفرحنى.

  اى ان كان ما یحدث حولك ستكون كلیتا لى.
  وبان تترك نفسك تحب بواسطتى وھكذا تصبح الحب . ال بان تبقى كلیتا لى.اال تشغل نفسك 

ا فى عالقة حمیمة معى مقطوع عن اھتمامات العالم ,لم اقل انة تصبح الحب بمعنى ان تكون دائم
  لیس علیك ان تعمل فى العالم.ان ما ارید ان اعلمة لك ھو ان تعمل الفرق بین العمل والھموم.

  یشغل قلبك.وقلبك ھو ما اریدة كلیتا لى.ا وم العمل ھو تصرفك(ما تصنعة بیدك) فى حین ان الھم
عملى وفى ذلك الحین انا محتاج  ةانة لیس عملك ان,تسطیع  ال وحدكانا اعرف جیدا انك 

  لرضاك(موافقتك) واریدك ان تعرف جیدا ماذا تتكون منة كلمة نعم؟
  قلیل سوف تدرك التغیرات .العمل بدا بالفعل . بعدو.انا قد سمعت اجابتك واقطع قیود جدیدة 

النك تصبح الحب تصبح تصبح الحب و تصبح حر بعنى اخرالنكحررك او فسی حبكیالن الحب 
  حر.

فى كل مرة یكون عندك ھموم .بدال من ان تبحث عن الحل ,اسرع باعطائھا لى ,واوعدك 
  ساجعلھا ھمومى واتدخل سریعآ.

  وقریبا جدا سیكون مقضى. ,اخذ انشغالك بخصوص البیع الذى تحملة فى قلبكبانا 
  لیكون قلبك موجة نحوى لكى یذوق حبى .

  احبك. انا الحب .بحنان تصبحوانت ى احبك نالن
  

   الصالة والصوم دائما ال غنى عنھم لتغیر القلوب كلمات نعم للحب-53
  
  



امى القدیسة مریم انى اضم قلبى وروحى  الى  قلوب كل الذین یَُصلّون حالیا خالل العالم , لكى اطلب الیك ان 
القلوب وتصبح قادرة على استقبال ابنك تُغَِلفّى العالم بمعطفك الكبیر لكى یضطر العدو الى الھرب. وتتنقى 

 یسوع یوم مجیئة العظیم.
 اشكرك على ھذه الظھورات والرسائل و التعالیم. انا احبك یا امى الرقیقة .

  (كلمات  من العذراء القدیسة مریم)
  
صغیرى الغالى ,انا باستقبل صالتك واجعلھا صالتى وبواسطة یدى ابن یسوع اقدمھا لالب النة  

  الذى لة السلطان على االحداث المستقبلیة .الحب سوف ینتشر على االرض.ھو وحدة 
بقدر ما انا فى الفرح لرؤیة ھذا الیوم الذى طال انتظارة والرغبة فیة من القدیسین والقدیسات 

الذین عبروا على ھذة االرض بقدر ما قلبى ینزف لرؤیة العدد البسیط القادرعلى قبول ملئ 
  الحب.

ى انت واحد من جنودة بیربح اراضى كثیرة فى غیر المنظور .ولكن العمل الجیش.جیشى الذ
المطلوب تحقیقھ ھائل (فظیع الكم). الصالة والصوم دائما الغنى عنھم لتغییر (تحویل) 

  القلوب,وكلمات نعم للحب.
الن الحب یحبك  فانت تصبح الحب.كن بدون خوف ,انت وخاصتك تحت معطفى ,وكل یوم 

  .كن واثقا ,ستكون شاھدا على تغیرات كبیرة.اضیف انفس كثیرة
  انا معك واحبك.

 
   ال تنسى ان المھم ھو العالقة التى لك معى ولیس ردود فعل الناس وتصرفاتھم او مزاجھم-54

  
لھذا المساء. فى مونتریال. اسبقنى بواسطة   ربى یسوع أَُسِلَمْك  كل الھموم الخاصة  بھذین االجتماعین

 لعمل الوحدة فى القلوب واالرواح .مالئكتك القدیسین 
 

 انا اعرف اننى بدونك ال شئ. واضع كل ثقتى فیك. مقدما اشكرك واقدم لك المجد.
  احفظنى فى االتضاع وفى حبك. انا احبك. 
  

حفظ قلبك متجة نحوى,ستجد سالم إِ  ,لقد وجدت نعمة فى عینى,انا معك.صغیرى,كن بال خوف
لك.ال تنسى ما ھو مھم ,ھو العالقة التى لك معى ولیس من حوحدث وفرح وحب اى ان كان مای

  تفاعالت الناس وسلوكھم ومزاجھم.
 من خالل لیس بتعالى ولكن ,حینما ترسخ ھذة الحقیقة  فى ذھنك تستطیع ان تواجة اى حقیقة 

  التواضع مصحوب باخالص وحب وحنان وصالح وجادیة.
ان تقلق. النة باالضافة الى انى الھمك حینما تعرف انى املك الموقف فى یدى,كیف تجرئ على 

  عن ما یجب ان تقولة الھم ایضا االخرین الذین حول الطاولة.
الیوم لیس فقط ستكون شاھدآ لى.ولكن ستكون شاھدا على قوتى .ابقى فى الحمد والتمجید واحفظ 

اسكن ومن حولك ومن خاللك كن بال خوف . لما ساتممة فیك )قلبك لالستقبال والتعجب (الدھشة
  تصبح انت الحبانت  بواسطة حبى  ةفى سالمى .انا معاك. ادرك ان

  ھذا االسبوع.اترك نفسك لتحب .صغیرى احبك.لانا اعطیك بركة خاصة لھذا الیوم و
  

  . ساعطیك ایمان اكبر-55
  

صغیرى,استمر فى المجئ نحوى فى المرونة.انا اعرف انك ترید االستمرار فى قراءة الرسائل 
  ان تكتب .احب ان اراك مرنآ. ومكافئتآ لمرونتك. كانا ارید الماضیة ولكن

ضا ضیقك بخصوص االحداث یخد تعبك وااقابل قلبى وقلب امى القدیسة مریم.سامساضم قلبك 
  التى حولك.

لم اقل لك انى اتدخل عاجأل.اترك لى كل ھمومك وانا اجعلھا ھمومى لكى یكون قلبك كلیتا لى 
ا لى.تفكر فى الحب الذىى لك عان تتعلم كل شئ ,ابقى سام ,انت حالیا فى مدرستى .علیك

راحتى بىء تخفى الصغر یالنة  اترك نفسك لتحب ,ابقى صغیرا .عندى,استمر فى النظر الى 
  وحبى.

ة غیور ساعطیك سالمى انا اآل .بل بنعمتى وحبى ساعطیك ایمانا اكبر.اقبلة.لیس الستحقاقك
ردد ھذة الفقرة ,  رة حولك (فى زحمة االعمال)یثك مشاغلكحتى ولو كانت ,اریدك كلك لى 



تكون فى حتى حینما ,االخیرة لكى تمر الیك بعمق فى قلبك (تخترقة) وتكون دائما حاضرة فیك 
  .كمشغولیاتقمة 

التى یجب ان تزید  بیننا التى  عاشقةووحید ھو المھم.ھو العالقة ال واحدئ یحتى االن لم تفھم ان ش
  ربة .طمزعجة  ومضولو كانت االحداث الخارجیة تشعر بھا حتى لدرجة انك تستطیع ان 

لكى یكون , وذلك میول ان تاخدھا على عاتقك كل االشیاء التى ترى ان لدیك اعطنى اول باول 
  قلبك حر لاللتفات نحوى .

االعجاب لرؤیتى  بقى فىوانت ت اعمالك برانا اعمل واتدخل بسرعة لكى اد .نحن فى الحب
) الحب القوى ( عاشقةباستمرارالعالقة ال تزدادظرك ملتفت نحوى وتقبل حبى لكى نباعمل.تحتفظ 

  التى فقط  بدات بیننا.
  الننى احبك وانت تترك نفسك تحب انت تصبح الحب.

  احفظ نظرك ملتفت نحوى الننى دائما معك حبیبى .بحنان احبك.
  

نفسھم عن ایبحثون ب الممثل اھل الع ال تعملوفى كل مرة تجد صعوبة حول نظرك نحوى  -  56
  الحل.

  
 ربى یسوع انت الذى اعطیت القدیسة سكوالتیك ایمان حقیقى تعالى قوى ایمانى .

 انا اعرف ان كل شئ فّى یجب اعادة عملة . اعطنى االیمان
  لكى اتغیر كما تریدنى ان اكون. انا احبك 
  

,فى كل مرة تتواجد بین صغیرى.تعالى القى نفسك بین اذرعى النة ھنا تكون االكثر فائدة لى
  اذرعى ,جزء منى ینتقل الیك وتقبل كثیرا من حبى وتصبح اكثر الحب .

ك وھمومك تعباخد كل ما ھو ثقیل علیك,واضمك الى قلبى .ا  ینماحان فرحى دائما كبیر 
اخلصك من ھمك.الذى یمنعك ان وینقصك فى الماضى)وضیقاتك وما یشغلك وما ینقصك(ما كان 

  املئ كل ھذة الفراغات بحبى وسالمى وفرحى.,وتكون لى كلیتا 
عندى   .افعلة ان  علّى اآلن ما قلت لك انى امشى معك فى ھدوء واتحدث الى قلبك وھذا  ھو

  اشیاء كثیرة اقولھا لك واتممھا فیك.
 .لكل ما اعلمة لك حالیا بادق التفاصیل ان تكون منتبھاوالمھم بالنسبة لك حالیا ان تكون مرنا 

نفسھم االذین یبحثون ب كاھل العالم جد صعوبة حول نظرك نحوى وال تتصرف تمرة وفى كل 
  عن الحل.

ان  انت تعرف انى معك ,والحل یجب دائما ان یاتى منى .بعد ان تدعونى  ال یكون علیك اال
  تكون منتبھا لكى تكون شاھدا على عملى .

س ھل تصرفت كرجل اریدك ان تمتحن تصرفاتك بخصوص الملف الذى كنت تبحث عنة ام
  العالم؟ ام كاھلایمان 

ارید ان اجعلك كامال وفى ادق التفاصیل ارید ان اعلمك ان تحول نظرك نحوى,وتنظرنى اعمل 
  وتمجدنى(تشكرنى).

غل ھذة ستارید ان ا النة من خالل ھذة التفاصیل تظھر ھویة عالقتنا العاشقة (المحبة بعمق)
تك و مشیئتك لكى اجحد رغبتلم تثق فى وتتركنى اعمل ووتتعالتفاصیل لكى تشعر اكثر بوجودى .

  تتبع مشیئتى.
ھذا الملف لمقابلة ھذا الیوم.ھل فكرت ان تطلب منى ما افكر فیة ل ةحاج ك فىانت كنت متاكد ان

  انا؟
 تتشتتحول نظرك نحوى واالحداث التى تطرق علیك سوف یكون لھا معنى اخر لك.بدال من ان 

  بسرعة اكثر. تشعر اكثر بحبى وتصبح الحبوك اكثر بى بسببھا وتبعد عنى ستوحد
انت فى مدرستى یعنى انك فى  ,ان تخطأ ممكن قائص (االخطاء)نال تشعر بانك المذب فى ھذة ال

ھذة المدرسة تفتح عینك وقلبك لكى تسمح لك ان ترى ادق التفاصیل التى تمنعك ,مدرسة الحب 
  ان تكون باستمرار فى عالقة عشق معى.من 

اھتم بادق ,د توصلت بتعلیم كافى لھذا الصباح تذكر انة مھما عشت ھذا الیوم فانا معك لق
  اسكن فى حبى .كن فى سالم ,صغیرى  التفاصیل ثق فى.

  بحنان احبك.   
  



  . یسوع لیدخل فى قلبك ىانا ارى فیض حب یخرج من قلب ابن-57
  
 تعید السیدة العذراء مریم بمدینة لورد ( المكان الذى ظھر –
 فیة القدیسة مریم للقدیسة برنادت التى جسدھا لم یرى فسادا 
 وموجودة فى مقصورة زجاج. والموجودة فى مدینة نیفیر) . 

تعالى انت یا امى القدیسة مریم تعالى لنجدتى. تعالى اعینى ضعفى و عدم قدرتى على شكر الثالوث االقدس لما 
 الذى جعلنى انتظر نتیجةعشتة امس. الننى كنت شاھدا على عملة, و ھذا ھو

 بخصوص الصفقة التى قمت بھا امس.
تشفعى فى لكى استطیع ان اسلم كلیتا كل المشاكل المتبقیة الخاصة بھذا الموضوع  بین یدى الرب.انا اضع 

 نفسى بین اذرع االم. لتقبلى صالتى وتنمقیھا بواسطة ایدى ابنك یسوع .
  اشكرك.  احبك.  یا امى الرقیقة

  
  

  مریم) قدیسةن ال(رسالة م
  تعالى ارتاح على قلب امك . ر,صغیالطفلى 

الذى فى نفس الوقت یقطع القیود التى تمنعك  اآلببواسطة ابنى یسوع یتقدم الى وانا باقبل طلبك 
  ان تكون حر كلیتآ .انا ارى فیضان من الحب یخرج من قلب ابن یسوع ویدخل الى قلبك.

بة فیك بواسطة كلقبول الحب الذى یرید االب ان یسصالح وارى ایضا قلبك ینفتح اكثر لكى یكون 
  قلبینا(قلب القدیسة مریم وربنا یسوع المسیح)

 نحوى ففیّةانا ارى یسوع یمیل علیك كما لو كنت طفل صغیر ویقول لك فى االذن حول نظرك 
الى  وباالضافة ,یوجد امانك ولیس فى االشیاء المادیة على النقیض مما تظنة فى اغلب االحیان

  ذلك تكتشف الفرح والسالم و الحب الفائض.
ھمومك تصبح ھمومى ,وتعطیھا لى دائما ,اعطیتنى كلمة نعم كبك وھمومك  الناتعاانا باخذ 

  .كن فى اجازة فى قلبك.لتُغَمر.اترك نفسك تحب اترك نفسك 
  كم انا سعید لرؤیتك تصبح صغیر ومرن لقبول حب ابنى االزلى.

انا امك التى تحفظك بین یدیھا(كما تحفظ االم  ىفس الوقت كن مستریح انفى ن ,تَُحباترك نفسك 
  كل حبى.. لك الرضیع)والتى تحبك بجنون 

  
  . فیما تصبح الحب,ان االرض كلھا مدعوة حالیا للدخول فى مھمتھا الحقیقیة-58

  
  اعطینى ھمومك وما یشغلك.,صغیرى ادخل الى داخلك(داخل نفسك)النة ھنا اكون انا 

القطع حولك روابط اخرى .وھكذا  واستغل الفرصة ,تعطینى مشغولیة تصبح مشغولیتى  حینما
  انت تصبح حر كلیتا.

لتكتشف كم انت محبوب منى   معىشخصیة  ھذة الحریة الداخلیة تسمح لك بالدخول فى عالقة 
  وتستقبل حبى وتصبح الحب.

  مة قد خلقت .انت تصبح كما انا ,تصبح الحب وھى مھمتك الحقیقیة ولھذة المھ
طوباك الستطاعتك الدخول فى مھمتك الحقیقیة فیما تحیا فى االرض .ھذة المیزة كانت مخصصة 

لمختارى االوقات االخیرة الذین  ,او محجوزة لعدد صغیر من الناس الذین عاشوا على االرض
ب لتدعوا تصبحون ادوات بین یدى اال,مھمتكم الحقیقیة  عیشواباالضافة النكم ت .وانت واحد منھم

  على االرض حالیا للدخول فى مھمتھم الحقیقیة. یعیشونالناس الذین 
  انھا االرض كلھا المدعوة حالیا للدخول فى مھمتھا الحقیقیة فیما تصبح الحب.

  وھذة ھى النتیجة النھائیة للتنقیة الكبرى التى بدات حالیا.
  
 

 ى النوم دونلقد توقفت الاتامل واتعجب فیما كتبتة واثناء ذلك ذھبت ف
  ان اكمل ما بدات اكتبة ( من السالم الذى حل بى) 
  

  انت بین االوائل من الداخلین فى الكنیسة الجدیدة والعالم الجدید.  -59
اشكرك یا رب یسوع الانك قدتنى لھذا المكان الرائع, وسمحت لى بھذا الوقت الممیز من الراحة وخصوصا 

 الصالة
  ابیت، وحضورك غمرنا. ارید ان اكون صاغیا لك كلیتاوالتبادل ( الحوار ) مع الیز 



  
  

  قصى درجة من ھذة اللحظات الممیزة التى امنحك ایاھا حالیا.الصغیرى ارید ان تستفید 
كل طلباتى) على انت قد وافقت على ان تترك نفسك للحب لیتحكم فیك.لقد اعطیتنى كلمات نعم (

  وبة.یزابیت المحبانھا ساعة العبور لك ولزوجتك ال,
  

این اقودكم,انتم تشعرون بالتغیرات التى تحدث فیكم.انتم تصبحون الحب .انة  بدون ما تعرفوا
  لعید(فرح)فى السماء .فقط بدأ.

تدخلون فى حریة  مقطع الواحدة تلو االخرى ,انتتالروابط باشیاء العالم ت,اتركوا انفسكم لتتغیروا 
مریم تغطیكم بمعطفھا واالب ارسل جیشآ من اوالد اللة .ال علیكم ان تخافوا .امى القدیسة 

  المالئكة لكى یصاحبوكم فى ھذا العبور الكبیر.
وانت بالفعل على ھذة , فیما تصبحون كائنات جدیدة تصبحون الكنیسة الجدیدة والعالم الجدید 

تین,االولى كمرشدین من ناحی َستُستْخدَموا .االرض الجدیدة وكما انت من االوائل الذین یدخلون
التغیرات التى تحیوھا انتم  للدعوة فى غیر المنظور للقلوب العطاء كلمة نعم لكى یحیوا نفس

فى ھذا العبور  كونوا معھم لكى ت,فقوا ھؤالء الذین اعطوا كلمة نعم اتر ثانیة ومن ناحیة .حالیا 
  لیل كونوا فى الفرح والسعادة والتھ كم االب علیھم لكونكم رعاة لھم.تئمنالكبیر والذین اس

  لكونكم تحیوى ھذا الوقت الرائع.
  التى لن تنتھوا ابدا من فتحھا واكتشاف ما فیھا.واجمل واكبر ھدیة  ذة ھى تصبحوا الحب ھ متان

فرحة  بكثیر وتمنحكم اكبر بین یدى الرب لكى یصبح اخرین الحب  ھذة ھدیة  تاودكم اولكون
  .كثرا وسعادة وتھلیل

والحنان  حمنح لكم حالیا لكى یستقر فیكم السالم والفرح والصالاستغلوا ھذا الوقت الممیز الذى 
  والحكمة والتمیز والثقة والوداعة والتحكم فى النفس وكل الثمار التى ترافق المحبة.

  الحنان اعطى لكم بالملئ ةكذلك الرحمة والغفران .
  وقریبا جدا سترونى. بدلالانا معكم ,كونوا فى الفرح  , الِنعَمْ نعمة لقبول  تمطوباكم النكم وجد

  حبایبى .انا احبكم                    
  ھا منك الخطیة.تالحب یعید لك حریتك االصلیة التى انتزع  -   60     
  
ایضا ھذا الصباح اتقدم لمراحم االب بعجزى عن ان اتخلص من ھموم عالم االعمال. ارید ان اكون كلیتا فیما  –

 بمشاغل و ھموم العالم . اقطع قیودى التى تمسكنى وتربطنىربى یسوع. اسمع صالتى و ھو للرب .
  اشكرك. یا ربى یسوع الستجابة صالتى

  
وسوف ال تعود  ,رفع عنكت,ساجعلى لى وقلیل قلیل س صعوباتكصغیرى ,استمر فى ان تعطینى 

  النك قد اصبحت الحب. ھا,تشعر ب
   .الخطیة ھاتتزعن الحب یعطى الحریة االصلیة التى ا

  (طوباك) لكونك فى  مدرسة القلب المى وبتتعلم ما ینتجة الحب.یا ھناك 
  الوقت فى عجلة .استخدم الطرق المختصرة التى تعلمتھا لتدخل اسرع فى الحب .

اقبل النصیحة,حول نظرك نحو االب ,انظر حبة,انت غیر مستحق لذلك ابدا,انت لست اھال لذلك 
  المر كذلك.اد ان یكون اقبل حبة ,اقبل غفرانة ومراحمة النة ارا ابدا.

  الحب یحبك .انت تصبح الحب .     بحنان احبك.
  لقد حان الوقت لك لكى تحیا باستمرار فى محضرى .  -  61
  

تستطیع ان تجد او تستعید  یة,رعى النة دائما بالقرب منى وفذصغیرى,تعالى القى بنفسك بین ا
  وجود السالم والفرح والھدوء .

  تبدأ تحمل الھم واحیانأ تتضایق., فى كل مرة فكرك یبعد عنى 
اال فى  سعید كلیتا  ان تكون , و ال یمكنك ان یفیض لك .اریدك سعیدا كلیتا بى كما ان ح

  حینما یتحول نظرك الى وخصوصا حینما تاتى لمقابلتى فى اعماق كیانك.و حضرى ,م
  ا تفعل.معى اینما كنت ومھما كان م,تحیا باستمرار فى محضرى  ى لقد حان الوقت لك

و كلما انت حالیا فى مدرسة الحب وفى ھذة المدرسة انت تتعلم من خالل االختبار والتذوق 
  تزوقت كلما رغبت فیة اكثر .



  بالفرحة والسالم والحب ولكن حضورى فیك. یغمركالذى  االن لیس ھوما تكتبة  ان
ن عن االھتمامات الیومیة, م منقطعیحیث انت ت,ارید ان فى ھذا الوقت الممیز بالنسبة لك واللیزابی

ركم نحوى .وان ظوا دائما نظتحفوتتعلموا ان  . تستطیعوا ان تذوقوا اكثر ما یفعلة وجودى فیكم
اتدخل فى الوقت المراد  نىتعطونى كل ما یقدم لكم (یحدث لكم)بادق التفاصیل,تثقوا فى ان

  (المحدد)لخیركم.
  فرحة والتھلیل .على عملى وانتم فى االعجاب وال اسوف تصبحون شھود

 معى ووجودكم فى ھذة الحالة یسمح بان تدخلوا فى عالقة اكثر قربا وقوتا (صداقة حمیمة اكثر)
و )قالعش(حقیقیة الحب العالقة وباستمرار فى محضرى وھكذا یبنى بیننا ما ارغبة دائما  وتبقوا 

  ر والكبر والكمال.وال تتوقف عن النمو والتطالتى 
 ةالقوكامل ووال ىل شدید)الحب العشق(الكنیستى الجدیدة لالستفادة من عالقة انتم من االوائل فى 

  درجة .القصى 
  بواسطتك انا اقیم نفس العالقة مع قلوب عدیدة.

اء على ھذه یاالح )اوالدى(قریبا جدا ستكون ھذة العالقة العاشقة(المحبة جدا)مع كل اطفالى  ةالن
  االرض.

و  تَُحبُوا رض كلھا بان تتركوا انفسكم لالعة التى ھى لكم وحتى انت ال تستطیع فھم االھمیة الرائ
فان خطة ,  ْغَمروایَحبُوا و یتاخروا عن ان یتركوا نفسھم  یة الوقت فى عجلة ولو مختار,  تْغَمروا

  مكاسب. حققھو الذى ی ووالعد,تتعطل  اآلب
و اشتعلوا اسرع  واكلما اشتعل, اذا  ال تنسوا ان حالیا ال یوجد اال مجموعة صغیرة  من المختارین

  اسرع فى غیر المنظور وفى المنظور. نشروا اللھب  بحب االب كلما جیدا
استغالل الوقت الممیز الذى امنحھ لكم حالیا لكى  قصىوانت.اھتموا بان تستغلوا ا تالیزابی

  تتركوا انفسكم تشتعلوا بنار حبى.
حالیا ال یكون عندكم اى ,كثر فائدة لى وھنا تكونوا اال تَُحبوا و تُغَمروااتركوا انفسكم 

حبى .انا  ذوقوا القصى درجة, تَُحبوا و تُغَمرواوا نظركم متجھ نحوى اتركوا انفسكم ظشاغل.احف
  احبائى                .احبكم بجنون انا احبكم 
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  لشغل)او فى محیط العائلة او فى الكنیسة.(ا

حینما تتصاغر (تصنع من نفسك الطفل  .تكون دائما فى محضرى تصغیرى,تصاغر وان
القدمھا لالب وھو فى ملئ (عظم)مراحمة وحبة  , االمكو احزانك و اخد ھمومكاالصغیر) انا 

  یقطع القیود التى تمنعك ان تكون حر.و یضع اصبعھ الخالق
, باعداد قلبك وقلوب المتاعبوة لیخططوا لحل الصعوبات تلى ذلك یرسل مالئكوباالضافة ا

  وحلول المشاكل یصبح سھال., ة االشخاص المعنی
یرید  فالنھمسؤلیاتك فى عالم االعمال (المشاریع)لتركك  و فاآلب أذ اراد ان تبقى بعض الوقت

االیمان وتسلیم كل شئ بین  ان یعلمك طریقة اخرى لرؤیة المشاكل وحلھا والنظر لكل شئ بعین
  وانت ابقى فى العجب والتمجید والتھلیل وستكون شاھدا على عملة.. یدى االب 

وھو ما سیصبح طریقة جدیدة للتفكیر والعمل لھذة لالخرین ما عشتة  تُعَِلموبعد ذلك تستطیع ان 
بد ان یكون ھناك تغیر لكى یاتى ملكوت االب ومشیئتة تكون على االرض ال االرض الجدیدة .

  فى طریقة التفكیر والعمل.
كل  سره  او فى الكنیسة .انة عاجل ان یكون فىسواء فى عالم المشاریع(الشغل) او فى محیط اال

  .مشیئة االبالمجاالت اناس متغیرین قادرین على عمل 
بح شاھدا وھكذا یص,واحد من المختارین الذى یحیى ھذة الخبرات الجدیدة  نھل توافق ان تكو

  .نىسواء فى عالم االعمال (المشاریع او الشغل) او فى الكنیسة الجدیدة ؟اجب,لعمل االب 
  
. 

فیما اعتمد فقط على النعمة .اجابتى ھى نعم كلیة بدون شروط اطالقا. انا ارید ان اصنع مشیئة االب، و انا ارى 
. لكن لو كنت ترى شى اخر فلتكن مشیئتك انة یجب الخروج كلیتا من مجال العمل لكى اعطى نفسى لالب كلیتا

 ولیس ما ارید انا .
انى اسلم لك عدم قدرتى ,الننى بمجرد التفكیر فى حجم العمل المطلوب تغیرة فى عالم االعمال ( المشاریع 

 والصفقات ) یعترینى الخوف وارغب فى االختباء .



كى ال تضعف كلمة نعم التى اعطیتھا لك, تحت نعم ارید ان اختبئ فى قلبك یا رب وفى قلب امى القدیسة مریم ل
 من الظروف  وكذلك استطیع ان اصبح اداة مرنة بین یدى االب . اى ظرف

انا وحدى غیر قادر على ذلك اطالقا و لیس لى ید فى شئ, ولكنى اعتمد فقط علیك ایھا االب واالبن و الروح 
 القدس ومرافقة امى القدیسة مریم لى .

  را اكثر من اى وقت مضى, واسلم نفسى لكم واحبكمانا اشعر نفسى صغی
  
  
  

  ال تخف انا معك وحینما یوكل االب مھمة یعطى معھا النعمة الالزمة.
یقة الجدیدة .خوفك یاتى روستكتشف كیف انة یصبح سھال للعمل فى مجال االعمال بواسطة الط

ائلة (كبیرة) امام من خبراتك السابقة وما تعرفة عن العالم الحالى ولكن راحتك ستكون ھ
 ال تنسى انة عملى ولیس عملك وانت ال علیك اال  االكتشافات المستقبلیة التى بدات ان تختبرھا 

  .تَُحبسامعا لى وتترك نفسك تبقى ان 
  انا احبك                

  مشیئتة  من خالل اوالدة (اطفالة)., لو لم تتحقق ملكوت هللا على االرض  ىتاكیف سی-63
  

 ما  مھما كاناواینما كنت   ,باستمرار  ىھك). لتكن عیناك دائما ثابتتین نحونظر الى(االصغیرى,ا
  اخذ افكارك وافعالك.انا الذى اتى ال, النك حینما تنظر الى ة ,تعمل

  فى مدرسة القلب التى المى .انتم تتعلمون ان تصبحوا الحب. 
  الحفاظ على االعین ثابتة نحو الحب. انھا,ان تكونوا فى عالقة دائمة مع الحب  اىتصبحوا الحب 

الحفاظ على االعین ثابتة نحو الحب ھو ان تكون قد تخلصت من الھموم والقلق على شیئ 
لوقت المناسب بما یجب قولة علھم اھتمامھ ویلھمك فى اجایاھم الى الحب الذى ی كباعطاء ,

االشخاص الذین یمكن ان یكونوا  ین بھذة الھموم  والقلق و یلھمیمعنالویلھم االخرین ایضا وفعلة. 
  ھذة الھموم وھذا القلق. الزالةادوات بین یدى الرب 

متى وكیف.انت تبقى فى االعجاب والتامل  مع العلم بان كل ھذا یحدث.حتى لو انت ال تعرف
  والتمجید والفرح وتدخل فى التھلیل الداخلى .

  ل الى نعمة او میزة بالنسبة لك.وحینما تعبر االحداث,تدرك ان ما كان یبدوا لك مشكلة تحو
  ,ھل بدات تفھم لماذا قلت لك امس انك یجب ان تبقى وقتا اخر ایضا فى عالم االعمال (المشاریع)

  ن محب فى مجال مثل عملك ھذا.ئالننى اریدك ان تختبر بعمق كیف یجب ان یتصرف كا
ین یمارسون العبادة .فى حتى عند الذین الذ ,مارس فى مجال العملیفى الماضى لم یكن االیمان 

مركز كل شیىء. و الكل سیعمل بما یوحى لة  ,الحب البد ان یكونفیة  العالم الجدید الذى ندخل
  .والجمیع َسیُعَبرون عن ذلك بة 

حتى فى وسط اعمالك.انت ملھم بواسطة الحب .انت ,  نحوى(نحو الحب) ةاحفظ نظرك متج
سیكونوا مرشدین (موحى لھم)بواسطة الحب.ومن  ,واالخرین الذین اختارھم االب لھذا الملف 

  الحل لما فیة خیر كل واحد من االطفال (االشخاص)المعنیة فى ھذا الملف.خالل الحب سیخرج 
  كیف یاتى ملكوت اللة على االرض.لو لم تتحقق مشیئتة من خالل كل واحد من اطفالھ (اوالده).

ین الذین یتركوا مشیئة االب تمر (تسرى) من فیما تصبحون الحب انتم مختارین لتكونوا من االول
  یكملكم بالسالم والسعادة ویقودكم الى الفرحة الكبرى.ما خاللھم وھذا 

  طوباكم انتم المختارین.ستصبحون الحب ,انتم بالفعل فى ھذة الفرحة الكبرى.
  ذوقوا الحب الى اقصى درجة ,انا احبكم.

  ا     .انا احبك.یانت شخص
  ة یصنع فیة مسكنة.یَُحبوحینما یجد قلب  یَُحب الحب محتاج ان -64
  

  صغیرى,خذ الوقت لقبول الحب .وھذا ھو اثمن وقت بالنسبة لك .
شر فى تانت تصبح الحب اذن الحب ھو الذى یحیى فیك الحب فیك یغیرك وبعد ان یغیرك سین
ك ومن قلوب  عدیدة .ال علیك اال ان تترك الحب ینشط فیك لكى یستمر فى ان ینشط من حول

  خاللك.وھكذا تبنى ھذة الكنیسة الجدیدة وھذة االرض الجدیدة.
  قلب یحبھ یجعل فیھ مسكنة. جدوحینما ی یَُحبالحب محتاج ان 
  ھو الذى یحیى فیك ولكن الحب تحیىلست انت الذى 

  لست انت الذى یفكر بل الحب



  لست انت الذى تقرر بل الحب
  تكلم بل الحبیلست انت الذى 
  تدیر بل الحبلست انت الذى 

  لست انت الذى تعمل بل الحب
  لست انت الذى تحب بل الحب

نا ان نستمر فى العد ھكذا وقت طویل,كل ما یصنعھ الحب فیك ومن خاللك حینما یسكنك نیمك
  فعال كلیتا بالكامل.

 ھذة ھى الحیاة الجدیدة التى فیك حالیا والتى یجب علیك ان تختبرھا الى اقصى درجة (بالملئ)
تعرف  مجاالت حیاتك العائلیة ,الدینیة ,االجتماعیة,العملیة(المشاریع).یجب علیك ان فى كل

  (بالخبرة)الفرق بین الحیاة التى عرفتھا والتى للحب الذى یحیا فیك.بالتجربة 
  بحنان احبك.. لكى تكون كائن فى قمة الفرح وتصبح اكثر فاكثر الحب 

  . الن الحب یحبنى انا اصبح الحب-65
  

تة القدیسة مریم امى .حالیا شعبا كامال یسیر لكى یصبح مّ ھذا الطریق الذى عل بواسطة
كن بال خوف انت . الحب.صغیرى,استمر فى ان تترك نفسك لتحب وتجعل الحب یتحكم فیك 

انت على الطریق الذى اختارة االب لك,فى كل مرة تقول الن الحب  ,على الطریق الصحیح
وفى كل مرة تقولھا ,من علو السموات نراك تتقدم , ووة اضافیة حب ,انھا خطال,احبنى انا اصبح 

  الطریق الذى یقدم لھم. ستمر فى التقدم واالخرین یتقدمون ایضا فیما یكتشفونص اخر.تلشخ
  تة لكم امى .كثیرین یتقدمون لیصبحوا الحب.مّ وبواسطة ھذا الطریق الذى عل

ضطرابات (التجارب)التى یمكن ان یعفوا فى اال وا ان یدخل وا الىسوف ال یحتاج كثیریوناذا 
  الطریق الجمیل . ھذا مباشرة الى االرض الجدیدة.استمر فى التقدم فى وامنھا ویدخل

  
  .رھانفسھا للحب یتحكم فیھا ویسیّ اما نحن فى احتیاج الیھ ھو قلوب مفتوحة لترك -66

  
  

 اشكرك یا رب یسوع النك سمحت لنا ان نكون شھودا على
واشكرك  على انك سمحت لنا انا  ,مس لقد َعِملت فى غیر المنظور وانت الذى تحدثت فى القلوبعملك عشیة ا 

  نكون الحب.انا احبك
  

  صغیرى,ان ما تحیاة االن لیس اال بدایة صغیرة لما سوف تحیاة فى المستقبل .
الحب   و ترشدوا الى ما ینتجة   اتعلمومرحلة اعداد القلوب لتستقبل الحب.ست فى نحن لسنا اال

  فیكم.
ستكونوا اكثر فاكثر شھودا , یھا ترك نفسھا للحب لیتحكم فتان ما نحتاج الیھ ھو قلوب منفتحة ل

انا محتاج الیكم وانتم بدونى ال تستطیعوا  فى نفس الوقت انتم اكثر فاكثر شھودى. و على عملى
  ان تفعلوا شیئا.

وا سامعین لى.عندى اشیاء كثیرة ایضا اتركوا انفسكم (للحب)یتحكم (فى افعالكم وافكاركم) وابق
كم خطوة وبھذة الخطوات المتكررة خطو بحقیقیا الحب.كل یوم با تصبحوااعلمھا لكم,قبل ان 
  ما المسافة التى قطعناھا. سوف تروا یوما 

كثیرون سیكونوا فى المقدمة من ,وانتم مختارى لكى تكونوا فى مقدمة الصفوف بفضل مرونتكم 
   ب.  الذین اصبحوا الح

موكب المواكب ,الذى لم یتكون  ھوذوقوا بالفعل الحب والفرحة لكونكم من ھذا الموكب الذى 
مثلة من قبل وال سیكون مثلة فى المستقبل الن ھذا الموكب ھو الذى سیذھب لمالقاه ذاك الذى 

  كمخلص للعالم .الذى والذى یعود فى كل قوة الحب ومجده. البشریة ُوِعدَت بة
  فرح (التھلیل) من االن. كونوا فى ال

  .الیوم ایضا ستكونوا شھودا على عملى-67
  
ربى یسوع انت طلبت منى ان اترك لك كل مشاغلى وھمومى. انا اعطیك ھم المشروع الذى تعرفھ وعدم  –

 قدرتى فى ھذا الملف .انت فقط تستطیع ان تحل ھذه المشكلة اعطنى نعمة ان اتركة
  .لك كلیتا اشكرك لسماع صالتى 

  



تضع لى ھمومك بمجرد ان تشعر بھا .فى الحال اجعلھا ,صغیرى,كم احب ان اراك صغیرا  
  .كلیتا متجة نحوى كھمومى .وانت الحظ جیدا كیف ساخفیھا لكى یكون قلب

الیوم ایضا ستكونوا شھودا على عملى .افتحوا الى اقصى درجة قلوبكم  لقبول ما اخترتة لكم من 
لقد حان الوقت   ح والتمجید .ستصبحون الحب .ماذا تریدون اكثر ؟اشیاء جمیلة .ابقوا فى الفر

  لتتركوا انفسكم لتتكملوا اقبلوا الحب.
  انا احبكم بحنان انا احبك.   

والعواصف لكى تزھو  الوردة البد ان تستقبل وقت المطر والظالم والشمس الحارقة-68
  وتصبح جمیلة .

وجة نظرك  .وف واالرتیاب من الفشلاخمال لقلبك ان تغمرة ح صغیرى,كن بال خوف ال تسم
  نحوى .انظر الحب الذى عندى لك ولخاصتك .انظر ما فعلتة فیك ومن حولك.

  
حتى ولو كنت اعمل اشیاء كثیرة من خاللك فاقول بدات .انظر ایضا ما بدات ان افعلة من خاللك

ر) یصغلك الطفل (ااصنع من نفسك ذا,المستقبل .تصاغر ىالننى سافعل بك اشیاء كثیرة اخرى ف
  واعرف عدم قدرتك.

ذاتك .لكى تكون اكثر استماعا لى. لیس فقط من خالل الكالم  عد قلبك من خالل الصالة ونكران 
انا باسمح لك ان تحیاھا فمؤلمة ,منھا والسارة الوااللھام بل اقول اكثر من ذلك فى ادق االحداث 

لتى تحیا الفصول المختلفة (تقبل وقت المطر مثل الوردة ا ,النھا تعلیم لك یجب علیك ان تقبلة
  والظالم والشمس الحارقة والعواصف)لكى تزھوا وتصبح جمیلة.

  انت یجب علیك ان تمر بكل انواع االحداث فى حیاتك لكى تزدھر وتصبح جمیل فى عینیى .
انت خصوصا محتاج ان تقبل حبى وتعرف انك محبوب منى وتعرف انى ساھر علیك وباحمیك 

  فى ادق التفاصیل وحسب طلبك انا بالھمك(باوحى لك) لكى تاخذ القرار المناسب . دكوبارش
  ثق فى اكثر .اترك نفسك لتحب .ان ھذا ھو مصدر سعادتك الحقیقیة بالنسبة لى.

  كم انا احبــــــــــــــــــك.       
  اتركنى اقدم لك الحلول للمشاكل التى تواجھك.-69

  
  اتحدث الى قلبك. ح ارید اناصغیرى,ھذا الصب

(قیود) اخرى موجودین فى مستوى راسك  بتقطیع روابطبھا انا باقبل كلمات نعم التى تسمح لى 
  ك ان تحیا بالمللئ فى مستوى قلبك.عتمن

ظر ان تناال علیك ان تبحث عن الحل ,ولكن , استمر فى ان تعطینى ھمومك بمجرد ان ترد الیك 
جزء كبیر من حیاتك بتبحث عن  قضیتنسبة لك ,النك قد وجد عبور كبیر بالیبھا,ھنا  تُْلَھم

  وباالضافة الى ذلك تطورت عندك الثقة فى حلولك . واجھك,الحلول للمشاكل التى كانت ت
وحى لك(تلھم اان  الى طریقة التفكیر.لكى تنتظر والن یجب ان تجحد (ترفض)طریقة العمل ھذة ا

  بھا) .
  اعدك. .ىق فلك فى الوقت المناسب .ث تُعَطىسوف 

 او اما مباشرتا اوحى لك وس یف ترید ان تعمل عملى ان لم اكن انا الذى اوحى لك (ارشدك)ك
  حى الخر یعطیك الحل.او
  .ولیس منك ىفى ایجاد الحل المناسب طالما ان ھذا یاتى من اذا تتعب نفسك فى التفكیر ماذال

دم لك الحلول للمشاكل التى فیما تصبح الحب,ال یكون علیك اال ان تترك الحب یتكلف بك ویق
  تعترضك.

لم تعد انت الذى یتصرف (یعمل ویتدخل) ولكن الحب الذى یعمل فیك ومن خاللك .وحینما تبحث 
اال  تعطیل الحب .تعرقل (تعترض)طریقة وتمنعة ان ھو  بنفسك عن الحل فان ما تفعلة لیس 

  كل قوتة .بیمر.وافق ان تختفى لكى یظھر الحب 
  .ِلتُْحَملْ ,اترك نفسك  كاحب بجنون اقبل حبى الننى 

  .متصل دائما باهلل , كونكھو الكون ولیس الفعل  ان المھم -70
  
ربى یسوع ھذا  الصباح اشكرك على التعالیم الثمینة بخصوص المجتمع الجدید وعلى حسب ما فھمت انة  –

ننتظر إ لھامة قبل العمل قى اى  یجب ان نترك انفسنا لكى نُرشد كلیتا بواسطة االب وان نعطیة كل ھمومنا,وان
شيء. والثقة فى كل شئ والبقاء فى انصات لة بعد ان نكون قد طلبنا منة ما یراه ھو قبل العمل, ونھایتا نتبع 

 الخطوات التى اعطیت لنا بدایة ینایر .



 وما ھو اھم ھو استعداد القلب الذى یجب ان یصبح الحب .
  مع لك انا احبكانا سا .ھل یوجد شئ اخر یجب ان اعرفة

  
والمكان  الكیفیةو العملو ركزین على الفعلتمصغیرى,فى المجتمع الجدید سوف ال تكونوا م

  ن .وبواسطة من.......الخ.شیئ واحد سیصبح مھم ھو الكوالزمان و
  مرشد بواسطتھ . نحوةیكون متصال دائما باهلل موجة  ةالكائن الذى سیصبح الحب .بمعنى ان

ھو سیكون الحب و الصراع الجارى حالیا داخل كل شخص یتالشىسلكون الشر اختفى ,و
  تكلف بكل شیئ.الم

  ھذة التغیرات قبل االخرین. عیشوان ان ییانت واحد من المختارین المدعو
خرین الد  اعحینما یستو بالفعل من الناحیة االخرى من النھر  الذى یجعلكالعبور الكبیر  وھذا ھو

  مرشدا لكثیرین. انت لعمل ھذا العبور الكبیر تكون
الذى خلق  فقط ھو االمر یخص تغیر كیانك كلھ ,اذا واحد ال تستطیع شیئا الن بمفركانت  و لكن

  انت ال علیك اال ان تعطى موافقتك . یستطیع ان یغیره (یحولة).وھو وحدة الذى  ھذا الكیان 
 ھوكائن الجدید .الذى تعیش مع ھذا الانت ان  فى نفس الوقت الذى تحدث فیھ التغیرات,تتعلم و

  دائما وكلیتا مرشد بواسطة الحب .النة ھو ایضا الحـــــــب.
  التخلص و المافقة على  رضاالعلى التغیرات ھو ایضا و الموافقة  الرضا 

كلما تخلصت منة بسرعة (االنسان العتیق ووكونھ وفعلة  ةمن االنسان العتیق ومن طریقة تفكیر
مرشد ,نسان الجدید .اى الكائن المحب.كما اراده االب لحظة خلقة بما فیة)كلما اصبحت اسرع اال

  كلیتا بواسطتھ .وحینئذ كل شیئ یصبح سھال.
عمل ,انھ تلست انت الذى  ان ھذة ھى السھولة التى اریدك ان تختبرھا فى مجال مثل مجالك.

  الحب الذى یعمل فیك .النك تصبح الحب.
  كم انا احبــــــــــك.ابقى فى الشكر والفرح ,انت تصبح الحب ,

  
  . تَُحبنفسك الحب الذى عند االب لك ال تستطیع اكتشافھ اال حینما تترك -71
  

صغیرى,اترك نفسك تقاد فى االیمان .علیك ان تكتشف الكثیر .نعم ان تكتشف ,حتى االن لم 
  ة .تحبة ورحموتكتشف جیدا كیف انت محبوب من االب.وال اكتشفت عظم قوة هللا 

  .تَُحباال حینما تترك نفسك  ةى عند االب لك ,ال تستطیع ان تكتشفالحب الذ
  الرحمة العظمى هلل ال تستطیع اكتشافھا اال حینما تقبل انك قد غفرت لك خطایاك بادق تفاصیلھا.

تدعھا تمر من خاللك .وستمر من خاللك لو  كقوة هللا ال تستطیع اكتشافھا اال عن طریق ان
فسك الطفل الصغیر (تصاغرت)لو قدرت ان تختفى ,لو عرفت اصبحت الحب.لو صنعت من ن

لو تسلیمك لھ كامل ولیتحكم فیك.لو اعطیتھ دائما كلمات نعم للحب عدم قدرتك .لو تركت نفسك 
  وتقدم لھ الشكر فى كل نجاح.

ال تنسى انك مختار من قبل هللا .ولم تختار بسبب استحقاقك .وال الجل مواھب فیك .وال الجل 
ان تدعى ان من  نفسك ول لك سّ تعطایا تستطیع ان تخص بھا نفسك او ال,وال سمات وصالح فیك
ھ. انت ال نانة فقط بواسطھ الحب وقع االختیار علیك .انھ عمل مجانى كلیتا م .اُخِتْرتاجلھا انت 

علیك اال ان  تقبل كما یقبل الطفل حب والدیة وتشكره كما یشكر القدیسین الذین فى السماء 
  دیسین .قكة الوالمالئ

  ارید ان اقدم حمدا لالب قائال: كمعو
  ایھا االب انى اشكرك على فیض النعم الذى تسكبة االن على مختاریك.

  ایھا االب اشكرك على اتمامك خلقتك لمختاریك
  حب متحدة بقلبى  وقلب امى. تایھا االب اشكرك على صنعك كائنا

  الیھا بواسطتھم.ایھا االب اشكرك على القلوب الكثیرة التى تصل 
  ایھا االب اشكرك الجل ھذا المجتمع الجدید الذى یتكون (ینشأ) من خالل مختاریك.
  ایھا االب .اشكرك النك تفجر مراحمك وحبك وقوتك فیھم ومن حولھم ومن خاللھم.

قلوب  فى شتعلالجل ھذا اللھیب من الحب المتقد الذى ی,شكرا ایھا االب الجل ھذا الكم من الحب 
  یك حالیا .اطلب الیك ان تیارات الحب ھذة تتسع فى كل القلوب.مختار

  ایضا مختاریك بحبك.تقبل اشكرك ایھا االب النك تقبل دائما صالتى كما 



كمل بطریقة خاصة الصغیر جدا الذى یكتب ھذة السطور وكذلك كل الذین یحملھم فى قلبھ او 
  الذین زرعناھم نحن فى قلبھ .

  نا المثلث امین.ة بحبتلیكن مكمل ھو وخاص
  

   ب ایضا ان یاتى فى مجال االعمالجملكوت هللا ی-72
  
  
ربى یسوع ارغب فى ان اشكرك لما  منحتنا من مناخ جید خالل ھذه االجازة, حقا لقد امتالءنا فى ھذة االجازة  -

 واستمتعنا من كل النواحى. ارید ان اقدم لك الصعوبة التى اواجھھا فى استمرارى فى العمل
 ورى بعدم االمان النھ یجب على ان استمر لفترة اخرى فى ھذا المجال .وشع 

اعود و اقول لك نعم لمشیئتك ،تعالى اعنى على ضعفى واقطع الروابط التى ھى بالتاكید السبب فى شعورى 
 واشكرك لسماع صالتى واترك لك رحلة عودتنا وكل ما ینتظرنا فى كندا. بعدم االمان وضعف ایمانى .

  اج الیك واشعرباننى ضعیف وصغیر. انا احبكانا محت
  

تعالى القى بنفسك بین احضانى ضع قلبك مقابل قلبى انھ ھنا وھنا فقط صغیرى,حبیبى الصغیر,
  تستطیع ان تجد االمان الذى تبحث عنة .

  ساقطع كل احتیاج لالمان فى االشیاء المادیة وفى سمعتك وصورتك .
علیك ان تنفصل عن ھذه االحتیاجات التى تندرج  بجانت تصبح الحب ,وفیما تصبح الحب ی

  تحت بند ما ھو مؤقت (وقتى) كسمعتك وصورتك واالشیاء المادیة .
ید الروحى .ھو قان رباطك الوحید الحنون الذى یجب ان یبقى ویتقوى ھو الذى یندرج تحت ال

)بواسطة الروح الرابطة التى توحدك باالب مرورا بقلبى وقلب امى القدیسة مریم مقاما (مشیدا
  القدس .

  وعدم امانك . على كل ما تجد من صعوبات كم انا سعید حینما تلقى
 یقطع كل الروابط ویكمل خلقتة فیما و فى كل مرة ھم یقدموا لالب الذى یاتى باصبع الخالق

  الجمال االصلى .یعطیك 
  والذى یقودك الى الحب.,طعھ معا نقانھا خطوة اضافیھ على الطریق الذى 

  فیض النعم والحب الذى یسكبھ االب فیك حالیا  لاقب
اقبلھ بالملئ .ستجد فیة االمان الذى تبحث عنة وتستطیع ان تحمل ما یطلبھ االب منك وتجد 

  الفرحة والسالم والحب .
  وھذا ھو العبور الكبیر  ترك امان العالم ,لكى تتعلق  بامان االب فیما تصبح الحب.

تستطیع ولم االعمال لكى تتجنب مخاطر اخرى فى ھذا المجال انت كنت ترید ان تنسحب من عا
  ان تعطى نفسك بالكامل لما یطلبھ االب منك.

 ھوھو یرید ان تبقى فى نشاطك فى ھذا المجال الذى ,ولكن االب بالرغم من ذلك قرر شئ اخر 
  مجالك وذلك لسببین:

ل یعمل بكان سمح لھ تحینما حتى فى ھذا الوسط ,االول:یجعلك تختبر كلیتا ما یصنعة عملھ ھو 
  ثق فیھ .تحریتھ و

الثانى:یسمح انھ من خاللك سواء فى غیر المنظور او فى المنظور ولكى باالخص فى غیر 
لكى یاتى ملكوتھ وتكون مشیئتھ على االرض المنظور ان كثیرین یعطون موافقتھم كلمات(نعم)

  سواء فى وسط االعمال او فى اى مجاالت اخرى.
اقبلھا فى الثقة وفى الحب .عندك الحق ,لكى تستخدم لھذه المھمة الجمیلة اخترت  طوباك,لكونك

  فى شعورك بأنك غیر قادر.اقبل عدم قدرتك النة لیس عملك انت بل عمل االب .
كن بال خوف ,صغیرى,السموات مفتوحة ولدیك كل العون الضرورى والالزم .ابقى فى حب 

  االب واعمل حسب ما یلھمك بة.
وتقدم فى  ,فى كل المواقف ,ھمومك بمجرد ان تشعر بھا واطلب منة دائما ما یرغبھ ھو القى لة

  فیك.و حولكو االیمان ھو معك
  التى تبسط معطفھا علیك لكى تحمیك. انا واقف جنبك(بقربك)مع امى القدیسة مریم

  فقك .انت محبوب .اریجیش من المالئكة 
  بحنان احبــــــــــــك؟   

  .دة منك ھو مرونتكالیوم ما اری-73
  



  
ربى یسوع ال اعرف كیف اشكرك على ھذا الوقت الخاص الذى سمحت لى بھ وعلى ھذه النعم ،اطلب الیك  –

 ان ترشدنى فیما اعود الى عملى لكى اكون باستمرار تحت سیطرتك.
ا اطلبھ منك ھو ان لك موافقتى (كلمة نعم ) الكلیة لكى تفعل كما ترید حینما ترید و متى ترید وكیفما تشاء ان م

 ال اكثر وال اقل. اشعر نفسى صغیر وضعیف . ,قرار لكى افعل ما تریده انت ترشدنى فى كل
 انا محتاج لمساعدتك لكى ترشدنى على الطریق الصحیح.

  اشكرك لسماع طلبى انا احبك 
  

  ینایر الماضى لكى تكون رسالتى راسخة فیك. 6صغیرى,ابدا باعادة قراءة ما علمتك یوم 
لیوم ما اریدة منك ھو مرونتك .ال علیك ان تخاف سوف تلھم لكى تاخذ كل قرار من قراراتك ا

  ابقى منفتح انا معك.كن بال خوف .انا احبك.صغیرى,
  

  تجنب ان تقارن الطریق الذى اختاره لك ھو فرید كما انت ایضا.-74
  

  صغیرى,تقدم فى االیمان النقى .ال تبحث ان تفھم این اقودك.
  ان تترك نفسك تقاد وتترك نفسك للحب لیتحكم فیك. ھو المھم وھو لك شیئ واحد بالنسبة 

الذین  و حینما اتحدث الیك من خالل االخرین من خالل ما اوحى لك بة اسواء لى ابقى سامعا 
  ضعھم فى طریقك.ا

  فترة نعمة جمیلة  . فقط فى بدایة انت 
  ومن وقت الخر بواسطتك.لقد بدات فقط ان ترى ما ینتجھ الحب فیك ,من حولك 

لألب كل الھموم بمجرد ان تظھر .احفظ قلبك متجھ نحو الحب.بعد  (تعطى) استمر فى ان تضع
كل یوم خذ وقت لتنظر كیف انت كنت مرشد وكیف ان االشخاص  الذین معك ملھمین ھم ایضا 

  .حتى تتحقق خطة األب بالملئ (كلیتا).
شاھد على عملة وخصوصا التغیرات التى تحدث ابقى فى االعجاب والتمجید والشكر لكونك 

  فیك.
ان ما یسمح لك االب ان تحیاة خارجیا لھ ھدف واحد وھو تغیر داخلك .ان الطریق الذى یستخدمھ 

معك لیس ھو نفس الطریق الذى یستخدمة مع اخرین .تجنب ان تصنع مقارنات .انھا بال فائدة 
  .النھ فرید كما انت فرید.اآلب رسمھ لكغالبا ما تكون مشوشة على اكتشاف الطریق الذى 

طریق الحب. وھنا ایضا انك  وھذا ھووتدلل .وتغمر تحبو طفل صغیر لتترك نفسك ترشد ُعد
  تستطیع ان تسمع صوتھ وتراه یعمل .

  حب لك. تقدكم انا احبك,كلى م
  ابقى فى حبى انتى صدیقى ,انا احبك.

  
   انا ھو االمان الذى تبحث عنھ, ل بالك)انا بأمسك بیدى كل اعمالك وكل ھمومك (مایشغ-75

الننى قلت لك انك وجدت نعمة في عیني ,صغیرى,اترك نفسك تحب.ال علیك ان تخاف من شئ 
انا بأمسك بیدى كل اعمالك ومشغولیاتك (ھمومك)واجعلھا اھتماماتي النك قد اعطیتنى كل شئ ,

  ,واعطیتنى موافقتك الكلیة بدون شرط.
المستحیل ,لیس الننى اخذ طریق مختلف  اننى لست اقودك الى الطریق  الھ نىال تنسى ابدا ان

  الصحیح ولكن بمنتھى البساطة ان مھمتك مختلقة .
ولكونك اعطیت كلمة نعم وتكررھا دائما.انت تصبح الحب .لیس  النك مستحق ولیس الجل 

  الحب. حالوقت الذى تبذلھ .ولكن فقط الن الحب یحبك وانت تصب
  د ان اعطیك نعمة خاصة ,لكى تكون متاكد اكثر من حبى .اقبلھا(اقبل النعم).ھذا الصباح اری

  النة فیما تقبل حبى تصبح الحب وھنا یوجد كل االمان الذى تبحث عنة فى اماكن اخرى.
كن بال خوف .اترك نفسك لتصبح الحب .انا باضع قلبى مقابل قلبك واشعلة  بنار حبى .كم انا 

  احبك .بحنان انا احبك.
  
  مھما كان ما تفعلھ .ستشعر بحبى دائما وفى كل مكان.-67
  



صغیرى ,لو تعرف الحب الذى عندى لك والذى یسرى فى السماء لما طلبت شئ اخر اال ان 
  تصبح الحب .النة فیما تصبح الحب .یستطیع الحب ان یسرى فیك بالملئ .

مكان وفى كل حین  ستشعر بحبى فى كل ,ان ما تشعر بة فى محضرى ما ھو اال بدایة صغیرة
  مھما كان ما تفعل.

نى وانا اسكن داخل ابى ال تبحث عن ان نسكیكما ان ابى ,ستسكن داخل الحب والحب یسكن فیك 
  ما اقولھ لك.ماقبل فقط وانت متاكد ,تفھم 

تعطى كلمة نعم وتقبل بكرم ان تتحرك فى حضورى والباقى سیعطى لك مجانا وبدون مجھود 
  منك 

  ت تصبح الحب.ابقى فى حبى وان
  بحنان احـــــــــبك.

  
  م .لصعوبات واالالغالبا من خالل و التغیرات تحدث بالتدریج -77
  

صغیرى,انت تصبح الحب ال یوجد شخص على االرض یستطیع ان یمنعك ان تصبح ما من اجلھ 
  .خلقت اال اذا اعطیت انت الحد ھذه القدرة اذا اعطیتھ اذنك بدأل من ان تبقى سامعا لي أنا

  صبح الحب.تانھ البد ان تعبر بمراحل لكى 
وات او المراحل التى یجب ان تمر بھا ولكن طالذى یطلب (ویفرض)ھذه الخ الحبانھ لیس ھو

  .غیر كامل ئنكات انت علیھ او ما انت علیھ األن ,كل ھذا اصبح ضروریا بسبب ما كن
علیك ان تتعلم ان تحیا مع  قبل ان تصبح ما ستصبحھ .انھ توجد تغیرات تحدث فیك حالیا ویجب 

.لتقلیلھا ,یجب أآلم)یحدث تدریجیا وغالبا من خالل صعوبات والتغیرما ستصبحھ .وھذا التعلیم (
ولكن تحول نظرك اكثر نحوى وحول ما ستصبحھ اى ,علیك ان تتوقف عن ان تنظر الى نفسك 

  الحب.
الذین حولك او الممتلكات  كن بال خوف .كل ما یخصك سواء ان كان من ناحیھ كیانك او الناس 

  المادیة او عملك ھو بین یدى األب.
كن منتبھ انظر جیدا ما سیفعلھ وستكون فى  من نفسھا. تبترتفى الوقت المراد االحداث س

  والتھلیل . شكراالعجاب واالندھاش وال
ن تكون مرنا وتترك نفسك للحب یتحكم فیك.فى كل یوم ستكون شاھدا على تدخل اال علیك اال 

  األب.
  نفسك لتحب.انت ستصبح الحب .بحنان احبك. تركا

  
  .للحب لیقودك ویلھمك ویتحكم فیك اترك نفسك-78

اترك نفسك للحب لیقودك ویلھمك - انھ دائما الحب الذى یمكنة اعادة ترتیب كل شئ .صغیرى,
  .انا الحب .انت تصبح الحب .انا احبك.ویتحكم فیك.

  
  ى مشكلتى ؟فیك مشكلة ھیلماذا تحمل على كت-79
  
ى افھم ما ترید ان لكربى یسوع ارید ان اقدم لك كل الصعوبات التى عشتھا امس. افتح اذناى وقلبى وذكاءى  –

 من خالل ھذه المواقف التى تعرفھا . تعلمة لى 
ارید ان اضم آالمى الى االمك لكى بواسطة معجزة من حبك تتحول الى نعمة وبركة تسقط على الذین تسببوا لى 

 ھذه المعاناة.انت (یا رب ) لدیك القدرة غلى تغیرى انا الستطیع حتى لو اردت .فى 
 لیس فقط اعطیك كلمة نعم بل اتوسل الیك ان تغیرنى لكى اصبح الحب.

 تفضل واقطع الروابط التى تمنعنى  من ان اكون ما تریدنى ان اكون. 
  الحب.  اشكرك الستجابتك لصالتى. انا احبك 

  
قلبك مقابل قلبى .واسكب فیھ فیض حب .وانا اصنع نفس الشیئ فى ھؤألء  ضمصغیرى,انا بأ

  الذین تأتمنى علیھم .انا اقطع ایضا القیود.
  كن بال خوف طلبك یصبح طلبى والیوم نفسھ ستصبح شاھدا على عملى .

مشكلة ھى مشكلتى ؟ ال علیك اال ان تكون شاھدا  عاتقكلقد اعطتیتنى كل شئ ,لماذا تحمل على 
  المشكلة .وتقبلھا وتعطیھا لي .وتتصرف حسب ما الھمك بھ وتالحظ الحل الذى اقدمھ لھا.على 



كان من الصعب على تالمیذى ان یثقوا في وھو ,فى اثناء العاصفة حینما كنت انام فى السفینة 
  نفس الشئ بالنسبة لك فى ما تحیاه حالیا .اقبل حبي ثق في وستكون شاھدا على قوتى.

  یف انا احبك.ساغلفك بحبي ,ك
  

  ان ھمومك ستذوب كما یذوب الثلج امام الشمس-80
  
  
  
 

ى نناشكرك یا ربى یسوع على العطیة الكبیرة التى تمنحنى ایاھا حالیا. كیف اشعر بالسالم . فقط بحضورك یمك
 الشعور بھذا السالم والفرح .

كل   حتى استطیع ان ابقى فیك .ارشدكم ھى رغبتى فى تقویة رابطتى بك حتى ال یمكن ان تنفصل ابدا .ابقى فّى 
 خطوة من خطواتى.

  كم انا احبك 
  

صغیرى,الحب الذى عندى لك ھو بال حدود .ال علیك اال ان تقبلھ .لقد اعطى الیك بفیض .انھ ھو 
  وھو فقط الذین سیحدث التغیرات فى قلبك.

مام الحب كما سوف تذوب اتجعلك ال تھتم بالخارج وحیاھا باستمرار داخلك الصعوبات التى ت
  یذوب الثلج امام الشمس حینما یحین الربیع.

ھذه الصورة ,ان االرض غیر قادرة على تزویب (التخلص من)الثلج الذى یغطیھا .فقط  كرر
  الثلج یختفى بسرعة .,الشمس والحرارة عندھم ھذه القدرة ,ولكن حینما تبدا الشمس فى العمل 

ثل الشمس .مع الفرق في انك علیك ان تعطى انت مثل االرض وھمومك مثل الثلج والحب م
موافقتك لكى یعمل الحب .كما لو كانت االرض یجب علیھا ان تعطى موافقتھا قبل ان تمارس 

  الشمس قوتھا.
  الھموم  .سیزیل  اى بیع المشروع الخاص بك ,,انت تعتقد ان تحریر االشیاء الخارجیة

ان الحقیقة شیئ اخر تماما الن قلبك  قلبك یستطیع ان یحیا متصل بالحب.فى حین و بذلك 
  المتصل بالحب ھو الذى سیخفى الھموم الخارجیة .

  . درتةق ىالحب سوف یفجر  كلفى ذلك الحین اقبل ,واعرف انك ال شیئ و
  الربیع قد جاء بالنسبة لك . كن بال خوف,

  الحب بالفعل بدا یعمل وھمومك ستذوب كما یذوب الثلج امام الشمس.
اما من مل عم ,ارجع الى داخلك ,ارجع الي عدم قدرتك وصغرك والحب سیھّ ول العفى كل مرة ت

  بوضوح وبقوة وبال تردد.عن طریق الھامك الذین حولك او خالل االشخاص
ولكن دائما  ,لوحدكهلل .علیك ان تتعلم ان ال تتصرف  مجداوال سوف ال یكون علیك األ ان تقدم 

لب دائما من األب ما یریدك ان تفعل .ارجع كالطفل تاركا نفسك تقاد(ترشد)بواسطة الحب.اط
  الصغیر الذى لكونھ صغیر لكى یقود نفسھ بنفسھ .محتاج ان یقوده شخص بالغ.

  بواسطة األب لكى تصبح الحب بالملئ.انت محتاج ان تقاد دائما 
ب فیما وكذلك تصبح الح, أنا أحب أن أعلمك حالیا النك تقبل بدون مناقشة او حتى ان تفھم كثیرا 

فأن الحب ھو الذى سیھتم بكل شیئ .اذا انت تستطیع ان تستریح على قلبى وھكذا , تصبح الحب 
  تصبح اكثر فاكثر الحب.

  بحنان واخالص انا احبك. 
  

ى االحداث السعیدة والمؤلمة البد ان تقبل ویوافق علیھا وتوضع بین یدى األب .وھكذا تعط -81
  . كل غناھا

,وافق على كل ما تحیاه  .سواء ان كانت احداث مفرحة او مؤلمة  صغیرى,تعالى بین اذرعى
فائدة اطالقا .ان لھم سبب لوجودھم ,سواء لك او  الب تلیسھذة االحداث ,ضع كل شئ لي .ان 

  تستطیع ان تقدمھم لي لكى اقدمھم انا لألب. ا,لھلك بقبو وفقطالمزروعین فى قلبك .لالخرین 
یعود الي السحاب .كذلك االحداث , ى الثمر(عملھ)على االرض ان المطر الذى یسقط بعد ان یعط

  التى تقدم لك بعد ان تنتج عملھا عندك وعند االخرین .البد ان تعود الى األب .
  االرض الجیدة (المطر الذى سقط على االرض الجیدة) بة ب  تشلآلفى قبولھا وتقدیمھا 

  .ثرریة .ال یحدث نفس األوعلى النقیض من ذلك المطر الذى یسقط على االرض الصخ



  انھ یحدث (ینتج)كل غناه حینما یقع على االرض الجیدة فقط.
وكذلك االمر  بالنسبة لألحداث .تعطى كل غناھا حینما تقبل ویوافق علیھا وتوضع بین یدى 

  األب.
وكما ان االرض محتاجة للمطر لتعطى غناھا كذلك انت محتاج الي األحداث السعیدة و المؤلمة 

  تحدث لك لكى تصبح الحب بألملئ .التى 
  تى من الحب لكى تصبح الحب.آاقبل ووافق على كل شئ كما لو كان 

لكى ترى ان الحب یحبك وانت تصبح الحب ,ما تحیاة األنبكرر ھذا التعلیم لما لھ من عالقة 
  بحنان انا احبك.

  .كلما تستفید وكل ما یعطى لك ھو لألخرین,كلما تعطى كلما تستقبل اكثر-82
وجد تغیرات كثیرة یبدون ان تدرى  صغیرى,اقبل بفیض النعم التى یرسلھا لك األب حالیا .

  تحدث فیك.انت األن فى العبور الكبیر الذى یقودك نحو الحب.
  لقد اعطیتك كل التعلیم االزم لكى تحیا ھذا العبور الكبیر.

  حتى ترسخ فیك جیدا. قراءتھا یدال علیك اال انا تأخذ ھذه التعلیم من جدید,تقرأھا وتع
ب یقطع قیود تمنعك من ان تعیش حقیقیا فى داخلك (داخل آلاو تتامل فیھا في كل مرة تقرأھا 

  كیانك).
  انت تدخل في حریة كبیرة ھى حریة اوالد هللا.

موافقتھم .ال  وااألب علیة ان یكمل خلقتھ فیك وفى كل الذین یقرأون ھذه السطور .شریطة ان یعط
ستكون شاھدا على تغیرات ,ھذه الرسالة لالشخاص التى اوحى لك ان تعطیھم  تتردد ان تعطى
  ب فى القلوب.آلكبیرة سیحدثھا ا

  كما ال یجب ایضا ان تعطى الجواھر للخنازیر. ,المكیال تحتال یجب اخفاء المصباح المضئ 
لتمییز ب .النھ ھو وحدة كلى اآلأذا الموضوع محتاج الى تمیز ولكن خصوصا ایحاء یاتى من ا

  لألشخاص الذین یرید ان یعطیھم.
ب أیضا أن تكون مرنا فى ترك االخرین یقرأون الرسالة .ال تنسى ان جانت مرن حینما تكتب وی

حتى ولو كنت ,كل ما یعطى لك من عطایا ومواھب وامكانیات لیس لك ابدا .ولكن دائما لألخرین 
  انت ایضا تستفید.

كلما تاخذ اكثر وكلما تستفید .أما تعلیقات االخرین فلیست كل ما اعطى لك لألخرین وكلما تعطى 
  ب.آللاحسنة كانت ام سیئة یجب علیك ان تعطیھا  لك .

شئ واحد مھم بالنسبة لك ھو ان تكون اداة مرنة بین یدى األب وھذا ھو المھم اما الباقى فلھ 
  اسمح لك بة ان تحیاه .من خالل ما ,قریبا جدا ستفھم اكثر ما اعلمك ایاه حالیا ,اھمیة ضئیلة 

  كن بال خوف .انت مرشد بواسطة الحب .انت تصبح الحب .
  انا باضم قلبك الى قلبى وقلب امى القدیسة مریم ,انا باشعلة بنار حبى المتقد. بجنون وحنان احبك.

  
  خطتى ستكشف لكم بالتدریج وبقدر ما تتقدموا .-83
  

اخصصھ للخدمة ھل یجب علینا ان نعمل للحصول على   ماتالیزابیت و انا شعرنا برغبة فى شراء مبنى للخد
 ھذا المبنى.  اشكرك لسماع صالتى و االستجابة لى.

  تك. انا احبك.ئارید ان اكون كلیتا فى خدمتك ولھذا ارید انا اعرف مش 
  
  

ونفس الشیئ بألنسبة لالشخاص الذین یعملون فى صغیرى,الحب الذى عندى لكم ھو بغیر حدود .
  ى).كرمى (عمل

  ھد على أنھم فعال تكملوا.اان ما ارغب فیة اوال ھو ان اكملھم فى قلوبھم ,وأنت ش
التفاصیل ,ال علیھم ان یقلقوا من شئ ,انا بأحرك وبما یخص احتیاجاتھم المادیة .فأنا بأتكلف بأدق 
  اشخاص لكى یأتوا لمساعدتھم فى الوقت المراد .

وفي قلبك ان تستمروا في البحث عن ھذا المبنى  تبینعم الیوم أنة أنا الذى وضعت فى قلب الیزا
  واشكرك على العمل حسب ما الھمك بة.

وكونوا منتبھین  ,الذى أضعة فى قلوبكم امترشدوا بواسطتى .اعملوا حسب االلھ ان  استمروا فى
كونوا بالفعل فى الفرح معطین ,تكشف لكم تدریجیا فیما تتقدمون تألي ثمار اعمالكم .خطتى س

  ب الجل المكان الذى اختارة لعملة وما یرید ان یفعلة منكم.آلهلل امجدا 



  لة. أنت مختاریھ وفى كل یوم یكملكم .اتركوا انفسكم تكملوا وابقوا سامعین
تتقدموا  , فلنان تعمل بدون ان تعرف النتیجة .لو عرفتكم مقدما  بمعنىأعمل من خالل االیمان 

  فى االیمان كما ارغب أنا لكم حالیا.
  بحبي ,ستصبحون الحب. غمركمنا اا

  بحنان انا احبكم.  
  

  ثق ان الحب قادر على تغییر كل شئ وتحویلة وتنقیتة .-84
أن الحب ألذى فیك ھو اثمن ما عندك,ثق ان الحب یستطیع تحویل كل شئ وتغییرة صغیرى,

  وتنقیتة.
كونة. اترك نفسك صبح الحب ,تصبح انسان جدید .اترك نفسك لتصبح ما یریدك الحب ان تتفیما 

  تنقى وتثقل .بحنان احبـــــــــك.تلتحب وتكمل و
  

  یسقط قطعا.و  تحللیان الروابط بمشغولیات العالم تصبح كحبل عتیق جدا -85
  
اكونة. قدیس.  لیس باستحقاقى ولكن الن ابانا  ربى یسوع. كم ارید ان اصبح الحب لكى اكون ما یجب ان –

 ع فى حین انك انت تستطیع .قدوس .انا ارید ولكن ال استطی
 اعمل فى. انى اعطیك ضعفى .

  اشكرك لسماع صالتى. انا احبك
  

رعي .كم احب ان ذاخذك من جدید بین ااصغیرى,فى كل مرة تصرخ نحوى انا بأجرى نحوك و
  اضم قلبك الى قلبي وفى كل مرة یصبح اكثر الحب.

  و یسقط قطعا.ان الروابط بمشغولیات العالم تصبح كحبل عتیق جدا یتحلل 
صبح ان العبور الذى تحیاة االن ال یمكن ان یحدث بسرعة,كالطفل الصغیر المحتاج الى وقت لی

بالغ.انت كنت فى حاجة الى وقت لتدخل الى ھذا العبور الذى یقودك الى الحب و االن انت محتاج 
لى الحب و الى وقت اكثر لتصل الى ملىء الحب, انت اآلن على الطریق الصحیح الذى یقودك ا

  تقدمك فیة یعتمد على امكانیات كیانك فى امتصاص و ادراك (الحب).
ھذا العبورالكبیر وال جمال ما ینتظرك, وال المیزة التى لك لكونك من وال یمكنك ان تدرك اھمیة 

األوائل الذین اختیروا لیعیشوا ھذا الحب على االرض, فى حین ان قبال ,ھذا النوع من الحب لم 
  اال فى السماء. یكن ممكنا

  ال تندفع فى شیىء, اترك نفسك لترشد, انت على الطریق السلیم.
التي تسمح لكم ان تتقدموا اسرع .انا ارشد كل   امى القدیسة مریم قد علمتكم الطرق القصیرة

 تستطیع التقدم دون خوف. خطوة من خطواتك.اذن
  أنت على طریق الحب.

 أنت مقاد بواسطة الحب.
  .أنت تصبح الحب 

    كم انا احبـــــــــــــك                   
  
  
  
  
  
  
    
   



  
  
  

  الحب إعطاءالضوء ولطرد الشر ھو  إشعالتوجد طریقة واحدة لطرد الظالم وھى  أنة -86
  
  . بلآلنعم التي یجب قولھا كلمات  

 یسرى الساعة لیسرى الحب الذي كان قبال أتتولقد  ,لتكتب  بـتُْستَخدمفیض حب كبیر انك بل ةان,صغیري
 الشر  ناالشر البد لكى یحدث ھذا ,على األرض.و ىرسن یایستطیع  اآلن, المختارین في السموات غمروی

  الحب. اعطاءذلك لطرد الشر ال بد من كالضوء  إشعالوجد طریقة واحدة لطرد الظالم وھى توكما  , یختفي
غیرك أنت فصرت  مروره ثناءاإذا  إال ,خرآفي مكان  وتضعھن تاخذة من مكان االحب لیس شیئا یمكنك 

 أنى شخصن تقول لان تقول أشیاء جمیلة حتى تستطیع استطیع ت. تعطیھن ذلك ال یمكنك ا الحب.وبخالف 
  .ة انتولكن ما تكون ھو الذى یؤثرفیة  ةولكن لیس ما تقول ,احبك 

ن تصبح اال تستطیع كنك لن تصبح الحب وا أھمیھاتت  ومن ھنا ,  خراآلنتج الحب عند , تلكونك الحب  
  الحب وحدك.

  ال.  أمن تقول نعم افي  كل باآل أعطاھاحریة الكبرى التي محددة فقط في ال امكانیاتكإن 
  ,ن تقول نعمایجب علیك , تصبح الحب  و لكى

  فیما تقبل نفسك كما أنت. ,تكونعلى ما  لآلبن تقول نعم اقول نعم للحب تعنى 
  فیما تقبلھم كما خلقھم هللا. اآلخرینلما علیھ  لآلبقول نعم للحب ھي أیضا قول نعم 

  سارة أو مؤلمة. أكانت كل المواقف التي تحدث (تتواجد فیھا )على  لآلبقول نعم ھى حب قول نعم لل
  على عدم مقدرتك  لآلبقول نعم للحب ھو قول نعم 
-:قائب وحمن متاع  ك بةلت نفسمّ للتخلص من كل ما ح استعدادك على  لآلبقول نعم للحب ھو قول نعم 

لسمعة,الممتلكات ا (حقائب)وما سجلتة من صور ومن قیود  بة تثقافة,حقائب معرفة,حقائب ما تأثرحقائب 
  عالقات الصداقة الجیدة.حتى العالقات  والمادیة 

بال  الباقين كل اومعرفة  )اآلب(مشیئة  إرادةن شيء واحد ھو المھم وھو اقول نعم للحب تعنى قبول   أخیرا
  .أھمیة,بال  أھمیة,بال  أھمیة

مھم الأنت كلى الحریة ولكن  ,ن تقول الا)یمكنك كلعن الالزم (بالنسبة  زیادة ارتباط ذلك فى تجد تكناذ و
  . قرروھو على علم بكل شیىءقلبك ی بعد ذلكانك تعرف الحقیقة و

  نا احبك.ابجنون  .كلمة نعم وتقبل الحب وتصبح الحب وتكرر موافقتك,(یا ھناك)ألنك تعید اك طوب
  

  . أللموافي طریق الضیاع  فأكثر أكثر غرقی شعبي -87
  

 أبىحقا قد بعد عنى وعن  شعبيإن  ,على األرض حالیا,فقط الحب ھو الحل لكل المشاكل المعاشة صغیري
 وقوتھ معرفتھبواسطة  بنفسھة تن یبنى سعادا  أرادلقد  ,خدع بواسطة العدویُ  نفسھضل .ترك  ,وفیما یبعد
  الخاصة .
-:تحت كل صورة  األلمتواجد على طریق ف تخیلھا , یمكنال  والتيالمتع الممكنة  أنواعكل  نفسھلفیما یمنح 

  یىءالرد سلوكھسببھا  مراضا ,ات اضطھادعنف,حرب,انقسامات,
لرؤیة  یتألمالقدیسة مریم  ىاموقلب  أبىوقلب  قلبيھو نقص الحب (عدم وجود الحب) ,اكبر الم ھو الم النفس

 فى فأكثر أكثررقون غالدرجة وی لھذه یتألمون, حبھم نعلى األرض والذین  نالصغار الذی أطفالناضالل 
  .واأللمطریق الضالل 

 وا عودیف احتمالھعیونھم ال تستطیع ة ,من النور.وحینما یلمحو نیخافو أنھممغموسین في الظالم لدرجة  أنھم
  .الظالم (ظالمھم) إلى
ظة واحدة یتغیرون وفى لح ,راآلخرعنا الواحد تلو ذبین ا بأنفسھمبون.لرقدوا والقوا كم ھو محبو عرفوا لو 

  .ىءشترتیب كل  أعادتنقوا والحب  أنھم و محبوبون وإنھملھم  ُغِفَرتْ  قد  خطایاھم ان  (یتحولوا)ویعرفون



لتنشروا ملئ حبة .ربما  باآلھذه السطور.انتم الذین اختارھم  ونأتقرالذین انتم  األیام ألواخر یة مختارانتم 
فانتم ترتكبون خطا.الن ھذه  ناآلرى والجمیلة .ولكن لو فعلتم ھذا المھمة الكب لھذهن ترقدوا ا اآلن نغبوتر

  .باآللیست خطة 
تتغیروا وان  أنفسكمن تصبحوا الحب (أوال)وان تعطوا كلمة نعم الكلیة والغیر مشروطة لترك اھي  خطتھإن 

  . أیضالصوم وا سرارالافي غیر المنظور بواسطة الصالة والعبادة وممارسة  تكم ن في مھمآلاوا  من أبدت
ھذه المھمة في غیر المنظور تصبحون الحب .وفیما تصبحون الحب تصبحوا  ةوفى نفس الوقت الذي تتم فی

  .باآلمشتعلین بنار الحب المتقد وتشعلوا الذین یرسلھم لكم 
بالحب  األلمالمھمة الجمیلة والكبیرة التي تحرر وتشفى وتغیر (تحول)وتبدل  لھذهكونكم اخترتم اكم لطوب

  الحب یولد الحب..
  تولد الحب  فأنتحبك أنت تصبح الحب ألنك تصبح الحب یالن الحب 

  نا احبـــــــــــــــك.ابحنان وجنون    
  

كانت مغلقة ,الناس على األرض حالیا یؤدى إلى فتح قلوب كثیرة  ة المعاناة وعدم األمان الذي یحیا-88
  قبال.

  
و نا اعلمھ,أدربة ,انا معلمك وأنت تلمیذي الذي , اأقودك ن تعرف أین اصغیري,استمر في التقدم بدون 

  حبة بجنون.اوخصوصا  شئة,واكونة (بالمعرفة)ان
ن ا انت تریدأنت أكثر فأكثر إدراكا للفائدة التي تصلك ,و ,ن تأخذ كل ھذا منىاأنة فقط بقبول حبي تستطیع 

ن تكون مستحقا وف ال تستطیع أبدا األنك س فقط,تستطیع ,اقبل  لنجعل نفسك أھال لذلك (مستحق)ولكنك ت
  لما أعطیك.

  ن .أنت شاھد على قوة حبي.اآل ةمن خالل ما تحیا
ن احصل على افي كل قلوب العالم الشرط الوحید ھو  أعملةن افیك ومن خاللك استطیع  ةاتممإن ما 
  (نعم) لكي اعمل.كلمة

  كلیة وغیر المشروطة.كلمة نعم ال إعطاء إلىتفتح القلوب لكي تصل تلكي  بلآل معيصلى 
كم تعتقدوا حتى لعجدائما لیزرع الشك  أو ی تىأیالوقت في عجلة .ال تتوقف وال تترك العدو یعطلك ,الذي 

  .ستقولونما على سوف ال یوافق  خراآلن ان تصلوا أو تتكلموا اقبل 
إذا ال  ,ء یىالشكون ن النتیجة ستان یقنعك افي حینما ینجح  ألنھھذه ھي طریقة من طرق العدو البد كشفھا 

  ن ال تفعل شیئا .اجدوى من الصالة وال من الكالم .ونتیجة لھذا تكون قد وجدت عزر لنفسك 
كالم لھذا الشخص  توجھلم تصلى ولم  فإذا,  انسان لمس قلبیالرب ل اختارهالذي الشخص  حینما تكون أنت 

  .بآلاتاخیر خطة ونجح فى  د صنع ربحا سوف ال یقبل .فھنا یكون العدو ق أنةبحجة  اآلب كلالذي ارسلة 
  مما أنت تتوقع (تعتقد). أكثرمفتوح  قلبھربما یكون  , خرآلان تقرر مكان اانك ال تملك 

ما سوف یحدث  توقعه المستحیل ,ال تبنى على خبراتك السابقة لتعرف أو تآلالذي ھو ال اآلبن تثق في اتعلم 
.  

فتح  لىاؤدى یالناس على األرض حالیا ,ة یحیاي ذال األمانعدم )واأللمالسموات مفتوحة حالیا ,المعاناة(
  قلوب كثیرة كانت مغلقة من قبل.

  .اآلببین یدي  یىءشوضع كل  إیمانكن واثقا .اعمل كرجل 
  ن تكون محبوبا وھكذا تصبح الحب .بحنان احبـــــــــــك.ا,ووافق  أسئلةال تطرح 

  
  ن یعمل.اینما تسمح لھ الحب ح یصنعھن تختبروا معا ما اعلیكم -89

  
  تبادل).الو الحبوحدات المشاركة (اجتماع  إلىن توصل ھذه الرسالة ا أریدك,صغیري

  وا قبل كثیرین العبور الكبیر الذي ھو تغییر القلوب .یلتحریة مختاانتم 
  .حریة العمل  وةتعطالحب حینما  ینتجھن تختبروا معا ما اعلیكم 



  .اجتماع الصالة  إلىبقیة الرسالة الموجة  لىا    ..................................................
  

  .ینفردوا بك و یتمكنوا منك الضیق والھموم, في كل مرة تعمل في الخارج (خارجك)-90
  

اشكرك یا رب على الخمسة واالربعون عام الذین عشتھم فى مجال التامین. لقد منحتنى مجال جمیل انا اقدم لك 
رك ) واعطیك (اضع لك ) كل ھمومى التى ما زالت موجودة فى. انت وحدك تستطیع ان تقطع  الروابط المجد (اشك

 وتصنع منى طفل حقیقى للة, فرحا بالحریة الكبرى التى وھبھا الوالده.
  اشكرك لسماع صالتى انا احبك 

  
 أوالد, حریة برى ن تدخل في الحریة الكاستطیع تانھ فقط ھنا   رعيذابنفسك بین  القي,تعالى صغیري

  ) هللا.أطفال(
تجد (تكتشف)  ,ى اعماقكلا.وحینما تعود  یأخذونكانھ في كل مرة تعمل خارجك ,الضیق والھموم  أدرك

  .والحب السالم والفرح
  بعمق الفرق. تعرف لكي. خرلآلذھب من الواحد تن ایجب 

قلبك اى في  أعماقفي الداخل في كلیتا  اتحین ان تتألم في الخارج   لكي ترغب في ایجب من ناحیة  ةنا
  .حبي

الخارجیة سوف ال یكون لھا نفس  واألشیاء. حبيحینما یتم العبور الكبیر الذي حدثتك عنھ .ستكون دائما في 
  (القیمة)عندك. التأثیر

لكي , لفترات  حبيالنفصالك عن  األلملتحیى ھذا العبور الكبیر من خالل  أُْخِترت) لكونك كیاھنا(اكطوب
  . بالملئ كلى الذي سیعطى بحل نلذاالبالسالم والفرحة  أكثرتفرح 
  ,في لحظات ھمومك وضیقك .تذكر وقول:منى .خذ الوقت لتحب  حبياقبل 

  حب.ال صبحانا ا, ىنحبی (الن الحب
  نا احبــــــــــــك)ا وإخالصبحنان      

  
 اآلبلى اى شيء ,عالما بان لق عتقن ال تعول ھم اى شيء )أو ان ال یكون عندك ھموم (ایجب علیك -91

  . التفاصیل بأدقالذي یحبك بجنون یھتم بكل شيء 
  

  وما یحدث فیك ومن خاللك. ةتحیا,الحظ جیدا ما صغیري
 اآلبشاھدا على عمل  إاللست  أنتعمل.تن ترى وتستنتج انھ لست أنت الذي ا كھذا یسمح ل تالحظھوما 

الذي كان  ھم الذین قدموا الحل للموقف أنھم ,   بو   مع ج كمحادثتتذكر  أیاممنذ عدة  فیما حدثفكر قلیال 
  قبولك لحلولھم . إالوأنت لم تفعل شيء  ك,لن یكون مشكلة بالنسبة ایمكن 

  ال علیك إن تخاف من شيء . ,اذا اآلبكل شيء بین یدي  ك انللقد قلت 
الذي  اآلبشيء ,عالما بان  لق علىقشيء )أو ت اى ن ال تعول ھمان ال یكون عندك ھموم (اأنت یجب علیك 

  .تفاصیلھ بأدقیحبك بجنون .یھتم بكل شيء 
  .األخیرةن انظر ما عشتھ ھذه الفترة طمإت  ولكي

ك یحررو  فیك ن یعملا اآلبكلما استطاع و حیاه التسلیم  تحیىن اكبیر كلما استطعت  إیمانككلما كان 
  .ویغمرك

كلمة (نعم)لتترك نفسك للحب یتحكم فیك ولتصبح  باستمرار إلعطائك)ألنك وجدت نعمة .كاھنای(اكطوب
  . شكرتمجید و لىاھمومك ستتغیر .وعملة اآلبن تكون شاھدا لحب ا أریدك الحب.

  نا احبك.ابحنان .معك لھذا الكم من الحب  اآلبنا امجد ا
  

  .كبیرةنا اخترتك لمھمة ا, إلیكمحتاج  نااسامعا لي . ابقي-92
  



  .لقد اخترتك لمھمة كبیرة. لیكاج نا محتااسامعا لي  ابقي,صغیري
  ھذه المھمة. وأھمیةومیض من جمال وكبر  الان تفھم حالیا وال تدرك ا تستطیعأنت ال 

 أنتنعمة. كلسیعطى  إلیة.كل ما ستحتاج  یُْفَھمْ ن تفھم ,ال یوجد شيء اھذه المھمة لیست مھمتك ,ولیس علیك 
االنسحاق والمرونة لكي تعمل دائما تحیا و, قتك)تعطى رضاك (مواف ان تتصاغر(تتواضع),علیك انعلیك 

  .من خالل االیمان
  الحب.تصبح  لكين تخاف من شيء  .انھ الحب الذي سیتكلف بكل شيء .اال علیك 

 أیضاتستخدم بالفعل في غیر المنظور أوال ولكن بوفى نفس الوقت الذي یحدث فیك ھذا العبور الكبیر,أنت 
  في المنظور .

  ما یرید منك في كل ظرف من الظروف التي تقابلھا في حیاتك. باآلاطلب دائما من 
 كلاطلب دائما الحكمة لكي تمیز النصائح التي تعطى  ة,بحسب ما تلھم  اإلیمانبعد ذلك اعمل من خالل 

  مھمتك. إتماموك من عمن العدو لیمن سیأتونكثیرین  نكلفبعضھم من الروح القدس .و
تیك من أما یوتیك من الروح القدس بین ما یأز (یّ ن تمایبدوا مستحیل  األمرن آلا كلاعرف انھ بالنسبة 

مع كل  ك ل َستُعطىالنعمة , بلآلفیما تصلى باستمرار  ولكن.)وعندك حق ,بنفسك(لوحدك)مستحیل العدو
  كل موقف من المواقف التي تقابلك.لنصیحة من النصائح و

ن یحولھا الى خیر لك الالب .ھو یعرف  لموقفى الو اعتقدت انك اخطات اعط, اعمل من خالل االیمان 
  یین)االخرین.نولالشخاص (المع

وتكون مستعد , كما تعمل حالیا ,ن تعمل حسب ما یوحى لك بھ ااقبل  نن تضاعف افعالك ولكاال تبحث عن 
  .ذلك ب طلب منكان تنسحب لو اآل

وینسحب حسب مشیئة ,تة غبن یستخدمة حسب ران تكون ذاك الخادم الصغیر الذي یستطیع االب اوافق 
  ب.انھ یوجد ھدف واحد وھو مجد اآل ب ایضا وحینما یرید.اآل

. ن تصبح حب لمجدة اتقبل . ن الحب یتحكم فیك لمجدةاتقبل  ن تستخدم أو تنسحب  لمجد اسمھ.اأنت تقبل 
  نا احبــــك.ابالنعمة أنت تصبح الحب بحنان . ءیىوال شبمفردك أنت 

  
  ى فقط في الداخل معى.یك لكي تحانسى ما یحدث خارج-93
  
 ربى یسوع اعطیك الموقف الذى احیاة حالیا. والذى انت تعرفة واعطیك عدم قدرتى والصعوبات التى اجدھا فى –
ان احیى فیة التعالیم التى اعطیتنى .عارفا باننى كان یجب على ان اتركك تعمل واكون ببساطة شاھدا على عملك.  

  ساعدتى واشكرك على سماع صالتى. انا احبكانظر الى ضعفى, تعالى لم
  

ن تخاف اا ارقض نحوك,وباخذك بین اذرعي ,وفى نفس الوقت ھمومك  تصبح لي .ال علیك صغیرى,ان
  ,استرح على قلبى ,اترك نفسك تحب انسى ما یحدث خارجك لتحیا داخلك معى.

یحمیك من تقلبات المناخ  , منآمظلھ(ملجا)مریح ,دافئ  ووحینما تقطع ھذا الطریق  داخلك ستجد فیة 
ن تمكث في الداخل باستمرار اوفى ھذا الملجا ستكون في راحة (سعادة)لدرجة  انك سترجوا ,الخارجیة 

في اى ساعة من ساعات اللیل والنھار  وكلما مكثت  كوھو دائما مفتوح ل ,النھ فقط لك أنت,ھذا ممكن و,
  اكثر  فیھ كلما تغیرت واصبحت الحب.

ب وكلما تتمم حت واحدا معى كلما تتمم مشیئة اآلوكلما اصب ت الحب اصبحت واحدا معى.كلما اصبحو 
وحمل عنك ھمومك .وكلما , وكلما جعل من رغباتك محل عملة , مشیئة االب كلما عمل فیك ومن حولك 

  وكلما اصبحت الحب. ح  دائما,یو التسب مجیدفى الت ایحیوكلما اصبحت كائن , كنت شاھدا على عملة 
من خالل ھذه السطور  كن یصبحون الحب.وھو الذي اعلمھ لاء الذین یریدون الانھ یوجد طریق واحد  لھؤ

  خر.آولیس 
ن تاخذ الطریق الداخلى لكیانك لكي تجد السالم انظر الى االحداث الخارجیة وكانھامواقف تجبرك على ا

  والفرحة والحب.



الذین كثرھم باالاطوببل و.الذین یجدوا ھذا الطریق طوباك (یاھناك) ألنك اكتشفت ھذا الطریق وطوباھم 
  .مالداخلى مسكنا لھ  مكیانھجعلوا من 

  نا احبــك.. انون جذوق الحب والسالم الذي یسكنك حالیا ,اترك نفسك للحب لیحبك .انت تصبح الحب ب
  

وحة أو أو اعادة خلق االجزاء المجر عمل القادر على شفاء وراحة واعادة  ھو  وحدة الحب -  94
 المحطمة  من االنسان

  
بیع المكتب قبل امس. اى طلب الشراء الذى اخیراً  تم   ارید ان اشكرك وامجدك واباركك النك سمحت لى باتمام –
. 

اطلب منك ان تقود الى سان روزیر (  ھو مكان على حد علمى, المالك میخائیل والسیدة العذراء  بیقیدوا فیھ 
كل كلمات  ال  للحب االتیة منى او من االخرین فى طریق ھذا الملف وتقدمھا لمراحم  الشیطان تمھیدا لمحاكمتة )

 االب لیحولھا الى نعم للحب .
 انت تصبح الحب . و وارید التصلیح واقول لكل شخص لة عالقة بھذا الملف ان الحب یحبك

  الذى سمحت لھم بھ لدیك.على المكان الجمیل  اشكرك على ھذا الیوم الذى ھو عید زواج ابى وامى واشكرك
 بعد ان كنت قد امتالت . انا احبك . ,اقدم لك تعبى وكل ھمومى الباقیھ فّى . وایمانى القلیل جد.ا

  
لقبول  الكافى  تعالى القى بنفسك بین اذرعى وخذ الوقت,ن تاتى وتستریحاب دائما جصغیرى,انھ على قلبى ی

اھمیة  , لیست لھاھمة .كل ھذه االمور التي تراھا خارجك حبى .حتى ولو في عیون الناس توجد أشیاء تبدو م
  خلى)امقارنتا بما تحیاة داخلك (داخل كیانك الد

ھا تھا  وتركتوعش ھانموك الداخلى واذا قبلتذا كانت تؤدى الى ا ھذه االشیاء الخارجیة لھا اھمیتھا في حالة ما
  ب.بین یدي اآل

ن یحیوة االخرین صلى اما یمكن و اآلننظرا لما تحیاة .ن یعود الیھ اكل شيء یاتى منھ وكل شيء یجب 
 لكى تتحول الى باالنزعاج أو مدفوع من االخرین ,تشعر ھذه الظروف التي فیھا  ولنقدم لة كل لالب معى.

تفتح لتقبل الحب الذي یرید تن اتستطیع  اذكح نتیجة احتكاكھا بھذا العالم وھانعمة للقلوب التي تعانى من جر
  .ابھ فیھكسن یااالب 

 فقط الحب لھ السلطان (القدرة)على الشفاء واراحة  واعادة تكوین واعادة خلق االجزاء المجروحة والمھدمة 
  النسان.فى ا

ن انھ ھنا وھنا فقط تسطتیع الاستمر في التقدم في ھذا االكتشاف  .طوباك ,ألنك بدات تكتشف ما ینتجة الحب 
  ة  كل حیاتك.ن تعرفابدون تكتشف ما أنت باحث عنة وقد بحثت عنة  

  .الن الحب یحبك أنت تصبح الحب وتكتشف بالتدریج ما ینتجة الحب 
  نا احبك .ابحنان  . اسكب فیض حبى في قلبك انامن جدید  
  
   إن ما یبدو اختبار(تجربة) ھو دائما مصدر نعمة وبركة للذى یقبلھا-59
  
ما یشغلنى وخصوصا موضوع بیع المكتب وردود  ربى یسوع انى اضع نفسى كلیتا بین یدیك ,واضع لك كل –

  من بحبك .اُ االفعال المحتملھ . اعطیك عدم قدرتى. أُ 
  انا احبك  ارید ان اقبل حبك.

  
  

ترك نفسك تتغیر وبالتدریج تصبح الحب وفیما تصبح الحب تحصل على نظرة ان ت صغیرى,استمر في
ن ترى ما ھو فوق االحداث وما ھو ا أ فىبد,وتة جدیدة لما تحیاة ولما یعاش من حولك الذي أنت شاھد علی

ضعة تن تحیاة فیما اوافق  ار أو تجربة ھو دائما مصدر نعمة وبركة لمن یقبلة .فالذى یبدو اختبفوق الظاھر .
  ب .یدي اآل بین كلیتا

  أنت تصبح الحب. .طوباك لقبولك ھذه االضواء (االستنارة).اترك نفسك تتغیر



  ـــــــــك.نا احبـــــبحنان ا    
  

  لیست اال اوقات قصیرة من التنقیة والتقدیس. ,آلم والصعوبات التي تحیاھا الا-96
  

اال اوقات قصیرة من التنقیة ت والصعوبات التي تحیاھا لیس االآلمنا اریدك سعید معى لالبد .ان اصغیرى,
  كما ان المطر ضرورى للزرع. ة,ضروری اوالتقدیس انھ

  االوقات المؤلمة والصعبة بمرونة لتقدمھا لالب . ن اراك قابال لھذةااحب 
  . اآلباحفظ نظرك موجھ نحو 

  انظر صالحة.انظر مراحمة,انظر قوتھ ,انظر حنانھ,انظر العمل الذي یتممة فیك.انھ یصنع منك الحب.
كل  في, قیود یع الطتقن تحیا مرحلة قودك الى القداسة .یجب علیك اتى تأنت على طریق التغیرات الكبرى ال

وھذا ما یسمح لك ان تتقدم في  ,من الموت ابل نوع, حزنا  أنتباصبع الخالق یقطع قید , تحیا  اآلب مرة 
  طریق الحریة الكبرى.

 اآلبرى الفرحة الكبرى التي یدخرھا تن تحرر وایمكنك كلما اسرع  ك,كلما قبلت  الموقف الذي یحدث ل
  لكل واحد من مختاریة.

  ودك ,أنت على الطریق الذي اختاره لك.كن بال خوف ,انھ الذي یق
  .وتُغَمر لتَُحَرْر(من ھذه القیود) وتتنقَى و تتقدس  وتتغیر و تَُحبْ اترك نفسك 

  نا احبك.اأنت تصبح الحب وانا اعطیك حبى كم .الب الن االمر كذلكل)ااعطى مجدا (شكر
  

  . ك عندىأنت على الطریق الذي یقودك الى االمان الذي یاتى من الحب الذي ل-97
  

ربى یسوع ارید ان اقدم لك عجزى (الصعوبھ) عن ان اترك الملفات التى تشغلنى حالیا,وعدم االمان الذى اشعر بھ 
  تجاه ھذا الموقف .

  انا ارغب بشده فى ان اسلم نفسى بین یدیك ,واصلى لكى استطیع ان اترك نفسى ترشد (تقاد) كالطفل الصغیر،
  .اشكرك لسماع صالتى .انا احبك  

  
ء ألنك وجدت نعمة في عینیى .انت على الطریق الذي یقودك الى یىن تخاف من شاصغیرى,ال علیك 

  االمان الذي یاتى من الحب الذي لك عندى.
ن تترك وسائل االمان االخرى وھذا ھو الصراع ایجب ,داخلك  یُبنَىي ذن تحیا ھذا االمان الجدید الاقبل 

  ن .آلاالكبیر الذي تحیاة 
  تاخذ باستمرار وباصرار طریق كیانك الداخلى واعطنى باستمرار عدم قدرتك.ن اتعود 

  خر.آولیس في مكان كیانك الداخلى)فى (قریبا ستكون شاھدا على االمان الذي سیستقر فیك الذي ھو ھنا 
  نا احبك وأنت تصبح الحب.ا  
  

  سعیدة كانت ام مؤلمة لتقدمھا لالب . ,ن تحیا االحداثاوافق -98
  

  ,خذ الوقت لقبول الحب الذي اعطیة لك. لتَُحباترك نفسك صغیرى,
ن تستمر في مرونتك وتترك نفسك ال انا ھو ھذا الحب الذي یرشدك ویقودك نحو الحیاة الجدیدة ال علیك  اا

  ن تحیا االحداث السعیدة والسیئة لتقدمھا لالب.ااقبل  , وتقبل كل شيء كما لو كان اتى من االب, تقاد 
ھذا العبور الكبیر الذي یقودك الى ملئ  جتازن تاتستطیع  حتى ن تحیاةاالضرورى من ا ھو االب یعرف م

  الحب.
  ترك نفسك تقاد كحمل صغیر .ستكتشف كل ما یبحث عنھ قلبك .ا

  .نا احبـــــــــكاطوباك,أنت تصبح الحب.بحنان 
  



  الذي یحب ویغفر من خاللكن نا االاانھ -99
  

ان اصلى لكى تضئ البنتك  م . فیما یخص اتجاھاتھا المستقبلیھ واختیارھا  ربى یسوع. انت وضعت فى قلبى
  مسكنھا المستقبلى. انا اوافق بسرور على ان اكون اداتك لكى انقل لھا ما ترید ان  تقولة لھا. لو اردت

تحبھا  ذلك .او بالطبع انا اوافق بسرور لو اردت ان تفعل ذلك مباشرتا, او عن طریق اخرین. انا اعرف انك 
  بطریقھ خاصھ .وعندك بالتاكید لھا مھمھ جمیلھ وھى نفسھا ترید ان تكون فى خدمتك.

  و لقد اقترب الوقت لتعرف ماذا تریده منھا . اشكرك لسماع صالتى انا احبك . 
  

نا ھا وھى بالنسبة لي جوھرة ثمینة ,انا قبلت بفرحھ صالتك بخصوص (م)قلبى یفیض حبا لصغیرى,ا
  یرة.غرعاھا باب

  انھا بالفعل قد تنقت بنار االلم.و لھا  خصصتھامن وقت طویل وانا بأعدھا لمھمة جمیلة قد 
  انھا ثمینة جدا جدا جدا في عیني .

عروستى المحبوبة ن تكون ان اكون لھا عریسا (زوجا)اطلب منھا اریدھا ان تعلم اننى بفرحة كبیرة اقبل ا
  ن اتبادل حبا.الذي معھا ارید ا
  ن اقول لھا االتى:احن نتالم معا وارید من وقت طویل ن

نھ ى.قلبك كلیتا مشتعل بنار حبى ,اصغیرة قلبى (م) تعالى القى بنفسك بین اذرعى وانا باضم قلبك مقابل قلب
  .كنا الذي احب واغفر من خاللن اانھ اال ,د قلبك ھو النابض في صدرك ولكنھ قلبىعلم ی

طى غتغلفك بمعطفھا الحامى (الذي یحمى)وفى نفس الوقت بتبوامى  ,في السماء اآلب(م)أنت بتفرحى قلب 
الن كل خاصتك بال استثناء ممسوحین ,كل خاصتك ,ال تخافى لقد حانت الساعة ستكونى شاھدة على عملى

  بزیتى .
في الوقت الحالى ,تاكدى من وجود مكان الغراضك  . وانا فیك افی تان,إن مسكنك االساسى ھو الذي لنا معا 

.  
  نا ادعوھا واریدھا حرة كلیتا محررة من كل الممتلكات المادیة.انت التي النة أ
  انتى تصبحین الحب.و  أنتى حبیبتى وتذكرى انى عریسك المحبوب ,وانى متكلف بك ىثقى فی

  لیاندر.یا  واالن اتوجھ الیك
ن تجد ات تفضل كن ,بمنطقك ةألن,تقدم لھا خدمة سیئة ب ان تكوننا عارف انك تجد ھذا صعبا وأنت تخشى ا

  سكنا لھا.
ن تثق في .اعطنى عدم قدرتك اللتحدث الى محبوبتي وأنت الذي غیر قادر انھ أنت الذي استخدمھ لتكون اداة 

  لكي اتى اكمل عدم ایمانك .
  ن تفھم .النھ فیما تتصرف ھكذا تصبح الحب.ان تعمل دون ااشكرك على مرونتك لكونك تقبل 

  در.نا احبك لیانبحنان احبك ,ا   
   على األرضإن السموات مفتوحة وحیاة جدیدة تبدا -100

  
 ,حینما تتصاغر,لتقبل جیدا الحب الذي ارید إن اسكبھ فیك .فى كل مرة تقبل حبى   صغیرى,كن صغیرا

  .جزء منك یتغیر وھكذا تصبح  الحب .اى ما خلقت من اجلھ 
تعطى في  ھذة النعمة كانت قبال .ات على االرض ھذة التغیرھناوانت مازلت تحیي ان نعمة كبیرة  یةا 

  ن السموات مفتوحة فان حیاة جدیدة تبدا على األرض.اولكن كما ,السماء فقط 
ن یعلن االتي كانت محجوزة بعد مجیئي االول حتى یستطیع  ھذة النعمة یوحنا المعمدان عاش قبل االخرین 

  فعال المسیح الذي یاتى على األرض. نىان
لكي تعلنوا بتاكید عودتى وخصوصا لكي تحصلوا على قلوب  االن التي تعطى لكمة مالنع ,وبنفس الطریقة

  نقیھ من كل دنس .قادرة على استقبالى 
  نا احبـــــــــــــك.ابحنان 

  ن تقبل االثنین.احیى اوقات تجارب واوقات فرح(تھلیل)والبد تأنت -101



  
اعطنى نعمھ التمیز لكى استطیع ان اكشف العدو   ربى یسوع تعالى لمساعدتى ,عندى احساس اننى ابعد عنك. –

  واترك نفسى للحب لیتحكم فى.  اشكرك لسماع صالتى .انا احبك .
  

لك اترك نفسك الحبك ل اضمك الي قلبى واقو,نا ارقد نحوك لكي ااخذك بین اذرعي اصغیرى,مرة اخرى 
عد ,اقبلھم وقدمھم لالب  ,زمین لكالنھم ال, ن تقبل االثنین ا.انت تحیا اوقات تجارب واوقات فرح البد 

  نا أصبح الحب .بحنان احبـــــك.احبي ی:الن الحب وكرر عبارة  
  

  .قلبى مجروح لضالل شعبى الذي احبھ -102
  
روحى معلقھ بواسطھ اعمالى باالمس  ربى یسوع ھذا الصباح اقدم لك عجزى عن استقبال حبك . –

  بك(عملیات بیع وشراء) تعالى لمساعدتى انا اح
  

في   مصعوبة الن تتحك صغیرى,كن بال خوف لقد وجدت نعمھ في عیني ,في ھذه االوقات التي تجد فیھا
بدوني ال  . أنت ھنا تلمس ضعفك (عدم قدرتك )  وحدودك ما یدور من حولك ,بافكارك التي ھي ممتصھ 

   ِنْعَمة شیىء ھو كل .ن تفعل شیئا .حتى الصالةتستطیع ا
ن اواالھم  ھو ان تعرف ضعفك مھماللي ,ان   العجز (عدم القدرة)وتعرفھ وتقدمھطوباك ألنك تحیا ھذا 

  ن اكملك اكثر فاكثر دائما.احتى استطیع  .تقدمھ لي 
  ن تتحد بي .من ااالفكار التي تمنعك من بحبى .اقبل حبى فانھ اقوى  غمركنا دائما بجانبك الا

صل الى عالقتنا المحبة (القویة)(عالقة نن اطیع انھ فقط من خالل عدم قدرتك  ومن خالل صغرك نحن نست
ھو ولقلبى المجروح من ضالل شعبى الذي احبة والذى لالسف اراة یتالم    لسمضع ب)التي تكملك وتعشق

  .الىّ فضة الرجوع بسبب  ررق اكثر فاكثر وفى االلم غیستمر في ال
 اآلننا اغیرك اترك نفسھ یتغیر)كما إن راحتى كبیرة جدا حینما یاتى الي واحد من اصاغرى لكي اغیره(ی

  نا احبـــــــــــكأنت تصبح الحب ,ا
  

  .نااإن االشخاص الذین تحملھم على قلبك لیس أنت مخلصھم بل -103
  
ربى یسوع عندى طلبات كثیره اطلبھا منك. وانت تعرفھا كلھا. واترك لك الخیار, سواء ان تعلمنى .او تكلمنى  –

  قلبى . انا  صاغیا  لك و احبك .بخصوص شخص معین احملھ فى 
  
  

  مھم.ھو امن تبقى متصال بامن حولك .یجب  ك او احتیاجاتاحتیاجات اى ان كانت صغیرى ,
كما تنحنى االم على مكان  ,منحنى علیك االمھم ھو عالقة الحب التي بیننا أنت قلبك مفتوح لي (لقبولى)وان

  رقاد رضیعھا لتحیطھ بالرعایھ والحنان .
تمنى علیھم ان تأعلیك اال  والنا انا .ان مخلصھم ھو االتي تحملھا في قلبك لست أنت مخلصھم بل االشخاص 

  نا بالفعل منحنى نحو كل واحد فیھم كما اصنع معك.او
خر ان یكون شخص آن استخدمك لكي توصل طلباتى ومن المحتمل ایضا  اانھ من المحتمل جدا انى ارید 

  . و كثیرة والثمار ستكون ممتازة  كوقت والمكان المحدد سیوحى لكن مرن .فى ال,.ابقى سامعا لي 
  نا احبـــــــــــــكاأنت تصبح الحب .والحب ھو الذي یعبر من خاللك .كم 

  
  , لو تعرف االھمیة الضئیلة جدا للنقود والممتلكات المادیة  - 104

  



ى تنیر لى ,لكى اكون عادل وحقانى  نحو كل ربى یسوع انا اضع بین یدیك ھذة الصفقة كما قُِدَمْت لى حالیا ,لك
  االطراف، ولكن لیس على نّیاتى لكى ااخذ النصیب الذى یجب ان یعود لى ولیس اكثر. 

  عارفاً  بان المال لھ اھمیھ صغیره جدا . انا محتاج الى نورك انا احبك .
  

امك بان االمور تكون عادلة صغیرى,لو تعرف قلة اھمیة المال والممتلكات المادیة ,ومن ناحیة اخرى اھتم
  لھ اھمیة .

  منة لعملى؟, لماذا ال تقرر فى نفسك  ان تخصص جزء  ةان ما حققتة فى ھذة الصفقة ھو ثمرة ما اوحیتك ب
سوف اوحى لمرشدیك, لكى یراعى العدل وعملى ایضا یستطیع ان یستفید.انا باتكلف بكل شيء كن فى 

یجب عملة,و ستكون شاھدا على عملى, مھما كان ما تفعلة انا  سالم,تصرف بما اوحى لك بة ,اطلب منى ما
  ة ما تكون صغیرو تترك نفسك لتقاد, او تطلب مساعدتى قبل ان تاخذ اى قرار.جائما بجانك,ارشدك فى حال

  ى اعمل.اقبل مساعدتى ولكن اقبل خصوصا حبى.نانت تراوابقى  فى التعجب , انا افضل مرشد لك 
    بحنان انا احبك

  
  . واحدة وھى نفسھا للجمیع فالحقیقة ھى, انھ ال توجد حقائق كثیرة -105

  
االرواح الخاطئھ التى تجعلنا نتشتت عندما نرید ان  ربى یسوع منذ االربعاء الماضى تسكنى رغبھ ان اكشف –

  نتكلم عن الحق .
  اشكرك لسماع صالتى اطلب منك لى ولمجموعھ الصاله تعالیم بھذا الخصوص .

  
ن یقدم انا اجیب على طلبك الن الحقیقة دائما مشوشة (مشوھھ)الن كل شخص یرید افرح بل صغیرى,انھ

  واحدة وھى نفسھا للجمیع . التى یراھا ھو.فى حین انة ال توجد حقائق متعددة, انھا توجد حقیقة  حقیقةال
د افكارة حیجن اللحصول علیھا أوال یجب طلبھا بقلب مستعد لقبولھا بمعنى إن القلب یكون مستعدا و 

یترجم االشیاء أو االحداث التي تحدث في  قلب مستعد . وبطریقتة في رؤیة االمور عن  یتنازلالخاصة و
  تفاسیر المعطاة بواسطة كنیستى.ال حسب  علىو  ىحسب كالمونور االیمان  من خاللالحیاة 

  بوب الجیدة.یزرع الزوان حینما توضع الحفیة لد العدو عوقریبا قریبا جدا یاتى وقت ال ی
  .ن تعرفوا كیف تفرقوا الزوان أو الخطا الذي تسرب وسط الحقیقة اوھذة بضعة نقاط لتستطیعوا 

  ال یطابق كالم هللا وال یلتقى معھ في اى نقطھ  -
  ال یؤدى الى تنمیة الحب ولكن بالعكس یخلق االنقسام -
  ال یدعو الى الكرم والسخاء والعطاء -
  ة كالشخص والزواج والعائلة ال یحترم القیم األساسی -
  السیىء ُعْنفُةص الذى یقولھا من اخراج تمكن الشخ -
  بتدفع إلى األنانیة والغرور -
  ال تعطى من خالل الحب -
  

اكتشاف ما ھو خاطئ حینما تجدوا واحدة أو أكثر من ھذه  تمكنكم منوھذه لیست إال النقط األساسیة التي 
  النقط .
ة الشخصیة تن یأخذ الشخص حقیقادس لكي تحصلوا على نعمة التمیز .انھ سھل ن تصلوا للروح القاعلیكم 

  والعدو یبحث دائما عن خلق االنقسام حینما یتواجد أراء متناقضة., على أنھا الحقیقة 
ى أالر انن تناقض اى شخص والتأكد ان ال تمكنھ من ذلك وأحسن طریقة ھي الصالة قبل اإن من المھم 

  و یتم توصیل المعلومة بواسطة الحب . قد تم فعال تمیزه ,العكسي أو المناقض 
ع فرصة قول الحقیقة عن قول أشیاء خاطئة أو فتح جروح ربما تدفع الشخص لتأكید ضین تاانھ من األفضل 

  خطئھ.



الصالة والخدمة في غیر المنظور ال تنتج أخطاء في حین أنة یوجد الكثیر من األخطاء في الكالم بخالف ما 
  علیة.حثھ یوما یدفعھ العدو أو  الُمستَقبِلْ فھم خطا أو یترجم بطریقة خاطئة من طرف الشخص یمكن ی

البد  قن یكون كائن حاوقبل  ق,ن الشخص نفسھ كائن حاقبل الرغبة في عمل الحق عند اآلخرین البد التأكد 
  ن یكون كائن حب .ا

  انھ الحب الذي یصنع الضوء على الحقیقة ولیس العكس 
  تى لیصنع منك الحب أن الحب یحبك وھو یا  ھى ل اكبر الحقائقود حقیقة حقیقیة بل واقانھ توج

  فیما تصبح الحب تصبح الحق 
  نا احبــــــــــكابحنان        

  
  شرطین أساسیین لكي یحیا المسیح فیك ویظھر فیك-106

  
ن ا.أنت ال تستطیع إال تفھم ما یحدثھ الحب فیك  ان صغیري,اقبل حبي .اترك نفسك لتحب ,ال تبحث عن

لن ترى ما أصنعة من خاللك بمجرد  اكما تستطیع , ترى (تالحظ)التغیرات التي تحدث فیك  بسیط منك  تَدَخُّ
  ,تحدث تغیرات كثیرة عند اآلخرین .

ھر ظن یحدث اثر ھذا مقداره ولكنھ المسیح الذي یحیي فیك ویاأنت شاھد على انھ لست أنت الذي یستطیع 
  خر أو اآلخرین.د اآلمن خاللك عن

  یوجد شرطین أساسیین:یظھر من خاللك, المسیح فیك و یىكى یحلو
  األول:

المكان تترك لھ انت  و ,ن یرغب الكبریاء في االستقراراھو التواضع(االنسحاق)والتصاغر ألنھ بمجرد     
  بعد.لم یعد ھناك مكان للمسیح  فحینئذا 
  الثاني:

ن استخدمك ألصل ا وقتا معي لتقبل حبي كلما استطعت ن تقضىاا وافقت معي كلم كھو العالقة التي ل    
لى شخص ثالث لیسمعوا بأذانھم ما انا أحبھم بعمق .ھؤالء األوالد یحتاجون ا نإلى اوالدى (اطفالى ) الذی
  سمعوه بالفعل في قلوبھم.

طفالى وإنھا أكثر من ترك اإلنسان نفسھ لیتغیر بواسطة الحب ھي الصرخة التي باعلنھا لكل واحد من ا
  .ن تفاجئھم العاصفة ازر)اطفالى قبل نر(یذّ دق لیحیصرخة انھ جرس األنظار الذي 

  ب.فیما تصبح  الحب .تبقى في حفظ اآلأنت ال توجد مفاجأة حقیقیة ألنة  بالنسبة لك 
  نا احبـــــــــــــــــــكابحنان      

  
  ا فیك حالیا.ھل تقبل كلیتا التغیرات الكبرى التي أحدثھ-107

  
  عھا فیك حالیا.صنصغیري ھل تقبل التغیرات الكبرى التي أ

ن االنور والتمیز موجودین دائما معك لیجنبوك .بالفیض كتعطى لس ةالنعم .تقبل انصغیري الحبیب,بمجرد 
  تأخذ خطوة خطا.

ك التغیرات وتصبح وإثناء ھذه الراحة تحدث فی, ارتاح على قلبي وعلى قلب أمك ,دائما ھنا  نىال تخاف الن
  الحب 

  نا احبـــــــــــك.اكم   
  

  أنت على الطریق الصحیح وبدأت تذوق ما ینتجھ الحب.-108
  
لما سمحت لنا بھ ان نحیاه امس مع االباء  , ربى یسوع ارید ان اشكرك وامجدك واباركك اقدم لك التسبیح –

ا على اخر حائط اسقطتھ لكى تعطى مبنى الفرنسیسكان. كما اسقطت اسوار اریحا لقد سمحت ان نكون شھود
  للخدمات لعملك باالضافة الى تبرع مالى .



حبك وعملك جعلونى ابكى من الفرح وال اعرف كیف اشكرك على ھذه النعمة و على انك استخدمتنا فى ھذا الملف 
  ,سامحا لنا بذلك ان  نكون شھودا على عملك.

منى فى المستقبل و فى المكان الذى تریدة .قلبى یطیر من الفرحھ .  واعود واكرر لك كلمھ نعم الكلیھ لما تنتظره 
  انا مھلل .انا احبك .

  
  

لیس إال جزء صغیر من الحب  الذي  اآلن ةإن ما تحیا .صغیري,أیة فرحة ھي فرحتي حینما أراك  متھلال
  .ولكل اطفالى الذین على األرض كعندي ل

رحة والسالم الذي ینتظره فیما یبحث عن الكنوز التي في السماء لو العالم یعرف الحب.والف لو تعرفوا .نعم, 
لكانت تتوجھ كل نشاطات األرض نحو ھذه الكنوز ولیس نحو مادیات ,ھذا العالم السطحیة المؤقتة وقصیرة 

  ى لك ما ستكونة فیما تصبح الحبئوبدا یتراأنت على الطریق الصحیح وبدأت تذوق ما ینتجھ الحب. المدى .
. یاھناك النك بدات ترى وتفھم ما ینتجة الحب و لكونك من ضمن  ون علیة العالم فیما یصبح الحبو ما سیك

  االوائل الذین یعیشوا ھذة التغیرات, و ان تذوق ھذا الحب الذى اعطى لك ان تختبرة.
  و امتصاصة كلیتا فیك.النة ھكذا تصبح الحب. ةّوق خذ الوقت الالزم لتز

  الحب,النة بجنون انا احبك. بواسطة تَُحبْ  اترك نفسك 
  

(عدم وضوح الرؤیة  یخلق خلط, فقط  السؤال الذي یخص تناول األشخاص المتزوجین زواج مدنیا-109
  )في كنیستي وعند كھنتي .

  
ربى یسوع لقد وضعت فى قلبى ھذا الصباح سؤال  االب  د. بخصوص  السماح  بالتناول لالشخاص المتزوجین 

 نھ سؤال صعب ,لو اردت ان تستخدمنى لكى اجیب على ھذا السؤال انا اقول لك نعم كلیتا .انا اشعر ا مدنیا فقط .
  انا خادمك الصغیر جدا. انا احبك .

  
  األرض ھو بدون حدود. علىب نحو اطفالة الذین ان الحب الذي مصدرة اآل صغیري قلت لك

  .أیضا انھ أعطى لكل واحد حریة اختیار كبرى كوأقول ل
ن جسدي ا لھم ُسِمحدخلوا في شعب هللا بواسطة العماد وباستمرار یرغبون في عمل مشیئتھ  للذین بالنسبة

  .ودمى یكون غذاء روحي 
سر االعتراف الذي یمحو كل اسست الستقبال غذاء النفس ھذا ,الالزمة نقاوة القلب  الى شخصلصل اولكي ی

  عدم تكرارھا.النیة الصارمة ل تكون لدیةو لیھا االنساناألخطاء الذي یندم ع
  خلق جو من الخلط في كنیستي وبین كھنتي.یسؤال التناول بالنسبة للمتزوجین زواج مدني فقط 

الن الموضوع ال ,ل أن یساوإذا كان یخلق مشكلة فذلك الن السؤال المطروح لیس ھو السؤال الذي یجب 
مشیئتھ ھو ,ھل ھو یرید  ب أمآلن یصنع مشیئة اایخص زواج اإلنسان مدنیا ولكن معرفة ھل الشخص قرر 

  ن یتبع رغباتھ الخاصة .ان یفعل ما ھو حسن أو یرید ا
  لھ؟ رائىنظمھا بنفسھ حسب ما یتین اأو یرید , بع حیاتھ بین یدي اآلضن یاھل یرید 

  للشخص ھو ھذا ,ھل ھو یقول نعم هلل أم لنفسھ ؟ الكاھن  ةن یسالاإن السؤال الذي یجب 
  ن یفعل .اسوف ینصحھ بان یبقى مخلصا لمشیئة هللا وماذا ینبغي  لو قال نعم هلل إذا الكاھن 

یفعل وذلك یرجع اما النة ,ن یتصرف حسب مشیئتھ ھواالمشكلة في حاالت كثیرة :ھي إن الشخص قرر 
یوجھ  وھذا الشخص نفسھ یاتى مثل اآلخرین أو لعدم علمھ بقانون هللا وغالبا بسبب االثنین معا.وبعد ذلك 

  ن أتناول؟اواشبع رغباتي ...ھل استطیع  ى انامشیئتفى عمل ن استمر انا أرید ان ویقول لھ:السؤال للكاھ
  اإلجابة:ال

یطلب الغفران  ویتخذ  الطرق الالزمة وجاء ة أرع مفتوحة لو الشخص عرف خطذوبالعكس اإلجابة نعم  با
لى عمق األمور لكي ایدخل  .وى لیعین ضعفھ تأن اختیاره ألجل هللا الذي یامؤكدا , اآلبحسب خطة  ىلیحی

  .مع هللا  توافق یعیش في 



ن حاد عن ان یخطو ھذه الخطوة العمیقة بعد اتطلب إیمان كبیر حتى یستطیع الشخص یوھذا السلوك 
  الطریق فترة طویلة ویحتاج إیمان كبیر أیضا للمرشد الروحي.

كموا على احد ألنكم ال تعرفون  ما یجرى ولكن ال تح .د اإلیمان وكل األمور یعاد تنظیمھاعوصلوا إذا لكي ی
لى االعتقاد اوالظاھر یدفع  اآلبن یحیا حسب خطة اغلطتھ وقرر ّو شخص.ربما عرف للتالفي قلب 
ن كان الموقف .ھذا الشخص ال یحتاج لحكمكم ولكن یحتاج إلى صالتكم لیصبح ھو أیضا اوأي ,بالنقیض 

  الحب.
  نا احبــــــــــكابحنان          

  
  من خالل ھذه الصعوبات أنت تتقدم نحو الضفة األخرى.-101
  
  ربى یسوع تعال لمساعدتى فى ھذا الضیق الخاص بھذة الصفقة.–

  ما یجب على ان اصلحھ؟ انى اعطیك ھذا الموقف و عدم مقدرتى. ما على ان اتعلمھ؟
  اشكرك لسماع صالتى .انا احبك.

  
  نا ھنا ولن أھملك أبدا.ا. كأفضل ل صغیري,تعالى القي بنفسك بین اذرعي بالفعل ذلك

فة ضومن خالل ھذه الصعوبات أنت تتقدم ناحیة ال,سترى إن إیمانك ضعیف ,ھش وغیر صلب ,  ىّ ثق ف
  ن تفھم .اقبل حبي.ااألخرى ال تبحث عن 

  نا احبــــــــــــــكابحنان   
  

  قدرة الحب. ىّ أنت شاھد على شیئین عدم مقدرتك وعلى كل-111
  

  ,ال خوف الحب اكبر من كل شيء ,اقوي من الصعوبات واألعداء الذین تقابلھم على طریقكصغیري,كن ب
اقوي من ھؤالء الذین یعتقدون أنفسھم أقویاء .أنت ال شيء بجانبك قوة الحب.أدرك من جدید ھذه الحقیقة 

  الحب الكلیة. عدم قدرتك وقوة,اقبلھا كلیتا.في ملف المبنى الذي كان یخص الخدمة أنت شاھد على شیئین ,
  ن تمارس ھذه الحقیقة بحریة.ایجب  ,وھذه الحقیقة ھي نفسھا في كل مكان وفى كل الملفات التي تدخل فیھا

ن تستمر كیوحنا المعمدان في النقصان لكي تكون أكثر فأكثر في عالقة الحب اولكي تحدث(تتحقق) البد 
  القویة ھذه معي .

ن الحب یحبك وأنت تصبح ام فیك,تعرف عدم مقدرتك ,تقبل تحكن تترك نفسك للحب یاإن أول خطوة ھي 
  الحب.وستكون أكثر فأكثر شاھدا على قوة الحب.

نا ان الحب یحبك وأنت تصبح الحب بحنان ان تقبل بالمأل اھو وانھ یوجد شيء واحد حقیقي وعاجل 
  احبــــــك.

  وسوف ال ینقصھا شیئخالقھا نا ا-112
  
یوجد شئ من   نعم ام ال ,الساعھ تقترب  تستطیع ان ترشدنى م ،  ر الذى تم معیاربى یسوع  لقد سمعت الحوا -

  اشكرك لسماع طلبى .انا احبك. ناحیتنا یمكن عملة.
  

وموقف  ,بالفعل حاضر نىن یثقوا في وقلوبھم ال تضطرب الننا ال أھمل أبدا الذیارى,ابقي سامعا لي یغص
  (م)في یدي.

حالیا قلوب لقبولھا .أنى أریدھا كلیتا لي وقریبة جدا من قلبي لقد اعد نا ب.اوسوف ال ینقصھا شیئا  خالقھانا ا
  فعلھ.تبى  كلھا فان  عملھتأو س ة وكل ما تعمل اخترتھا لي عروس

ن ما اریدة منك ھو  رغبتك ا,ال فستغلق الو األمر حسب ارادتى ستنفتح األبواب و ن تساعدھا اال تتردد في 
  أنى عریس جید. غمر,ال تقلق قریبا جدا ست,نا افي مساعدتھا والباقي ملكي 



یدك في  فانك تضعبواسطة مرونتك وتفرغك , أشكرك لكونك ھذه األداة الطیعة (القابلة  للتشكیل)بین یدي 
  .أنت تصبح الحب. لمساعدة ھؤالء الذین أحبھم, یدي 

  ابقي متفرغ واترك نفسك لتحب.
  نا احبـــــــــكابحنان 

  
  دق التفاصیلتكلف بأمنا ا-113

  
  ربى یسوع ما یجب ان افعل فى ملف م. و  ل.،-

  اشكرك لسماع طلبى. ارید ان اكون سامعا لك انا احبك.
  
  

نا دائما .ان تثق في ا تعّلم صغیري,تقدم وإثناء تقدمك ستتساقط الحواجز الواحدة تلو األخرى .ال تضطرب .
  دائما معك وباتكلف بأدق التفاصیل. انا ولكن, ن ھذه األشیاء المادیة بدون أھمیة ابالرغم من  معك.

الم بابنھا الصغیر أنت تصبح الحب اأنى أرشدك كما تعتني .أنى أریدك كلك لي استمر في البقاء سامعا لي 
  نا احبـــــــــك.ابحنان 

  
طریق , وھم  تقابلني  س ككن متأكد إنتسیر علیھم  نمانا سأعلمك طریقین كقضبان القطارات حیا -114

  لحب وطریق التصاغر.ا
  

ن تصبح الحب لو لم تكن اتستطع  لن .الِصغَراطلب نعمة  ,صغیري,نعم أنت صغیر وستصغر أكثر فأكثر
صغیرا .كلما أصبحت صغیرا كلما تصبح الحب حییتما تتواجد في محضري (أینما كنت)وترغب في 

   بى, أكثر قربا وارتباطاو   حمیمة الدخول أكثر في عالقة
وفى الحالتین  ,الِصغَرطریق الحب وطریق , من خاللھم ستقابلني  كریقین كن متأكدا أننا أعطیك طا

التي  یة (طرق القطارات)ق السكك الحدیدرذین الطریقین الذین یشبھوا طاستقابلني دائما.سأكون دائما على ھ
  أسافر علیھا باستمرار.

  من خاللة . انك تستطیع مقابلتي  الطریق المكون من قضیبین الذي أعلمك  ایاة والذي أعدك ھوھذا
أیضا بشرط واحد  , ستعطى لةفیما تكتب  كالمعطاة ل ةعد أیضا كل شخص یقرا ھذه السطور إن النعما
  ن یعطى كلمة نعم.اھو ووحید و

  ثالث كلمات نعم أساسیین  جدانھ یو
  نعم للصغر ,نعم للحب,نعم للنعمة (النعم) 

لى كیانك االدخول  اببمعا یمثلوا ائھا ولكن ھؤالء الثالثة المرتبطین انھ توجد كلمات (نعم)عدیدة البد إعط
  حمیمة وقویة معي. دخل فى عالقةالداخلي (أعماق كیانك)لت

  .كان بعدك عنىمھما تك واكانت مشغولی مھماأینما كنت و
  لوا:ون تقاعلیكم إال ال ,ن آلانا أملیة اسمعون الذي تأو  أونقرتأنت وانتم الذین 

  غَرلِص لنعم 
  نى اعرف انك تحبنيانعم 
  ِنَعَمكنا اقبل انعم 

شعرتكم أكثر بوجودي وأكثر أصبحتم أوكلما تكررون ھذه الثالثة (نعم)كلما   ,ستشعرون بوجودي فیكم 
  الحب.

  .تمنتك علیھم في غیر المنظورإإكثیرین  على النِعَم وأشكرك لكونك اداتى الصغیرة لسكب فیض حبي 
  ترك الحب یسرى.نقلبك مقابل قلبي .,معا  ىرعي لكذاتعالى القي بنفسك بین 

  بنعمى. غمركصغیري,إنا احبك وأ
  



  
  اشكرك یاربى یسوع الجل ھذا الحب

  نعم انا صغیر جدا.
  نعم انا اعرف انك تحبنى.

  نعم انا اقبل نعمتك.
  نعم انا اترك نفسى تَُحْب و تمتلئ

  انا احبك.
  
  
   صیةالخ ضع أالمك في قلبي لكي یكون لھا قیمة-511
  

صغیري,أنھا دائما لفرحة جدیدة لي ألكون في وحدة قلب وروح معك ,ھذه الوحدة ھي بلسم لقلبي الجریح 
  لظلم .ابشعرتب اصغیرة إمام سلوكیات معینة وایض اآلممل حأنت بت

  واالمى اكبر حینما یكون األمر بخصوص واحد من كھنتي . .مام ضالل شعبيام كبیرة آلتالم  انا باا
في قلبك  ملخاصتك أو الذین تحملھ اواأللم  ك فىسببوا لتلذین لصیة المك في قلبي لكي تاخد قیمة خاآلضع 

  تمنت علیھم في غیر المنظور .إإأو الذین 
,إتعاب,فرح,حزن,ھموم,إخفاق,....  اآلمن كان بخصوص الكي ال یفقد شيء ضع كل شيء في قلبي سواء 

الراحة والتعب والجوع والعطش وأیضا الطعام والشراب  م كل شيء ویمكن إن تضیف إلیھ ,كل شيء 
لھ وقبم ,لو كل حالة وضعت في قلبي ةوالسخونة والبرودة والرفاھیة والفقر.... اى نھایتا كل ما تتخیلھ وتحیا

شھ بواسطة الحب ومع الحب(معي) ولى(من اجلي)فإنھا تصبح مھمة جدا ألنھا تصبح بلسم لقلبي اعمو
  المجروح.
  بواسطة الحب لكي تصبح بدورھا الحب. الیھافان قلوب كثیرة یتم التوصل  كل شیىء لالبة وفى تقدم

و حب كل شيء قد خلق حبا وبواسطة الحب حینما یقبل ویعاش بواسطة الحب ویقدم للحب كل شيء یصبح 
  یعود یصبح حب.
  .لكل من أصاغرة حینما یقبلوا أنھم صغار  اآلب  ي وكلھاتلاوھذه ھي المھمة 

  .نا احبـــــــــــكابحنان       
  
  جیشي سیفوز بالحرب النھائیة والصراع(القتال)متقدم جدا.-611
  

عطفي لكي منا أغطیك بان تخاف من شيء انا دائما معك.ال علیك اصغیري,أینما كنت ومھما كنت تفعل 
  .علیھم تمنتإإنا أغطى كل خاصتك والذین اأحمیك من قوى العدو الشیطان وفى نفس الوقت 

م لھ لیتحكم ھومحتاج ألشخاص یتركوا أنفس كالحب محتاج ل .ن تترك نفسك للحب یتحكم فیكااستمر في 
  فیھم.

ولكنھم في اغلب األحیان  ,یعتقدوة مایوجد أشخاص حكماء وازكیاء یتحكموا في أنفسھم بأنفسھم أو ھذا ھو 
  غیر مدركین انھ إبلیس الذي یتحكم فیھم.

وحى لھم لمُ ا و الُمرَشدینجیش كبیر من األشخاص , وقات التي ھي األخیرة لھذه األ اآلبإن ما یحتاجھ 
  یھم بواسطة الحب.فحكم تمُ و

ھذا الجیش الكبیر الذي أنت واحد منھ ھو تحت حمایة وإدارة امى القدیسة مریم .ھذا الجیش المكون في غیر 
  المنظور لھ قوة ومقدرة رائعة.

  یوم مجیئي العظیم . كون فى استقبالىالذي سیھوھائیة ووھذا الجیش ھو الذي سیفوز بالحرب الن
نحن نعلم إن ما یصنع قوة الجیش ھو قوة كل واحد من جنوده .وان ما یصنع  قوة الجندي ھو قدرتھ على 

  یصبح الحب.لم فیھ حكترك نفسھ للحب یت



ا وأخیرا تصبح الحب یتحكم فیھللحب  ھذه القدرة یتم الحصول علیھا بواسطة كلمات نعم لقبول وترك النفس 
.  

  .فى الوجود اقوي جیشاذا ھو الجیش  فان وجودولكون الحب اكبر قوة في ال
تفجر حینما یعتقد العدو یس انتصارهو) حققةتكونوا أكثر فأكثر شھودا على ارباحة (ما ی,سإن القتال تقدم جدا 
  انھ كسب الحرب.

  لكونكم جزءا من ھذا الجیش وتصبحون الحب  اكم طوب
  م.نا احبــــــــــكا بجنون

  
  عن طریق سر االعتراف. اآلب مقدم كل شيء لمراح-117

  
ن تأتى لتلقى بنفسك اوخطایاك وأخطاءك .ال تخشى اتك یفوق بكثیر ضعف كصغیري,إن الحب الذي عندي ل

أبى  من كانت األخطاء التي ارتكبتھا إن مراحان كانت الظروف التي تتواجد فیھا واى ابین اذرعي .اى 
  دون حدود.ب

  م التي احتملتھا على طریق الصلیب من اجل خطایاكم.آلحول نظرك إلي اال
ریة والمرأة التي أمسكت في ذات ممام الساانا اانظر كیف تصرف أب االبن الضال ,انظر كیف تصرفت 

  الفعل وزكا ومریم المجدلیة واآلخرین كم عددھم؟
ا تتقدم في العبور الكبیر كلما تدخل أكثر في النور كلم ,بواسطة سر االعتراف اآلب مقدم كل شيء لمراح

األآلم التى ستشعر بھا حینما .وھكذا تدخل في التنقیة الكبرى بواسطة  تتضح لك وكل نقائصك(خطایاك) 
  ضعفك البشرى.یَتََكَشف لك 

  ھشاشتك وعدم قدرتك وجرحك وصغرك. كوھذا الضعف یوضح ل
ن تنتھز فرصة ضعفك لكي تأتى وتقابلني االن علیك ا ,ِصغَرالدائما على طریق  تواجدأنت تعرف أنى با

  احمي وحبي.روتقبل م
الحب الن  , لكنعمالكم الصالحة ستصبحون الحب افضل بانھ  اقل لكملم .ووالحب  مئ بالمراحی ملنا هللا 

  نا احبك.اوجد كل الفرق .وبھذا الفرق تصبح الحب.كم ھنا ییحبكم .انھ 
  

  الحب یخترقھ ویجعل لھ فیھ مسكنا. , بواسطة كلمات نعم فتح القلبنحینما ی-118
  
تدخل أكثر  كأنتؤكد  كنقائصك وھشاشتك.وھذه عالمة لوانھ بفرحة كبیرة  أراك تدرك ضعفك صغیرى ,  

  فأكثر في النور.
انھ من ,ء یىن تعمل اى شاوانھ بدوني ال تستطیع  ,ءیىفأنت الش ,في النور ستكتشف انك لو تركت لنفسك

  ي.تإن قلبك ینفتح أكثر لیقبل وجودي وحبي ونعم,ھذه االكتشافات الكبیرة  خالل
  لي مسكن دائم.فیك , نا دائما ھنا ا,عنك ى بعدتنوحینما ال تشعر بوجودي فلیس الن

محاولة فتحة بالقوة تجعلھ یذبل كما الوردة , ن یتفتح لوحدة ان یتفتح من نفسھ ,البد االقلب مثل الوردة یجب 
  تماما.

لى قلبك كل اونفس الشيء بالنسبة  , ن تتفتحاط الظروف الجیدة كالشمس والماء والسخونة تسمح للوردة فق
  فتح قلبك إلى أقصى درجة .تھي موجودة لكي ی,حیاھا تالظروف التي 

  وتعاش . تُْقبَلفي فتح القلب فذلك ألنھا لم   حداث والظروف المحیطة تأثیرھااال صنعولو لم ت
ن قبولك لھا ھو نعم للحب ویؤدى أكثر افي حین , لحب ل الحیاھا ھو بمثابة كلمة تالتي  إن رفضك للظروف

  إلى انفتاح القلب.
  احبك أكثر فأكثر ذوق حبي. اقلبك یصبح الحب وان. ل لھ مسكنا فیھعفتح القلب یخترقھ الحب ویجنحینما ی

  
  ن تتخلص من كل شيء لكي تدخل في حبي.ایجب علیك -119

  



نى)أفراحك وآالمك طین أكون معك دائما .ضع لي(اعاتفعل ,اقبل  ما ناا تكون ومھما كصغیري ,أینم
ء لتدخل في یىن تتخلص من كل شاالبد ,ضع كل شيء في قلبي  تك ونجاحك وإخفاقك.اوھمومك ومشغولی

  .لتَُحبْ رك نفسك تن یشغل كل المساحة فیك.أاء یرید ىحبي الذي ھو كل شی حبي .
  

  یتركوا أنفسھم یتعلموا ویتغیروا لیصبحوا كائنات حب.ان  رجال ونساء یقبلوا نا محتاج إلى ا-120
  

ن یتعلموا انا محتاج لرجال ونساء یقبلوا اعلى األرض  ىءصغیري,فرحتي ستكمل حینما یملك الحب بالمل
  ھل تعرف ما ھو كائن محب(حب)؟ب. ویتغیروا لكي یصبحوا كائنات ح

  األساسیة ! ما ھي خصائصھاُفَِھَمك ن اسأحاول 
ن یعطى موافقتھ الكلیة ا, ب علیة ییقبل النداء في قلبھ ,ویجاوال البد ن یكون الشخص كائن محب ,اقبل - 1

  یعید تأكیدھا في كل المراحل .ان ویجب علیة باستمرار , والتي بدون ادني شرط 
  .ن یسكنھ كلیتاان یعرف عدم قدرتھ (ضعفھ)وصغره لكي یسمح للحب االشخص البد  - 2
  بواسطة الحب. یَُحبْ لن یترك نفسھ ان یقبل االشخص البد  - 3

  نجیل وتعلیم الكنیسة .الكالم ا تُأَكدملة األخیرة جوھذه ال
الرب  احمة وھو قبول رمل  قَبُولوھو ,ن هللا ھو الحب ا قَبُولحب الشخص ھو یالموافقة على ترك الحب 

  .القدیسین لقدیسین والقدیسات والمالئكةشركة ا قَبُول وسیطة و مریم سة یالقدیسوع مخلص و
مرن بین یدي ,الكائن المحب (الحب)یصبح كائن قابل للتشكیل  . باآلبنا متحد اھو متحد بى ,كما , كائن حب

  .نا احبـــــــــــــــــكا          . وأنت تصبح ھذا الكائن المحب .اآلب
  

  .ن یصبح الحب سریعااھذه التجربة ستساعده على -121
  

ربى یسوع، نعم انا اقبل ِصغَّرى، نعم انا اقبل انك تحبنى،و انا اترك لك نفسى لتحبنى و تَمألنى، نعم انا اقبل كل 
  النعم التى ترید ان تعطیھا لى عالما اننى ال استحق شیئا منھا.

  ا.و كذلك (ج) فى ھذه التجربھ التى یمروا  بھ ) بطریقھ خاصھgاترجاك ان تقبل (ر) لدیك. و تغمر (
  اشكرك لسماع و استجابھ صالتى انا احبك

  
  

  لكي تتحقق. آلبلأقدمھا  انا سمعت صالتك واجعلھا صالتي واناصغیري,
وخصوصا في شركة قلب  بعضكم مع بعض,وفى شركة , لكونكم ھكذا قریبین من قلبي  اكم وطوب اكطوب

  ھم القدیسین.ن بمالئكتبیوفي الفردوس دائما مصح ذینوروح مع القدیسین والقدیسات ال
ھذه و تقبل  لكي یساعدھا على ان تحیى  ج  , ھ مع صة خاصف(م)تصبح قدیسة وستكون في شركة معكم وب

فوائد ھذه لھا وھى بالفعل في قلبھا تشعر ب كبیرة بالنسبةالنعمة الوكذلك فترة ,التغیرات الكبرى في حیاتھا 
  ن تصبح الحب سریعا.اتساعدھا على  التى التجربة
لكي یصبح أكثر  صة,للشخص الذي یضع ثقتھ في هللا ال توجد تجربة حقیقیة لھ .ال توجد إال فر بالنسبة

  الحب.وألجل ھذا السبب خلق كل كائن حي.
  أو تحدث لكم  أو حولكم . ء علیكمحداث التي تطرىالوھذه ھي الطریقة الحقیقیة لرؤیة ا

لى علتساعدكم ة اث الحیاة ھي موجود حداذا انسان الحب.ان یصبح كل االھدف االساسى ھو  بما ان
  نا احبك.ابحنان  أنت تصبح الحب .   لى ھذا الھدف.االوصول 

  
  خطوات لكي أقابلك.عمل عشر خطوة نحوى ,إنا اب قومفي كل مرة ت-122

  
  ل حبك.اوھمومى اى كل ما یمنعنى عن استقب ربى یسوع ان اقدم لك ذھنى المشتت (عدم تركیزى)-

  حبكانا سامع لك . و ا



  
نا اعمل عشر خطوات افي كل مرة تقوم بخطوة نحوى , ن تأتى لتلقى بنفسك بین اذرعي .اف صغیري,ال تخ

  كون أكثر قربا منك.ان انا لیس لي إال رغبة واحدة وھى ا  قابلك.الكي 
  .نا احبـــــــــــــــكا               

  
  أللم وھو الحبلانھ یوجد عالج واحد -123

  
  م.   و   ج.   موقف  قدم لك عدم قدرتى امامربى یسوع انا ا

  تعالى لمساعدتى اذا كان لى دور اللعبھ بالنسبة لھم. ارید ان اكون سامعا لك كلیتا. انا احبك.
  انا عارف اننى صغیر جدا وغیر قادر بدون حضورك.

  ربى یسوع انا اقبل حبك واعرف انھ بغیر حدود یفوق بكثیر ضاللى واخطائى .
  حبك واترك نفسى تتنقى بھ .انا سامعا لك واحبك .انا استقبل 

  
  

  لي. ا ن تكون مفیدان أراك عارف بعدم قدرتك (ضعفك) وھنا فقط تستطیع اصغیري, أحب 
ن الشيء یتحرك في افي الوقت الذي یبدوا  یدي .قبضة و موقفھا في ,ن (م) ثمینة في عیني ا كلقد قلت ل

  نا اتمم باألكثر.اأعینكم في ھذا الوقت 
ما سیعطى لكم في فیواعملوا وثقوا  ,وسیعطى لكم الضوء لما یجب عملھ ت,ن تقابلوھا أنت وإلیزابیایجب 
  أرید استخدامكم فقط لیزید إیمانكم. اوان,ن تعرفوا ولكن ھي افقط  .لستم انتم المحتاجین  وقتھذا ال

ذ الوقت الكافي لتسمعھا وبخصوص(ج) قابلھا وعد قلبك على قبولھا بالحب ولسماعھا من خالل الحب وخ
  وتشعر أنھا محبوبة . ,ھى ن تسمعا.سألھمك لكي تقول فقط ما ینبغي  ھامن تكلاوحینما سیكون علیك 

غیر الحب .فیما تعطى الحب  آخرانھ یوجد عالج واحد لأللم وھو الحب دائما الحب وفقط الحب ولیس شيء 
  تستقبل الحب وتصبح الحب .
  .نا احبكابحنان .رسة الحب  مد.أشكرك لكونك في مدرستي 

  
  تفضل مشیئتي.وفیما ترفض مشیئتك أنت , بجانبي  تسیرن تتأكد انك اتستطیع -124

  
 لیسان ما ھو اساسى . كنا أقودك ال تنسى ما ھو أساس لاصغیري,كن بال خوف استمر في التقدم حیث 

فیك.وھذه  اأنت في وان,الحب التي بیننا عالقة  ولكن ھوالممتلكات المادیة وال السیارة الجدیدة التي تشتریھا 
األولویة  اھلوتكون تتطور حسب رضاك.لكى  ن تعطى وقتا االعالقة تصبح ممكنھ بواسطة كلمة نعم على 

  في حیاتك .
تان ثب في بنا لآلاكما قلت ما اریدة انا ,لست ما تریده أنت بل بحیث یكون تطبیقك بكل مرونة لمشیئتي 

  نا (لیست مشیئتي ولكن مشیئتك)بل ما تریده أنت.ا ةلست ما أرید, ماني ثیج
 لثانىوا ن تعرف صغرك ,ااألول ھو ان تحدثنا عنھم ,ذالل تستطیع مقابلتي على القضیبین  كنا كلقد قلت ل

 ریدةتترفض مشیئتك (مااذا كنت انك دائما سائرا معي  من تأكدانة یمكنك ال كنا أقول لاالن و اقبولك لحبي 
اكبر  .وھكذا مكانا  مشیئتي تأخذ  ,ن مشیئتك تأخذ مكانا اصغرا.في كل مرة تقبل انامشیئتي ل ض)لكي تفانت

  ن وجودي یرافقك أكثر فأكثر .ا.وھكذا تتأكد  كمن خالل تظھربالتدریج مشیئتي 
  نا احبــــــــك.اوھكذا تستفید أكثر فأكثر من حبي وتصبح أكثر فأكثر الحب.نعم أنت حبیبي .كم 

  
  .ھو الخالق وھو یخلق ویعید الخلق باستمرار في حبھ  أبونا-125

  
  بكل صدق(جدیة) وحنان كم أنت محبوب. كن أقول لاصغیري,ھذا الصباح أرید 



أبي وأبوك وأبونا كلنا ,  اآلبن تتصور أو تدرك ومیض من حب ا كنان لخیالك ال یمكنعال ت حتى لو ترك
  ولكل أطفالھ (أوالدة)الذین على األرض. كل

  دد بدون توقف وال تنفذ أبدا (ال تنطفئ).جعبارة عن نار حب نار دائمة تتقلبھ 
وضعفك وكل ما فیك  كبریائكوضاللك وكل غلطاتك , تَُحبْ ن تترك نفسك افي كل مرة تقول فیھا نعم على 

 شغل كل المكان ویعید عمل كل جزء بسیط من كیانك لكيیتى لأی,تى لیبنى أبالمرة ,والحب ی یُنَسىغیر نقى 
إن أبونا ھو الخالق وھو یخلق ویعید الخلق باستمرار من خالل حبھ .في كل مرة . جمالھ االصلى  ستعیدی

  جدید وأكثر فأكثر جماال
كم فیما ینتجھ الحب على  وا قبل كثیرین ھذا الحب  .وتكونوا شھودا یلكونكم اخترتم لتح اكموطوب اكطوب

  نا احبك.اب وكم آلتعرف كیف أنت محبوب من ا لو ومن حولكم ومن خاللكم ,وھكذا تصبحون الحب.
  

  ن أقودكانا متحدا بقلب أبى الذي لي مھمة اانھ -126
  

  أفكارك ومشاریعك وما تفكر فیھ وھمومك.كل  صغیري,تعالى بالقرب منى .ضع أیضا في قلبي 
  أنت صغیر جدا ,ضعیف جدا,ھاش,مجروح. ,وحدك كأنت ترى ان 

 اقودكلى الخلف لترى كیف كنت اخذ الوقت لتتوقف لتنظر  ,ن أقودكاي مھمة نا متحدا بقلب أبي الذي لاانھ 
  بواسطتي. تُْقادن االذي یسمح لكیانك ھو  .ابقي مرنا ألنھ دائما استعداد قلبك 

  كلما أصبحت الحبتُْقاد لكلما تركت نفسك 
  نا احبـــــــــــــك.ابحنان        

  
  .ملھ معاحن ناتحمل على عاتقك)ما یجب ن تأخذ على كتفیك (اال تحاول وحدك -127

  
  ربى یسوع الطیب. كم ارغب ان اكون مخلصا لك فى كل شئ وفى كل مكان. –

 - ال–لقد اعطیتك كلمھ نعم,واخشى لكونى ال افعل شئ یكون ذلك غیر مطابق لكلمھ نعم. ربما  یكون  على ان اقول 
  الشیاء وانا ال اقولھا. وھذا لكى تصبح كلمھ نعم كاملھ.

  تعالى علمنى .ارجوك انا محتاج مساعدتك .
  اشكرك الستجابتك لطلبى انا احبك .

  
ن یكون مخلص لكلمة ان قلبك یرغب في انا أرى انا سمعت قلبك وأكثر من ذلك ,انا معك اصغیري,ال تخف 
  و تعطیھا لي باستمرار .ایاھا نعم التي اعطیتنى 

 ضعوفیما أ ,ببیع ما تملكھ زیادة على اللزوم كیما اسمح لعمالك فان ارتب اانھ علي  ,إال ترى اننى اعمل 
  ).جدول اعمالكفي طریقك األشخاص الذین تحتاج إلیھم لتخفیف أجندتك(

التي ستعطیك ھى أكثر وھذه الثقة  ىّ ن تثق فاا .اطلب منك ھوھذا كلھ لكي تصبح متفرغ للمھمة التي أكلفك ب
  .والعمل حسب ما اطلب تى بینناالالوقت الالزم لالھتمام بالعالقة الحمیمة 

 ة انت انةن ترقد .ابحث عن العالقة الحمیمة معي .ضع لي باستمرار ھمومك ومشاكلك (أو ما تعتقداال علیك 
  .كنا لا اقطعھان امشكلة )ألنھ غالبا ما تعتبره مشكلة ھو في الواقع لیس إال بدایة تخلص من قیود أرید 

وكلما شعرت ,كلما أصبحت أداة استطیع استخدامھا , نت مرنا كما اترك نفسك تقاد ,اترك نفسك تحب ,كل
  . بإخالصك لكلمة نعم

ن تأخذ على كتفیك ما اال تحاول ,بعد تمیز جید  الكلمة   ن تقول افي نفس الوقت الذي تكون فیھ قادرا على  
تعمل وحدك ما  ناوخصوصا ال تحاول , ن نحلة معاان تحل وحدك ما یجب اال تحاول , ن نحملھ معاایجب 
  نى دائما ھنا قریب جدا منك وفیك.نا,ادعوني دائما  . ن نعملھ معاایجب 
ن تعطیني ان أحیا فیك .وافق على انا الذي أرید ان أكلمك وألھمك انھ ان امشي معك كما أرید دائما اأرید 

  نا احبك.ابحنان  . كل المكان وستكون شاھدا على عملي وھكذا تصبح الحب
  



  یمكنك ان تستقیة من أبدا أكثر مما لن تكون ن تختبر عالقة حب مع اآلخرین ولكنھا اتطیع أنت تس-128
  منبعي.

  ن تتخیلھ .لو تعرف كیف أنت محبوب.اأكثر بكثیر مما تستطیع  كصغیري,الحب الذي عندي ل
اسطتي بوتَُحْب لال حینما تترك نفسك ان تكتشف اال تستطیع , ءىن تكتشف كل شیاحسب خطة الحب علیك 

  فتح أكثر لحبي.نقلبك یوبذلك 
ن تختبر عالقة اوبعد ذلك تستطیع  فیك. اأنت في وان,  معك اإن مدرسة الحب الحقیقیة ھي ھذه أنت معي وان

  .ولكنھا لن تكون أبدا أكثر مما یمكنك ان تستقیة من  منبعي.ع اآلخرین مالحب ھذه 
  لى اآلخرین.ادل حیث یوضع فیك الحب لینتقل أنت ال تكون  أبدا المنبع ولكنك محطة في وحدات تبا

  كلیتا وبالكامل  ,حبين یسكنك ان تصبح الحب ھو ا
  الحب.ملىء لى الكونك على الطریق الذي یقودك  اكطوب

ھو الطریق الوحید  , الن ھذاتَُحبْ في الوقت الحالي اترك نفسك  كء أھم من ذلك بالنسبة لىوال یوجد شی
  الذي یصنع منك الحب.

  نا احبــــــــــكابحنان       
  

  ھذاالِصغَرنا أسیر دائما على طریق ا -129
  
التى اخبرتنا انھا دخلت الى بیت للصاله .اشكرك النك سمعت صلواتھا وصلواتنا   -م –ربى یسوع اشكرك الجل  -

التى كانت  المكان الذى تریدھا ان تكون فیھ. واشكرك الانك اسقطت  كل الحواجز  .اشكرك النك جعلتھا تكتشف
  تمنعھا من ان ترى الطریق الذى رسمتھ لھا .

  اشكرك النك اكدت لى تطابق الرسائل التى اعطیتنى لھا.
  وشكرا على التعالیم التى تعطینى ایاھا من خالل ما عشناه معھا . 

  اطلب الیك ان تزید ایمانى حتى استطیع ان اصبح االداه التى تریدنى ان اكونھا.
  انا احبك.  ت لتعین ضعفى وقلھ ایمانى. انا اعتمد فقط علیك.اشكرك على انك اتی

  
ن أراك شاعرا بصغرك وعدم قدرتك ألنھ في ھذا الوقت فقط أنت تصبح أداة یمكنني انا أحب اصغیري,كم 

  استخدامھا كما أرید.
  ن تقابلني.اتكون متأكد من حینما تاخذة ھذا و الِصغَرنا بأسیر دائما على طریق ا كوكما قلت ل

  .استمر في تكرار ما قالھ سان جریجوار في سفر حزقیال النبي
  نا احبك.ابحنان  . وھكذا تصبح الحب, قبل حبي او كِصغَرألنك اكتشفت أكثر  اكطوب

  
  .ن تعطوا كلمة نعم الكلیة بدون شرط وال قید امام كل واحد فیكم متوسال إلیكم ااننى راكع -130

  
  ، واباركك لفیض النعمربى یسوع ارید ان اشكرك، وامجدك –
  الذى تسكبھ على مجموعھ الحب والتبادل (اجتماع) وعلى الحب الذى سمحت لكل شخص منھم ان یذوقھ . 

   -ج–الموجود فى المستشفى وزوجدتھ  -س –اطلب منك نعمھ خاصھ ل 
  ى . انا احبك .ائاشكرك لسماع ند

  
 ,ھذا لیس إال نار صغیرة جدا ,وه ین تحام ن ما عشتوة أمس لیس ھو إال بدایة صغیرة لما ادعوكاصغیري,

 .كالخشب  تُْستَھلكونبدأت أشعلھا وھذه النار الصغیرة التي سوف تشعل األرض كلھا حسبما تتركون أنفسكم 
(السخونة التي تعطیھا النیران والوقت الذي تاخذة  تھائكفاو التى ارید ان اعملھاعملیات التغیر

  تتركوا أنفسكم للنیران لتستھلكھا (نیران المحبة) ,لكي تصبحوا الحب.ن ارغبتكم في  لىعبتعتمدلتنتشر)
  ب في طریقكم.آلكن بتضیئ لألشخاص الذین یضعھم انیران المحبة لیست فقط تشتعل ول

  .الخأو.....ملكى  وا لى كلمة  نا أوان تخفى فیكم كلمة اكلة آلن تقولوا نعم لھذه النیران ااھل تقبلوا 
  كل المكان ویضع مكانھا شیئین. لم یكنذا اتشعل مكانا  ناالتي تبحث دائما 



لكي تتمرنوا على ,والمشاركة  الحبلى األشخاص المكونین الجتماع انقل حبي الثانى ,  بول حبياالول ق
  النھار على مدار السنة سواء في غیر المنظور أو في المنظور.اثناء اللیل واثناء نقلة لآلخرین 

  واخترتم كرسل أو تالمیذ لھذه األوقات األخیرة. ,ة ولھذا انتم خلقتموھذه ھي مھمتكم الحقیقی
والتبادل)لكي  الحبفراد اجتماع ان تعطى نسخة من ھذه الرسالة إلى كل عضو من األعضاء (اأریدك 

ا تاملون یقبلوھا ویا )الدخول الى اعماق الكیان للتحدث الى اللةیستطیع في أوقات العالقة الحمیمة التي بیننا (
  ویصلوھا ومن خالل الحریة الكبرى لكیانھم یعطوني كلمة نعم. فیھا

یحترم الحریة الكبرى التي أعطاھا لكل واحد من  اآلب الن  ,لى ما ھو ابعداإن كلمة نعم ضروریة للذھاب 
  وحتى حینما یتوصل بكلمة (ال)في الوقت الذي یطلب فیھ كلمة نعم ال یسحب أبدا حبة., أوالدة (اطفالة)

 اآلبذلك خطة الحب التي رسمھا بیؤخر  و ,ن یعوق أو یؤخر تقدمة ان یبقى على الشخص سواء اآل
  .لألرض كلھا

نا قد أتیت إلى األجلھا و التى ألنكم اخترتم لمھمة كبیرة وجمیلة لھذه الدرجة التي ھي مھمة المھمات  اكمطوب
ن تتحرر من قوى الشر وتدخل بكلى ا ا بذلك لكل اإلنسانیةحسام ,العالم(األرض) ومت على الصلیب وقمت

ن تعطوا كلمة نعم الكلیة التي بدون امام كل شخص فیكم متوسال ا راكع اان و اآلبقدمیھا في خطة حب 
  قید نھائیا .الشرط و

  نا أحبكم كلكم.انا بأحبكم ومتقد حبا الن أراكم تصبحون الحب بحنان ا
  

عي)وفیما ترفض (ترفض طریقة عملك وتفكیرك) ستثمره (لقبول حبي وقضاء وقت متالوقت الذي -131
  ھذا كلھ یؤكد كلمة نعم(كلمات نعم).

  
انھ أثمن وقت ,ي ولترك نفسك تتغیر بواسطتي ب دلتتحصغیري,الوقت الذي تخصصھ لالقتراب منى و

  .كبالنسبة ل
التي یجب  لتطویر عالقة الحب التي بیننا البد من تخصیص (إعطاء)وقت وبیننا یوجد أكثر من عالقة الحب

في نفس الوقت وھذا یتطلب اعملھا ن االتغیرات الخاصة بكیانك التي یجب  ایضا یوجدفتطویرھا ,
  )وتخصیص وقت .تكالرضا(موافق

ن تتغیر لكي تصبح ارغبتك في كذلك تعطیھا ویؤكد كلمات نعم التي ذاتك  انكارإن الوقت الذي تستثمره و
ن الھذه المھمة الجمیلة التي ھي مھمتك وفیما بعد تستطیع  تستخدم حریتك لكي تستعدبألنك  اكالحب.طوب

  تفھم أھمیة أیام الصالة المخصصة لي.
تمنى علیھم سوف تصبح ما خلقت من أجلة اعلیك في ھذا الوقت (حالیا)وعلى كل من ت نِعَمْ فیض  بنا باسكا

  .نا احبــــــــكا(الحب) بحنان 
  

م كم) وخوفكتفكیركم وطریقة تصرفاتكم (سلوك ةكم و طریقن ترفضوا طریقة عملانا اطلب منكم ا - 132
  . ینخرآلاو تزعجوا  ا ن تنزعجوا امن 

  
  ل)یلى صدیق لھم في ھا تلیزابیاوجتھ وز سندر لشانا(في زیارة من لی-
  

ھنا ستجدون  ,حب مرونتكمانا ا, ألنكم تركتم أنفسكم لتقادوا  ملى ھنا .أشكركانا الذي قدتكم اصغیري,انھ 
ن أعلمكم ما ینتجھ اأرید , لى (س)ابني الحبیبان أتحدث باألخص ام وفى ھذا السالم استطیع أكثر السال

  بواسطة كل واحد من  اطفالى. یُْقبَلحبي حینما 
ن ترفضوا طریقة عملكم وطریقة تفكیركم وطریقة تصرفاتكم (السلوك)ومن خوفكم على ا ممنك بنا باطلا

  إزعاج اآلخرین أو انزعاجكم انتم.
نا , ا نا الذي استقبلكم ,  ان أكون المضیف لكم .انتم ھنا في بیتيان أكون المركز لكم انتم الثالثة أرید اأرید 

  ن تقضوا وقتا معا.االذي أرید  االذي اخترتكم وان



 تكون ھذه الخلیةان د یخاصة جدا وأر و  انتم في وحدة تبادل مشتركة. ن تختبروا معا ما ینتجھ الحب اأرید 
  ن ابني على الصخر.احتى استطیع و  ة جدا حتى انزل أكثر في أعماقكم صغیر
ن تقدم لھم ما ا ,في أول مقابلة لكم انتم الثالثة امامى  كأرید ,و نا أرید  رضاكم (موافقتكم)ا,ن اعملاوقبل 

  وتسمع باھتمام وحب ما لدى اآلخرین في قلوبھم. ,اآلنوضعت في قلبك 
ن االة ما إذا وافقتم من عمق قلبكم وانھ في ح, یخشاه  یقول ما عالي أو ولیعطى كل شخص موافقتھ بصوت

ن تختبروا  ما ینتجھ الحب وما اأكون المضیف لكم وخادمكم وفى نفس الوقت سیدكم(معلمكم) تستطیعوا 
نا سعید جدا الستضافتكم انتم اكونوا في منزلكم  عندي ..نا أصبح الحب االن الحب یحبني  جملة  عنیھت

  تبادلوا ھذا الحب بینكم, وا أنفسكم تحبوا بواسطتيركات الثة في منزلي.الث
نا مع كل واحد منكم اكونوا بال خوف . حبي المتقد ربنا اشتعلوتأصبحوا كائنات حب فیما تتركوا أنفسكم 

  نا أحبكم.ابحنان .
  

   ش والعمودقن تفكروا في مثل الانا ادعوكم ا -133
  

االبعاد  یاوالصعوبات التى نجدھا ومحدودیتنا ان نح (ضعفنا ) وعدم قدرتنا , ربى یسوع اقدم لك عدم قدرتنا
زمن طویل ونحن الثالثھ نصلى   الحقیقیھ للحب. نحن لسنا اال ثالثھ اشخاص نعرف بعض ونحب بعض منذ

االبعاد باستمرار .كلنا نقول نعم ,وكلنا لنا نفس االیمان ونحن الثالثھ لنا رغبھ واحده مشتركھ وھى ان نحّى 
  الحقیقیھ للحب.

  یوم امس قضینا اوقات من الحب والكن عشنا اوقات صعبھ .لماذا كان االمر ھكذا ؟.
لكى نصبح كائنات حب حقیقیھ. انا ,افتح عیوننا واذاننا وخصوصا قلوبنا وزكائنا لكى نستطیع ان نكتشف الطریق 

    سامعا لك واحبك .
  
  

  ش والعمود.قنا ادعوكم في إن تفكروا في مثل ال, اي تجدوا الحل صغیري,انھ دائما في مشاركة قلوبكم لقلب
  ا لي.تفي فترة الصباح قد قضیتم وقت ملئ بالحب ألنكم (انتم الثالثة)قلوبكم كانت متحدة لتكون سامع

خر على اصالحة (إصالح خطا) بعد ما آلن تساعدوا ااانھ حینما أردتم ,انظر في اى وقت بدا الموقف یسوء 
  خر المساعدة.آلیطلب منكم الطرف ا ان وھذا بدون, نقاط معینة  تبین لكم

رغبة في مساعدتھ ولكن ن لدیكم اخر وربما یكون من الممتاز آلا دجوا أخطاء عنتن تستناانھ ال توجد مشكلة 
ن یعرف ضعفھ ویطلب مساعدتكم وإال فسیشعر انھ اغتصب في شخصیتھ أو أحیانا اخر آلیجب على ا

  رفض.
جون إلیھ جمیعا لكي تصبحوا كائنات حب ھو إنكم تشعرون إنكم مقبولین و ومحبوبین كما انتم إن ما تحتا

  نھا إن شخصا یرید تغیركم أو تعدیلكم.أیة من شفبدون أفكار خل
للشخص ولو كان لكم دور  نلتعب وفى الوقت المراد سن تقدموھا  لآلاحینما تجدون أخطاء ال علیكم إال 

  ن تخطأوا.افتوح لیقبلھ.أنت ھنا في مدرستي لكم الحق في تلعبوه ,القلب سیكون م
  افجر قدرتي الكلیة. اال تحملوا أنفسكم الذنب اعطونى  ھذه المواقف دائما .اعطونى عدم قدرتكم وان

ر جاف ااعطونى ما یزعجكم واننعم  , ىالحولھا الافجر حبي  ااعطونى كلمات ال للحب التي عندكم وان
  عملكم انھ عملي ولیس. سالمي

  وأنت یا لیندر. تإلیزابی یا  ى(س) وأنتیا  نا احبكانا أحبكم .ذوقوا حبي اابقوا في حبي ,بحنان 
  

أو ماذا فعلت أو ماذا االن  تفعل  لى ماذا تكون أنت أوما كنت أو ماذاان تنظر اال تضیع الوقت في -134
  ستفعل .انظر إلى ما ستصبحھ (الحب متجسد).

  
لى ابني الغالي جدا (س)ھذا الحمل الصغیر الذي لقلبي ان تكون ھذه الرسالة اد صغیري,ھذا الصباح أری
  الذي وضعتھ على حدي.



  .كن أقولھ لانا أحبھ دائما بحب خاص جدا اسمع جیدا ما أرید ا(س) أنت الذي 
ن)انظر كم من مرة اآلھا معا (حتى نااذكر الفترة الجمیلة التي عشلماذا تشك أیضا في حبي ,

  إلى. كبتذأخذة ال جأن ایتك).انظر كل الطرق وااللتفاف الذي كان یجب على حفظتك(حم
ن ا قبل حتى كب لآلبل كلیتا خطة الحب التي رتبھا اق. اانظر ما فعلتھ (تممتھ فیك)ومن حولك ومن خاللك

  حمل بك .ی
  ن..     اآلكان أجمل وأحسن الطرق لقیادتك حیث أنت  ك,ن الطریق الذي رسمتھ لاقبل ا

ل كونك حالیا فى احسا مكان لك ,انى متقد رغبة ان اسكب علیك فیض حبى فى قلبك, ان ما توصلت بة اقب
  حتى االن ما ھو اال جزىء صغیر جدا مما عندى لك.

  قد.انا محتاج انك تقبل اكثر كونك محبوب بجنون , وكونك مغفور لك كلیتا, لكى تشتعل بنار حبى المت
تحكم على نفسك وكما حكمت على نفسك, فسوف ال تتواجد بعد.كل ھذا  وانت یا (س) كما ترى نفسك وكما

, لتقول اتركة جانبا وال یكون  لة اھمیة فى عینیك.انة انا المسیح الذى كان یجب ان تعطینى كل المكان فیك
  كما قال بوال لست انا الذى یحیا بل المسیح الذى یحیا فییا. ستكون المسیح المتجسد و ھذا ھو المھم .

من خیر او شر , شیىء واحد مھم, انك تصبح وانك  توجد اھمیة اطالقا الن تنظر لما كنت او ماذا فعلتال
  اخترت لكى تصبح الحب, ھل تستطیع ان ترغب فى شیىء اكبر من ان تكون الحب متجسدا.

الحب ظر الى ما كنت او ما ستكون او ما فعلت او ما تفعلو انظر الى ما ستصبح,ى النفال تضیع الوقت 
متجسدا. و ھذة ھى المھمة الحقیقیة, انا محتاج الیك . انت اكثر من حمل صغیر جمیل بالنسبة لى, انت 
  جوھرة ثمینة نادرة. انا بأضم قلبك الى قلبى وقلب امى القدیسة مریم,لكى یستھلك كلیتا بنار حبى اآلكلة.

  یاسعادتك یا ھناك ,انت حبیب قلبى , انت تصبح الحب.
  حبك ,بجنون انا احبكبحنان انا ا

  اعطینى كل ھمومك سواء الشخصیة ,او العائلیة او االجتماعیة او الثقافیة  او السیاسیة او الدینیة .... -135
  

 (لیاندر یطلب من اجل شخص اسمة (ج) و عائلتة )
 

جابة علىكل صغیرى ,تعالى استقى من المنبع الرئیسى للحب, النة دائما ھنا ستجد السالم و الفرحة و تجد اال
  ل (ج).اسئلتك.ان ما ھو مھم لیس ھو ما تعرفة والكن ما تكونة ,وكذلك الحال بالنسبة 

إن رغبتة الشدیدة فى ان یتحد بى ویترك نفسة یتحول بواسطتى و یصبح صاحب مھمة ومرسال لى و ھذا لة 
  -اھمیة كبیرة عندى . و ارید ان اقول لة ھذا:

بنفسك بین اذرعى , اعطینى كل ھمومك سواء الشخصیة ,او العائلیة او (ج) صغیرى المحبوب , تعالى القى 
  االجتماعیة او الثقافیة  او السیاسیة او الدینیة.....

  إعطنى ما یثقلك و سترى ان حملى خفیف ,لو تعرف لحب الذى لك عندى الحببت نفسك كما خلقك ابى .
  ھو ان تترك نفسك لتحب منى, وتقبل حبى,عندى,لك قیمة فى عینییة ,ان ما اریدة منك (ج) انت ثمین 

انى ارید ان اتحدث الى قلبك ,ابقى سامعا لى , انا محتاج الیك, انا ارى فیك رغبة كبیرة ان تخدمنى, ال 
تعطى اوامر لنفسك. اقبل ان تكون االداة التى انا اخترتھا, كرر لى كلمات نعم على كل ما یقد لك, اقبل كل 

  .كان ذلك فى السعادة او فى االلم شیىء من اجل حبى,سواء ان
 ینایر الماضي  6یوم و ما یخص ما تعملة اتبع المراحل التى اعطیتھا لك 

اترك نفسك لتحب . انة دائما في التصاغر وفى مستوى –(ج) ال علیك ان تخاف . انا وضعت نظري علیك 
  قلبك یمكنك ان تقابلني.

  یئتك وعملك ھما مشیئتي وعملي .بإذنك, انا سأشعل قلبك بنار قلبي لكي تكون مش
  بحنان انا احبك      



 

 

 
  

الجدیدة التي  االراضى وا ھذه الكنیسة الجدیدة. وھذا المجتمع وھذه لتحی األوائلانتم  -136
  .بواسطتي قادةموا ومرشدة تموحى لھا كلی

  
ن تعرف ا ك) لتكتب . لیس لكلیقودك (یرشدك) ویلھمك (یوحى  یسوع الذي, نا ا ىنإ. صغیري
  . ةب كلما یوحى م) شیىء و تترك شیىءتار(تفضل أشیاء أو تخ بلتغرن ا. وال  ستكتبھمقدما ما 

د  ك الب ة اإن مرونت ي دون الرغب ا ھ ى كم ى ن تبق ورذمام االبان تمسك ف ذي افلست  وإال. م ا ال ن
  أنت . باألحرىولكن  أتكلم

ي  ة لك كلقد اخترت ھذه الطریق ا  أعلم ىبواسطة م ا  ةب كل أوح كوم ا   ةربتخت أجعل وبواسطة م
  عبر من خاللك نا الذي اا أكونیحدث حینما 

رة  كل واحتیاجي اعطیتنى عتبار كلمات نعم المتعددة التي الخذ فى االمنك و با وبإذن ي فت . أنت ف
  فیك. احينا الذي احیا في نفسك بل تقریبا جدا ال تكون أنت الذي  ىتمرین لك

طةوب ا  اس بحھستم ا  ص ھتوم أحی االن كتب الل  اس ن خ خاصم رة  أش رین ذال,كثی ذة  ونأیق (ھ
  ویعطون كلمة نعم الكلیة والغیر المشروطة.ور)السط
ي ستكون الذین یعیشون ھذه  األوائلانتم  دة . الت الكنیسة الجدیدة وھذا المجتمع وھذه األرض الجدی
ون ا. ویجب بواسطتي قادةموا مرشدة وموحى لھا (ملھمة) تكلی رن یك ي  األم ك لك ذا وذل أتيھك  ی

  كذلك على األرض (على األرض كما في السماء)ة كما في السماء تملكوت الرب ولتكن مشیئ
  .باآل أیھا انا واحد معكمعھم كما  أكون أنى صالتيتحقق تفیكم , وھكذا  بأحیا وانایحیا فیا  بآلا
ا  احیانا ا ل . كم رح بالفع ذا الف رین  كل سمحأبھ ذلك لكثی ت أیضا وك ا  اوییحان أن رح فیم ذا الف ھ

  ھذه السطور . ونأیقر
ا ومرشدین نحن بالفعل في ھ د  اسطةوبذه الكنیسة , على ھذه األرض الجدیدة موحى لن شيء واح

ذا الحب یالذین یح األوائللكونكم , انتم  كمھنایا ھناك أنت ویا سعادتكم ویا  بآلاوھو : حب  ون ھ
  .انتم تصبحون الحب .

  .نا أحبــــــــــكاوبحنون .نا أحبكم بجنون اأنت تصبح الحب      
  

  .) إبلیسین ھؤالء المقیدین بواسطة الشیطان (كثیر أنھم-137
  

  .حبي أكثرھذا الصباح,لكي تذوق  وأیضاللقائك.  تىآنا ا,انھ بفرجة كبیرة غیرى ص
  أیضا خاصتك وكل الذین تقدمھم لي . أقابل, أقابلكفي نفس الوقت الذي 

يالمحرر ھونا ا ىنإن د  الحقیق ھ ال یوج ر .آ,ان ااخ اج  ن ىمحت وب  إل يقل يو, تقبلن م  تعطین ة نع كلم
  لیتغیروا ویتحولوا ویتحرروا . أنفسھمن یتركوا اعلى (موافقتھم)

وا  إلىنا محتاج ا ذھبوا ویحمل ارالاقلوب تقوم بمھمات لكي ی ارة, خب م استطیع  الس ن اومن خاللھ
  المأسورة . األشخاص أحررلكي  أمر
طة  مانھ دین (مسلسلین)بواس ؤالء المقی رین ھ وفبلیساكثی دمھم لي.س ررھم .ق نھم   أح نع م واص

  شھودا حینما یتغیرون بواسطة الحب.
  ن یعمل .اانھ الحب ھو الذي یصنع كل شيء حینما تسمح لھ 

  نا أحبــــــــــكا,أنت تصبح الحب .بحنان اكطوب
  . بالحب غمران یمكنة من ھي التي ت  إن عدم مقدرة الطفل الرضیع-138

  
ي  ,تعالى بالقرب مني .استمر في التقدمصغیري انف ي اإلیم ك ترشد,ال تبحث عن . النق رك نفس ات

  حالیا. اھبأو الطریقة التي باستخدمك  ةتحیان تفھم  ما ان تحاول اصغیر جدا على  أنتتفھم . ان
ي  اعدكلك ى  أس ا اعل ا لم ى مرن ل وتبق ةن تقب ر  أطلب ك ,انظ ىمن ل ال إل یعالطف دة   رض ال  ,وح

ھن ینتظر كل شيء من ایجب علیھ  . شربی أو  كلیأن احتى وال ن یفعل شيء ایستطیع  ى  أم .وف



 

 

و  ونفسھ وروحة قلبھ إلیةاج تحما ی أھم أیضا یأخذ.لجسمھ یحتاجھفیھ ما  یأخذنفس الوقت الذي  وھ
  الحـــــــــــب.

  كلھ . كیانھالحب الذي ال غنى عنھ لتطویر  یأخذن باھي التي تسمح لھ   مقدرتھإن عدم 
  ھذه الرسالة(ھذه السطور). ونأیقراألشخاص الذین نسبة لكل بال ك ولونفس الشيء بالنسبة 

دم  . یجب انتظار كل شيء منھ الذىالقدرة  كلیيهللا  إمامانھ بواسطة عدم قدرتكم  ون بع فیما تعترف
ھ.انتم تن تناقدرتكم وفیما تقبلوا  يء من ل تأخذواظروا كل ش م  أجم ة واھ يھدی م  واحل ي ل ة الت ھدی

  (الحــــــــــب).و ھى  ما فیھا اك و معرفة)(ادرمن حل أبدا  واتفرغ
  لیساعد ھؤالء الذین یعرفون(یعترفون)بضعفھم. تىأوییعملون  األقویاء تركی باآل

  فارغین. األغنیاءبالخیرات الجائعین.ویبعث  غمری
ون ضعفكم وتن اكمطوب ونكم تعرف تم لك ن تان ركمن یا بآلاظروا م تم تصبحون  غم ت وان ھ .ان بحب

  الحب.
يمن خالل  ىاملحنان حضن  أنفسكماتركوا  ,واصاغرى  صغیري و حب  حب ذي ھ ى, بآلاال  أب

  نا أحبــــــــــك.انا أحبكم.بحنان ابحنان  كلنا. وأبونا وأبوك
  

 . التفاصیلحتى فى ادق دائما  تدعونين أریدك ا-139
  شكر كبیر لك یا ربى یسوع لما سمحت لى ان احیاه امس  

بئ االشتراك  فى مكتب تامین عن الحیاه فى مونتریال (بعض تفاصیل اوال :النك  ارحتنى من ع
  بخصوص العمل )

ثانیا، الانك ارسلت لى ثالثھ مالئكھ فى اللحظھ التى تواجدت فیھا فى طریق مغلق كلیتا, كان بدوره ان  
  یجعلنى مجبرا على دفع مبلغ بغیر حق (غیر عادل) ومما كان سوف یَُحِمْل المجموعھ

, كان سببھ سوء فى ترجمھ او فھم عقد البیع. وفى اللحظھ عینھا تقدم الى المكتب ثالثھ عبء خطیر 
  اشخاص من اصحاب االسھم دون میعاد سابق او ترتیب ,وفورا  توجھت الیھم وعرضت 

  مخرج لھذه المشكلھ . ا علیھم الموقف الصعب ,وجائنى الھام ان  اتركھم مع المشترى لكى یجدو
  ت وبدون ان اتدخل اتحلت المشكلھ بطریقھ عادلھ .وبعد بعض من الوق

اشكرك یا ربى یسوع النك اتیت لمساعدتى فى الوقت المناسب , فیما ارسلت لى ثالثھ مالئكھ من خالل 
ھذه االشخاص الثالثھ اصحاب االسھم .اشكرك مره اخرى النك سمحت لى ان اراك تعمل وان ارى كلى 

  قدرتك فى ضعفى (عدم قدرتى).
  الانك استجبت لطلبى مره اخرى حیث طلبت منك امس  اشكرك

  ان ترسل مالئكتك القدیسین لیوحدوا القلوب فى ھذه المقابلھ.
  اشكرك لكل ھذه العجائب .انا سامع لك انا حبك . 

 
 
أدق )بأھتم(فتكلبا اوان ھكإآلنا ا ,نعم ,صغیري   دون  ب ت ب و كان ى ل ةالتفاصیل, حت ىالن. أھمی  ن

كوحدة كاملة مع قلبك.و دأری ىوالنناحبك , ى  الن ط كلماعطیتن یس فق ا ول ي دائم ا ل م وتعطیھ ة نع
ل  ي عم ك ف ل برغبت القول ب ا بآلا إرادةب ك  وأیض امبمرونت ا  إلتم ان ام واء إن ك ب منك,س طل

  .حداثاالمباشرتا أو من خالل اآلخرین ومن خالل 
دك  دعونين اأری ى  ت ا وف یل أدقدائم درتك ,التفاص دم ق رف ع ا تع ك حینم عفك و وأخطائ ض

  الكلیة. قدرتينا افجر ا حینئذاوصغرك,
  اعمل . لترانيالن عیناك مفتوحة  اكطوب

وا  ىام)وقلب قلبي(على قلبيقلبك مقابل  أرحتعالى  رالقدیسة مریم, وعیناك ینفتح أكثر أكث ي   ف لك
  .باآل مومراحالنظر دائما وفى كل مكان ناحیة الحب  إلىیتحولوا 
  نا أحبـــــــــك.ابحنان .ك الحقیقیة التي من اجلھا خلقت مھمت إلى تتوجھوھكذا 
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ربى یسوع اقدم لك عدم استطاعتى الوصول الى ان اجعلك المحور االساسى لحیاتى , لما یشغل ذھنى  

  من افكار ومشاغل وھموم. لو لم تاتى لمساعدتى ,سوف ال استطیع الصاله كما ینبغى .



 

 

دا ضعیف جدا .مشتت القصى درجھ .لیست لدى قوه على االطالق. تعالى ساعدنى بواسطھ انا صغیر ج
  قدرتك الكلیھ .انا اقبل حبك.

  م ) وفى(وابنتھم     )س  و ب (وفى ھذه الساعھ ارید ان اصلى (الاجل   
  م .جل ھذا المنزل الممزق والمنقسم. انت تعرف اآلمھم الكبیرة وخصوصا طفلتھنفس الوقت اصلى ال 

  اشكرك لسماعك صالتى وصالتھ .انا احبك.  اقدم لك طلب س  و امثل امامك السمعك.
  
  

  یتألمون. أحبھمنا ا نالصغار الذی اوالدى رؤیة ل یتألم قلبي,صغیري
ر  وأعطوا حبيلو عرفوا عدم قدرتھم وقبلوا  ة والغی م الكلی ة نع روطة الكلم ى مش ي الرادت ي ھ الت

انھم التى تحدث تغیراتھودا على  الال صبحوا ش.بآلا إرادة نفسھا ل كی ى ك وبھم وف ي قل د  ف .وبع
  من حولھم. لعمليشھودا  نونكویذلك 

  ل(س): أقولن ا وأرید
ا انعم  ت منھ دمھا , صالتينا سمعت صالتك وجعل ىا ضمھاوا. مكأآل لوباقب.بلآل وأق ى آلا ل  م

  .بلآل أقدمھاباقة ورد  منھا ألصنع
ان  حیاهتما كل اقبل  و ك و كما ل ت  كلشيء  أفضلھ ي الوق اليف م .الح ت ال تفھ و كن ة,حتى ول  أن

س ال , ن تفھما الضروريلیس من  ن  وقتوفى نف ر ا الضروريم ة وغی م الكلی ة نع ن تعطى كلم
  بجنون أحبـــــــك. باننى تقبل  بأنكالمشروطة .

ك  وأضم. رعيذابین  خدكأب نااأنت. كل حیاتي أعطىنا ,ا عینیيقیمة في  كل, ثمین عندي  انت قلب
ار  وقلب امى القدیسة مریم لكي یشتعل قلبي إلى يبن د حب ي  . المتق ت ف ىن تنظر اال تضیع وق  إل

ى انظر,حبي إلىفقرك .انظر  إلىنفسك وتنظر  ب  إل ى.انظر وأمك ىامح ىحب  إل وك أب .ال  وأب
)حینما ,دائما برضاك(موافقتكةعینی.لقد وجدت نعمة في إلیكنظر  بآلان تخاف من شيء ,اعلیك 
ي ي  ینتھ رات الت ن التغی دأھام ي سی ب رات الت ى التغی اھدا عل تكون ش ك س ك فی ن حول نعھا م ص

  . وخصوصا عند(ب)
ذي  األلمعلیھا .كن بال خوف من خالل  تنىتمنإإبخصوص الصغیرة (م)  .لقد  ماا اال ا ان اآل ةتحی ن
عب ا أوس نع قلبھ ي اص ا لك ائن مل منھ بیك ب  .ئ بالح يح ك  قلب ك ن تحا.ال علی ن علی ا ولك ن املھ

  ترافقھا وتحبھا بحنان وتقول لھا انك تحبھا.انھ دائما الحب وفقط الحب ھو الحل لكل المشاكل.
  . األلمئ بالحب من خالل ییا (س) أنت تصبح كائن مل اكطوب

  سیتغیرون بواسطة الحب من خاللك . ألنھمطوبى لھؤالء الذین حولك  
  نھ عملي ولیس عملك.ا , ن تفھما,وال تبحث عن مشیئتياقبل 

یض  ,اترك نفسك تحباعرف عدم قدرتك و ل ف ة(نعم) اقب ا تعطى كلم يحینم ك  اسكبھ حب ي قلب ف
  نا أحبـــــــــــك.احالیا بحنان 

  
   ن تكون في خدمة قلبك ولیس العكس .ا)یجب إمكانیاتكتك (اإن ذكائك وقدر -141

  
ك  دع,صغیري ر یاخذ قلب أكثر أكث ى  ف ا بمعن ون امكان رن تك أكثر أكث بح  ف ك لكي تص امعا لقلب س

  الحب .
ي مستوى  تأتىن ا) یجب إمكانیاتكإن ذكائك (ومنطقك) وقدراتك( ھ ف لخدمة قلبك ولیس العكس.ان

  ).إمكانیاتكنا ادخل في عالقة معك .لیس مطلقا مع ذكائك أو قوتك (أو اقلبك(في قلبك) 
ي  فأكثر أكثر قلبك,ادخل لھ فورا واشغل إلىفي كل مرة تسمح لي بالدخول  ك یتسع ف المكان .وقلب

  وھذه التغیرات فقط بدأت  تغیر بالتمرین)تعضلة  ألنھكل مرة (
  یوجد مكان لكثیر من التغیرات. أنة

ا  اإن م وف  ةتحی ل ,س ي اللی ا ف ة , خصوص ات الخاص ذه األوق ي ھ ذیف وف  أخ ة وس ا وكثاف حجم
  شرون ساعة .وع أربعةوعشرون ساعة على  أربعة حیاھاتتصبح حالة دائمة,



 

 

ول لست استطیع تالحب و أصبحتفى اللیل وفى النھار . وفى ھذا الحین ستكون قد  ذي ان تق ا ال ن
دنا ایحیى بل المسیح الذي یحیى في ,  ة ا أری ة حمیم ي عالق ا ف ون ن أحی ذین یحی اس ال ل الن ع ك م

م وان بشرط ان یعطونى كل ھذه الكلمات ونأیقرنعمة خاصة للذین  أعطىنا اعلى األرض .  ة نع م
  في حیاتھم . األولویةن تكون لي خر اآ. بمعنى  ةبمطابقة لما ارتبطوا  تكون

ي  رك كل شيء لك ل یكون مستعد لت يبحیث الك ون مستعدا  یتبعن ة ا,ویك رفض طریق ھن ی  رؤیت
  وبناء على ذلك : بآلالتثبیت النظر نحو  وتصرفھ تفكیرهوطریقة  لألمور

  منة  یىءش+ انتظار كل 
  منة  یىءش + طلب كل
  یىءش+ قبول كل 

  كما لو كان منة. واأللم+ الموافقة على الجید والسیئ / الفرحة والسالم والحب كما على التعب 
  یتغیر ویصبح الحب . نفسھلیكون القلب فارغا لیترك لة كل شيء  اعطاءة + 

  ھي في نفس الوقت مھمة كل اإلنسانیة. والتيمھمتك  أھمیة+ ھل بدأت تفھم 
  النفس تتغیر لكي یتغیر اآلخرین بدورھم.+ ترك 

  .قلبھم  مستوي إلى آخرین تىأی+ الحیاة في مستوى القلب لكي 
رتم لتح اكمطوبن یصبح الشخص حبا لكي یصبح اآلخرین الحب ا+  ونكم اخت ات یلك ذه األوق وا ھ

  الخاصة حیث النعم بالفیض.
  نا أحبك.اانتم تصبحون الحب . أنت تصبح الحب . بحنان 

  ) اعملوتركتمونىنا الذي یصنع الوحدة لو توقفت انتم عن التدخل (ا أنة -142
   
ربى یسوع ارید ان اقدم لك موقف المجموعھ (.............) انت تعرف رغبھ افرادھا ان یحیوا  .

  متصلین بحبك. وانت تعرف ایضا االلم الذى یحیوه حالیا.
رید فقط ان یكتشفوا ما ترید ان تعلمھ لھم من انا ال اطلب منك من المخطئ او من الذى على حق. ا

  خالل ھذا االلم .لو كان لدى دور اللعبھ, فانا اقبل وكذلك لواردت ان تعبر مباشرتا لھم فى قلوبھم 
  لك . ااو بواسطھ شخص اخر. اضع نفسى امامك سامع

  اشكرك على اجابتك على طلبى. انا احبك .
   

غیري ان  ص و ك ا ل ف كم ذا الموق ل ھ تخدمتك) . اقب تخدمك (اس ت اس و كن ى ول ك. حت یس موقف ل
ھالذي  باأللمال بالفرحة وال  نفسھن یشغل ا. الموصل لیس علیة معینة طلباتلتوصیل  ام  یحدث ا ق م
  بتوصیلة.

ب تن تصلى من اجل ھذه المجموعة وامن الجید  أنةن ھذه النقطة وضحت. اوبما  ا وترغ ى حبھ ف
ي ا رة ف ين تراھا مثم ة كل شخص م إن. حب ذه المجموعة علی ي ان ھ رة لك یاء كثی ن یكتشف أش

ذا  لكى درجة ألقصىنفتح تإن القلوب  بلآلمعك  أصلىنا ا(كلیتا) .  ىءیصبح الحب بالمل ل ھ تقب
  ن یفعلھا من خالل ھذا الموقف .ا باآلالكبرى التي یرید  اتالتغیر, وخصوصا  األلم

بح ( ي یص انلك ب اإلنس ة,  )الح ن  أن روريم لا الض ا ن یقب دة ,  تموت رفض) اعدی د (ی ن یجح
ازل. البد إن الشخص یت نفسھ(أشیاء), ویراجع  رأساسیاتقواعد (عن  ن ة تفكی م وطریق ,  ة) ونظ

  . وأساسیة وأحسن أھمیة أكثر بأشیاء كل ذلك حاللإ على) . لكي یعمل اتتصرفال( ةوطریقة عمل
رهدون الرغبة في , كما ھو  خراآلیعبر عنة بواسطة قبول  والذيھو الحب  األساس ھأو  تغی  تعدیل

  .  هللا أوالدمن خالل حریة  خراآل. ومعرفة احترام 
ا یسكن  لنفسھ نساناالإن مراجعة  ا یشعر الشخص إن م ارة واجبة بمجرد م ھ ةوافعال افك  وكالم

  .باآللیس حب  وتصرفاتھ
ى م أنة قلبھھذه المجموعة فیض حب لكي یشعر في  أشخاصفي كل فرد من  بكأسبنا ا وب من حب

  عمقا في الحب . أكثر لیقوده ,تيئمشین ھذا الموقف موجود حسب ابعمق ویكتشف 



 

 

ر ا أخرىمرة  ي افج درتھم لك دم ق رفین بصغرھم وع نھم , معت م) م ة (نع ا انا محتاج كلم درتين  ق
ي  حبيالكلیة . لیس فقط بواسطة نار  دالت ن  أشعلن ا اھب أری ذه المجموعة ولك ي ھ كل شخص ف

  كثیرین بواسطتھم . أناس اھب أشعلن ا أریدیران التي بواسطة  الن
ة  بآلا ل ثابت ة عم ده طریق اتبیعن ا . إن عھ ل  ةدائم خص قب ب ش ي قل ار ف عل الن تخدمھن ایش  یس

عال رین إلش س  آخ ل نف نھم  ءىیالش. ویفع ب بی ار الح تعل ن ا یش ة حینم ذه المجموع ي ھ م وف ھ
  . آخرینیشعلون بدورھم 

  كثیرة . ألسبابعة نا أحب كثیرا ھذه الجماا
  : االتى لھم  أقولن ا وأرید حبيلھم  أریتلقد 

  ھذه المجموعة لیست عملكم بل عملي.متقد حبا لكم  قلبي       
تم عن انا فقط الذي استطیع ا ىنان وقفتم ان و ت دخلوا ان اعمل الوحدة في القلوب , ل ونين تت  وتترك

ر أقودكملكي  أكثرثقوا فیا  اعمل , ي ا أكث ا ف ب (عمق رلح ا  أكث وا حالی ا تحی ي الحب ) إن م دا ف بع
. انتم جواھر  إلیكمنا محتاج ا,  ماحبكنا ا, لو تعرفوا كم  حبيلیس ھو تجربة ولكنة فرصة نمو في 

  نا احبك .انا أحبكم . بحنان اثمینة لي, بحنان 
  

  .عدیدة  ألسباب ة ضروریالمؤلمة  اإلحداثإن  -143
  

حدث امس. ما یجعلنى حزین ھو اننى جعلت عدم رضاى على موقف, ربى یسوع ارید ان اقدم لك ما 
  یظھر. بالرغم من ان ھذا الموقف كنت قد تحملت نتیجتھ بالصمت حتى ال ااثر على عالقات

  الحب التى یمكن ان تبنى. 
اعطیك ھذه المشكلھ وكذلك ضعفى  واضعا بذلك الحب فوق كل اعتبار, اى ان كان المبلغ او الثمن.

  ن ان احلھا. انا صاغى لك لو اردت ان تعلمنى شئ بھذا الخصوص.(عجزى) ع
خوفا من تتحكم فى شخصیتى (طبعى) و اال فانا اثق فیك لكى تلھمنى فى الوقت المناسب  (المعین) بان

  لعب دور سیئ وھذا ما انا احذر منھ .لان  ا
  بھ طلبى .اشكرك لسماع واستجا  اعطیك عدم قدرتى واعتمد فقط علیك تعالى لمساعدتى

  وفقط بواسطھ النعمھ استطیع ان اصبح الحب . ,انا احبك
  
  

رى  حداثالانا قد سمعت صالتك . ھذه ا, كن بال خوف .  صغیري االتي ت ي  أنھ یئة) ھ ة (س مؤلم
  عدیدة :  ألسبابضروریة 

  لكي تجعلك تدرك ضعفك, ھشاشتك وعدم قدرتك . - 1
ة  - 2 ر الحقیق ي تفج الك تطیع  ألنن ى اال نس ى عل اسن نبن ن  أس لب) ونح ین (ص ین نبیمت

ذا ............. نطاظاھریا , لیس ما ھو ب د ك اس تعتق ل الن يأو نجع داخل احین  ف ن ال
 خر تماما .آ یىءش

 ن تبنى عالقة حب.ابالمرور من خاللك ألنك وحدك ال تستطیع  بلآلللسماح  - 3
 ن ترى صغرك.اصغیر وتعلمك  لتحفظك - 4
 لسیئة (المؤلمة) كما تقبل المفرحة (الجیدة) .ن تتمم وتقبل المواقف اا كللكي تسمح  - 5
يالمواقف  فى كللي  تصغين الكي تعلمك  - 6 ن  ولك ى وم روح  بآلاتنتظر من ن ال وم

 . یىءشالقدس كل 
 . كلقدرتنا والحب الذي عندنا  ىن تكون شاھدا على كلا كللكي تسمح  - 7

و  ما إنن تستریح , الموقف في قبضة یدي . االن اتستطیع  ھن ا كل اساسى ھ د  تفعل ھق ى  فعلت عل
ا ی هللان تذھب وتستعد لتمجید وشكر االتو . یبقى علیك  ت أفي انتظار الفرحة الكبرى حینم تى الوق

  (الساعة) الن تكون شاھدا على عملي .
  تصبح الحب . كن الحب یحبك وانادرك توھكذا بالتدریج 

  نا احبك .االمحب , بحنان  بمعطفي كبأغلفنا ا
  



 

 

  ن یحویھا .ا) كمیة الحب والنعمة التي یستطیع یأخذ(یستقبل) أو ( یقبل حالیا قلبك -144
  

تالقادمة.  األیامفي  ستحیاة عد قلبك لما أب اواننا سمعت صالتك , ا,  صغیري ذي  أن ا اال ھن  اخترت
  فقط . ارادتى ن تفعل اأحب مرونتك ورغبتك في  اوان. 
ن  كنكبمسحة خاصة , التي تم أخرىمرة  أغطیكنا ا رف ام اكثرن تع ر ف ا  اكث أتيم ى , وان  ی من

ن یمنعك  أوخطوة خطأ أو یبعدك عنى. تأخذن اویعرضك  كلكل ما یقدم ن ترفض اتكون قادرا  م
  .تكونھن انا أریدك ان تكون الرسول الذي ا

م وحب  ةباستعاما یستطع  بیاخذحالیا قلبك  ن نع وم ى و ھ طة  , محضري ف الة أو بواس ي الص ف
تقبال  االعتراف والتناول وخصوصا سر سرارالا ى اس ادر عل ر.قلبك یتسع ویصبح ق ذا  أكث .وھك

  (الذي لھ یزید). أكثر تأخذ أكثریتحقق  المكتوب كلما یكون عندك 
رة تستعد ) نا أصبح الحب ا ينحبینفس الشيء في كل مرة تقول (الن الحب  ل م كأو في ك  بإرادت

  . ةب كل أوحىلكتابة ما 
ى اموافقین و ھم  ونیقرألذین أو ل للذية وسیكون نفس الشيء بالنسب وبھم وان عل ل قل ن یضعوا ك

  (بال عودة) یعطوا موافقتھم الكلیة والغیر مشروطة والنھائیة
ي  أفكرنا متقد بحب مشتعل فیما ا ث یمكنن ل اانھ یوما ما قلبك سیكون في ملئ سعتھ .حی رك ك ن ات

  . أكثرن تقبل ا ألنك ال تستطیع ھتاحتجزیمر .حب  كعندي  ل الذيالحب 
  .بآلانا واحد مع اوھكذا معا نصبح واحدا كما 

  نعم,نعم,نعم,الحب یحبك وأنت تصبح الحب .
  

  الكتاب . اھذلاسما  أعطىن ایجب  االنا الذي اكتب ,اطالما -145
  
  ربى یسوع .انا غیر متاكد من العنوان بالضبط الذى ترید ان تعطیھ لھذا الكتاب . -

  ضوح عنوان یبین ویترجم كل الرسائل التى اتت فیھ .ارجوك ان تبین لى بو
  اشكرك لسماع طلبى واضع نفسى امامك صاغیا لك .انا احبك .

  
ا معك,ا,صغیري ك انا دائم ا سمعت طلب ة  ىإن,ن ي الفرح ى  ألراكف ب كل شيء من صغیرا وتطل

ك  بتوصل تو تحیاة على كل ما  وتشكرنيكل شيء منى , وتنتظر, ط من خالل ان صغیر ,انھ فق
  ن اعبر بواسطتك وتكون أنت حقا مفیدا لي.ا(صغرك)استطیع 

  .تحتویھھذه الرسائل فیما  أھمیةإن 
ھ , وأیضا ب فی ي تكت ت الت ي الوق یض وأیضاالنعمة التي اسكبھا فیك ف ي اسكبھا بف (كذلك)النعم الت

  عند القراء , حسب االستعداد وانفتاح القلب والرضا(الموافقة والقبول)
  ھكذا : كلةاشن ایجب  الا ,ى األساسنا الكاتب ا ىنان بمامقدمة.ولكنى  إالھو  العنوان لیس

  یســـــــــــوع. .(الذین انا اخترتھم)یة یمختار,  خاصتيلسعادة   
  انك تكتب لي...... عتقدا. یسوع) م یكمختارأنت اخترت (لسعادة خاصتك. 

  ا الذي اكتب من خاللك؟ نا أم ؟ تكتب لي ك.ھل أن األساسیةھي الحقیقة  أینولكن 
ب اولو كنت  ذي اكت اأنا ال ب  م وان  أعطىن ایج ذهعن ا  لھ اب ھو م ن اسم الكت م م ب! واالھ الكت

ل  تعنى أم األماكنن تستمر في شغل بعض اأنت داخلیا .كلمة نعم ھل تعنى  ةتحیا رك ك االختفاء لت
ك  مضبانا االمكان ,ن تعطیني كل ارغبتك في  في قلبك , اراة ما  ألجل أشكركالمكان لي؟ ىقلب  إل

ذي  أكثرالقدیسة مریم لیتسع  ىاموالى قلب  قلبي ول الحب ال ى قب دویصبح قادر عل  اسكبھن ا أری
ي  ك ف ام.فی ة  األی رح , القادم ئلةال تط بح  أس ت تص ذا أن ب وھك ك لتح رك نفس ,ات

  نا احبك؟ا,كیف صغیريالحب.
  

  .والحب ھم شیئان ال ینفصالن اإلیمانإن -146
  



 

 

غیر  امعا لي, ابقي,يص اس ا  أینم ان م ا ك ھكنت,مھم ا ا ,تفعل كن دك بكلم م  وأرش ي ا,تعل ى ف ن تبق
ىن تنظر ا. ال تخف.تعلم كلومھما حدث  كالھدوء مھما قیل ل وق  إل و ف ا ھ داثاالم ون ح ,لكي تك

يشاھدا  درتيو  لعمل وف  ق ا س دا لم اكرا وممج ل ش ة.كن بالفع مالكلی ذه  اتم ن خالل ھ  حداثالام
  ؤلمة).السیئة(الم
ا  ذكر م ھت دیقي فعلت ازیال لص ا  رع ة فیم ذي  اقمت ت ال ي الوق وت ف ن الم دهم ل  جس ي مراح ان ف ك

و  أقیمةن اكانوا یرغبوا في  ةومرثاالتحلل.مریم  ة قبل ذلك .ھ دوا  واخوت انوا یری فیھن اك اءا اش  ثن
  الطویل. مرضھ

ي  . وشفیتھحققت لھم ما طلبوة لو  ة الت ا بآلا نى اعطالما كانت القدرة الكلی ر  إیاھ تفجرت لتطھی
  )اإلیمانالقلوب .(دخولھا 

  التوبة منذ ھذه المعجزة .ستمر في تكم من قلوب اتجھت نحوى و
تعلم  وا اانظر عملي لدى ھؤالء الذین كانوا بقربى .ت ل شن ترج ل كل شيء ویك ن ا وأييء یمقاب

  كان ما یحدث .
خاص ىھذا الصباح إن ل األش ى ك ك وعل ك ومن حول رأون , أ اسكب فی ذین یق اءال ذه  ثن راءة ھ ق
  .واألنبیاءالرسل  إیماناحل محلة  االقلیل .وان إیمانك نىطاعالعمیق. اإلیمانالتعالیم نعمة 

وى إیمانوالحب شیئان ال ینفصالن .فیما تصبحون كائنات ذات  اإلیمان ب  ,ق ات ح تصبحون كائن
  .إیمان.وفیما تصبحون كائنات حب تصبحون كائنات 

  والحب. اإلیمان , واإلیمانتم تصبحون الحب ان اكمطوب
  نا أحبـــــــــــــك.ابحنان  ,م نا احبكبحنان ا

  
  .وكذلك تسلم لي كل ھمومك  ,دائما و  ثرةكألى نفسك كلیتا اكثرف متسلن اأنت تستطیع -147

تختار  ربى یسوع .عندى طلبات كثیره اطلبھا منك واعرف انك تعرفھا  كلھا و لكن أُفَِضل ان اتركك 
  التعلیم الذى ترید ان تعطیھ  لنا .علّى ان اتعلم الكثیر لكى اكون ما تریدنى ان اكون .

  انا ماثل امامك, سامع لك, اطلب الیك ان تفتح قلبى لكى یكون قادر على
  قبول التعالیم الثمینھ التى تعطیھا لنا. انا احبك. 

  
ھ  دائما.انظر ما حدث  وأقودكنا قدتك ا,انظر كیف صغیري دأت  فی ذي ب اریخ ال ام . الت ذ ع ن امن

ا  بإیحاء( ارشادى تكتب تحت  ا نظرت م ھمنى)كلم ي  معك فعلت ادرا  , الماضيف ت ق ا كن ن اكلم
  في المستقبل. ن تثق فىاحالیا,وكلما كنت قادرا  أفعلةترى ما 

  . المكوآ وأفراحك تعابكاون تسلم نفسك لي كلیتا وتترك لي كل ھمومك  ا أكثرذا أنت تستطیع ا
  .يءیوال شبدونى  أنت  ,عمل فیك ومن حولك ومن خاللك ا  إذ لم ,

  دائما في قلبك . اردده,أنت تصبح الحب وتشعر بما  خالليومن  ومعيفي 
  نا أحبـــــــــــــك.انا احبك,انا احبك ,ا        

  
ا  األدوات أصبحتم نكمان تعرفوا اتستطیعوا  -148 ة م باآلالتي اختارھ ى حب ذه لتعط ن خالل ھ

  .لسبعھاالنقط 
  

ك  , صغیري ي تقابل يانھ فقط الحب ھو الحل لجمیع المشاكل الت دث  والت الى تح ذین  الطف ىال  عل
  األرض .

ب  ي اغل انف ون  األحی متظن ذكاء  إنك تخدام ال ة ,باس رقكم الخاص اكل بط ذه المش ل ھ تطیعوا ح تس
  . النفسي,المعرفة,المعلومات,أو التحلیل 

دة. ممااحینما تكونوا  ات عدی ي نفسھ جراح  اى شخص محتاج للحب .ویعانى من الرفض ویحمل ف
بب ا ت بس واء كان ات س ذه الجراح در ھ ان مص زانان ك الل ال ح ا خ ھقاھ ة أو  نأو م حیات والدی

  :االتى انھ من الجید معرفة ,  لھ جراحات) ت(سبب اجدادة 



 

 

ط الحب  احجمھیزید من  ربما أو ایقللھح أو ان یلطف  الجرایمكن  , بواسطة طرقكم قاظ ناال   ,فق
  . بآلالھ القدرة على الشفاء.ومصدر الحب الوحید ھو قلب 

ن  ب ممك طة االح ى بواس ر بآلان یعط ا اتامباش و .وممكن أیض ا ھ طاء كم طة وس ى بواس ن یعط
  .األحیانالحال في اغلب 

  :اآلتیةل النقط من خال, حبھ  ھابلیعطى  بآلااختارھا  أدواتاى  (وسطاء) إنكم أنفسكموتعرفوا 
   وحقیقيھو نقى   بھ (نحوالشخص) الحب الذي تشعروا-1
  سلبیة من ناحیة الشخص (المجروح)المقصود. أفكار اى ال تسكنكم -2
  نقض(أو لوم) اى ال یكون في ذھنكم -3
  رحمة تتسبب في نضج مشاعركم أحشاء-4
  مصالح (فوائد ) شخصیة. اى ن ال تكونوا باحثین عن ا-5
  ھذا الشخص ھي رغبتكم الوحیدة مساعدة -6
  .ن یشفى امن اجل  تتألموان اتكونوا مستعدین  إنكممحبتكم لھذا الشخص كبیرة لدرجة -7
  .أم  ال  ھو الذي یعبر من خاللكم بآلاإذا كان حب  ,اكتشاف  كنكم من*ھذه ھي بضعة نقط تم 

س االبد  اھبن تشعروا االتي یمكن  األخرىالمشاعر  ي نف اهاالن تكون ف ر  تج ة التفكی ذا أو طریق ھ
  . ھذا ھذه والسلوك

فى اال یمكن  بآلامن حب  ةبوالعكس الذي ھو لیس موحى  رر أو یش ط حب ,الن یح ھ فق  بآلان
ذي یستطیع ھو  فى اال ا ی, ن یحرر ویش ا م ذي غالب ب ال دالح ن ا ری فیكم م م لیش ر من خاللك ن یم

ر  إنكموفى نفس الوقت یجعلكم تدركوا  جراحتكم الخاصة , مھمین في عینیھ وانھ یحبكم ,طالما یعب
  فیكم لیعطى حبھ.

ا تصبح الحب . وأنتفیما تصبحون قناة لحبة .انتم تصبحون الحب . دال ان ع ب باستخدم صیغة الجم
  معنیین بھذا التعلیم . أنھممن صیغة المفرد لكي یشعر القراء 

  .أحبكنا انا أحبكم بحنان ابحنان                
من ثمار ,ھو قدرتكم على  األلم ینتجھن ایحدد خصوبة ما یمكن  إن ما- 149  

   (قبولھ).امتصاصھ
  
  
,ارید ان یكون شریكا لجراحاتك المقدسھ ,اضع لك عدم  من ألم احملھ حالیا ما ربى یسوع اقدم لك -

  برقّھ انا احبك . .تحكم فّى (سیطر على ) بواسطھ حبك .الكلیھ تفجر قدرتكت قدرتى لكى
  

يالى ,تعصغیري ین  الق يذابنفسك ب وا  رع الوا الق ین  بأنفسكم,تع ي  مكألن, رعيذاب ا ف يدائم  قلب
  تجدوا العزاء والفرحة والسالم لتتبعوا طریقكم .

ا أو عمیقا,قصیرا او ھدف  ) بال فائدةكل(یحدث  كلالم  یقدم  ال یوجد .سواء صغیرا أو كبیرا,خفیف
  م.اآلالم فائدة كبیرة جدا لك لھذه إنأو طویال.

مإن  ن  األل ة م س الدرج ھ نف ةل ذلك  األھمی ات ویكبر,ك و النب اء لینم ا الم ي لھ مالت روري األل  ض
ان اره لإلنس و)  الزدھ ویو(إن یزھ وبة(ما  نم دد خص ا یح ھ.وان م ى  األلم)یحدث درتكم عل و ق .ھ

موطریقة تصرفكم حیال  ) وسلوككمقبولھ(ةبعایاست اة ( األل متج د ا لكي) .األل ب الب  نتصبحوا الح
  الفرح والسعادة. ماماأو  األلم ماما)سواء مثاليیكون تصرفكم كامل(

  ویتجسد فیكم . تىأی باآلإذا كان حب  إالانتم وحدكم ال تستطیعون على ذلك.انھ مستحیل.
را,تستطیعوا  أیوبفي كتاب  لأللمكلمة نعم  أعطیتمأنتم الذین  وب أن تق ھ مكت ر من هللا , وا ان الخی

  أیضا؟ لقبنال   واأللمقبل ن
ق ( رین بعم لمفك ك ماآلو ىماآل)في بتأم ة(الائیةمالس أم ذین  قدیس ات ال ین والقدیس مریم)والقدیس

  . كلمة نعم  بقوتھا(ال تفقدھا) حتفظلكي ت زمةآلالسبقوكم ,ستستقون القوة 



 

 

تطاعتكم  اكموطوب اكطوب م الس ول االل ي و قب ذلك مع وا ب الص تكون ي خ اعدین ف مس
ن البشریة.بواسطة كلمة نع ر م ر بكثی مم,السالم الكبیر والفرح الذي یسكنكم اكب ذي تشعرون  األل ال

  ن تصبحوا الحب بسرعة.ایعاش یساعدكم على المقبول الذي  األلم. ةب
يواقدر من كل شيء . اقوين ھذا الحب ھو اانتم محبوبین بقوة .اقبلوا  م  قلب م نع م ,نع ا لك د حب متق

  نا أحبــــــــــك.انا أحبكم ,انعم ,
   الصالة أیام أھمیةن تتخیلوا ا.انتم ال یمكنكم بآلاكبیر على قلب  تأثیرإن وحدة قلوبكم لھا -501

  
  

ارجوك ان تلھمنى بالموضوع الذى  .ربى یسوع .بما انھ انا الیوم المكللف بان اقود .یوم الصاله
  نتباحث فیھ. اشكرك لسماع صالتى. انا احبك .

 
  

  . كنیستيواحتضار  شعبيالمجروح لرؤیة ضالل  لقلبيلسم اجتماع الصالة ھذا ھو ب إن صغیري
ة وادركت حینماسعیدا  أكونكم  التكم . أھمی ان فيص داھا  أحی رة تحددوا م ا قاصرة)كثی  (تجعلوھ

  التي انتم فیھا . االبراشیة أو  تاعلى دائرة ما یحیط بكم مباشر
د  ي بع وا ف ا تكون يحینم الة ف حقیق رإللص او ن المطھ ت األرض كلھ ا ,فیدوا یس ال  اى منھ الرج

  والكائنات التي تسكنھا. واألطفالوالنساء 
اافي  نھواإن ما یعطى ھذه القوة للصالة , ع القدیسین  ثنائھ ب وروح م ي شركة قل دخلون ف تم ت ان

  على األرض.الذین متضرعین) ال( القدیسینو, والقدیسات الذین في الفردوس والمالئكة القدیسین 
ن  ریوان ما یحدث ثمر كث م صالتكم ولك و ك یس ھ وب ل ق دفي غیر المنظور وفى القل خولكم عم

  (ارتباطكم)ورغبة كل كیانكم.
رة من  ,تعبدون ( حینما تتضرعون   ) تكون هللاتشكرون ,تقدمون,تغفرون لآلخرین وتطلبوا المغف
ن اجل ا األفضل منكبیرة.انھ إذا أھمیةوحدة القلوب لھا  وا للصالة م رآلان تجتمع  ةصیاغعن  خ
  ن یكون ھناك لحظات توقف بین الصلوات .اھكذا یجب  األمركان  حتى لوو , صلوات محفوظة

ررأ ا  ك ھم م  قلت دیھا لك وبكم ل دة قل أثیر:إن وح ب  ت ى قل ر عل ر باآلكبی لوات  أكث ن الص ر م بكثی
رعة. ي  إنالمحفوظة التي تردد بس واظبتكم واشتراككم ف ودكم وم اموج م  أی ة یجعلك الة الكامل الص

  وا على نعم كثیرة .تحصل
تطیعوا  وا اال تس ةن تتخیل ذه  أھمی ام(األیامھ الة)  أی د ب بآلاالص ل واح ى ك م عل یض نع كب ف یس

  .یدیھیصنع منكم كائنات حب حسب رضاكم و تسلیم حیاتكم بین بوواحدة فیكم .بواسطة حبھ 
  بجنون . باآلانتم محبوبون من 

  .أحبكنا انا أحبكم .بحنان ابحنان     
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  ن یصبح صالة .ان كتنفسنا(فیما نتنفس) مم -
ىا ,شعبيضالل  أرىحینما  ةری) كبىماآل( معاناتي , صغیري الم  ن ھ ات ودهطرق  یأخذ لرؤیت  تق

اكبر  إلى ر ف ھ معانا, معاناة اكب رة لدرجة تان دو یستغل  أشخاصن اة كبی رة ال تستحملھا والع كثی
  .م(االنتحار)نفسھأتدمیر  لىا مویدعوھالموقف 

وا ببشاعة  إدراكھمخطورة عملھم. لو كانوا في كامل  اوكثیرا من ھذه األشخاص ال یدركو العترف
مل اعطاة لثمین جدا الذي اعدم احترام الخیر وھي تدمیر النفس بنفسھا  التيھذه الجریمة . وھم ھ  أب

  من الحب.بھذا القدر  ,وأبونا أبىالذي ھو 
  .نساناقد خلق كل  بآلاانھ بواسطة صرخة حب من  نعم

  للحب. نفسھخلق بواسطة الحب لیصبح الحب ,فیما یقول نعم للحب وفیما یترك 
ف ذي  لألس یش,المجتمع(العالم)ال العكس  نع ذه القیم.ب رم ھ ھ ال یحت دفی م آالھ میق ة  ھلك ذه ,كاذب ھ

ةآلا دم لھ ة تق دى قص الكاذب عادة لم رق للس ورة ط اس)في ص م (للن رق ال ي ط ة ھ ى الحقیق یر وف
  كثیرة ال تعود تحتملھا. أشخاصن ا(معاناة)على المدى المتوسط والطویل لدرجة 



 

 

ة  أكثربال حدود وھو یعطى لكل شخص  احمةرم بآلان لحسن الحظ ا ارس بحری من فرصة  لیم
  .األبدیةلیكون سعید معھ خالل  اختیاره

رة  الموت  ھعساوفى وھذا االختیار یمارس طیلة الحیاة على األرض   الموت وحتى في داخل خب
م أ,وھو ما ی رة ھ ذه الفرص األخی تفیدین من ھ ر مس ع .واكب ذین تى لیعطى فرصة للجمی ھؤالء ال

  حب هللا. شیىء عن وھم ال یعرفون (یموتون)ینامون
اءحب هللا  وتذوق وانتم الذین عندكم میزة معرفة , تستطیعوا ان تساعدوا كثیرین من حیاتكم اثن

 ھذه النفوس بواسطة صلواتكم. وممارسة سر التناول والتقدمات بكل الصور التي یمكن تخیلھا .
استمر في ان تقدم كل نفس تتنفسھ كما أوحیت لك في الفترة األخیرة , ألجل الموتى وكذلك ألجل 

  الذین مسجونین في تفكیر االنتحار.
نكم باإلضافة إلى ذلك تصبحون أدوات طوباكم ألنكم عرفتم وذقتم حب ومراحم اآلب . طوباكم أل

بین یدیھ. مما یسمح لنفوس عدیدة ان تعرف الفرحة والسعادة التي ینتجھا حب ومراحم اآلب 
  والفرحة لترك النفس تتغیر بواسطة الحب. انتم تصبحون الحب . أنت تصبح الحب .

  قلبي متقد حبا. كم انا أحبكم .   
  ر جدا).كم انا احبك صغیرى (الصغی          
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  - بآلارسالة من  -(الضیاع) 
وخصوصا  أعدك وعلیك ,  نظري ألقیت نا اخترتك,ا,  ل بكن یحباالصغیر) قبل  طفلي(صغیري
  قریبا جدا. ىءبالم ستحیاة  ن وما اآل ةتحیاقلبك بما 

الكلیة والغیر المشروطة  اعطیتنى الحب . بواسطة كلمات نعم التي  لقد تشكلت لكي تصبح
  والنھائیة (بال عودة)

على العمل  اسیأر, أنت تصبح  ئیشبن تشعر ابھدوء بدون أنت  بدأتھاالخلقة التي  أكملن اعلى 
من خالل ھذه  إلیك أتحدثن ا أریدالذي  أبوكنا ا نةا. نعم ھذه اللیلة . تكونھن االذي أریدك 

  عندي. كلالتي  األھمیةھو  تدركھن ا كأریدالذي  .الكلمات (الكتابة) 
الذین ال  اطفالى یمر من خاللك لیصل ویحب كثیرین من  حبين ا أرید. كلیفیض حبا  قلبي

یخدعوا بواسطة الذي ینشر  أنفسھمدین عنى فیما تركوا یو البعاجیدا  یعرفونيأو ال  نىیعرفون
  .األكاذیبعلى  األكاذیب

, من قبل  اقويكاذبة . فیما یبدوا  ةھلآعدد ال یحص من  الطفالى ة ویقدم آللإن یصبح اذي یرید ال
  قد اقتربت (اقترب من النھایة). ساعتھ.  كنیستيفي  أبدالم یحدث مثلھا  بطریقة حیث تسرب

 فأكثر أكثر أنةقریبا جدا .  ةسرأتسحق   الصغیرة الحبیبة النقیة (التي بال خطیة) سوف  ابنتيإن 
 أحاكمةللمكان الذي بواسطة المالك میخائیل  دمقا وزیرر ن(مربوط بالسالسل) في السا مسلسل

  .األبد إلىالجحیم  إلىفیھ . لكي یحكم علیة ویرسل 
طوا موافقتھم الكلیة والغیر مشروطة والنھائیة وذلك عنا في حاجة عاجلة لصغار مثلك الذین یا

العظیم في  مجیئھیسوع لكي یكون  ابني. وذلك للسیر للقاء  بةخرالتي تسقط  كنیستيبناء  إلعادة
نا التكون من ضمنة أنت وكل خاصتك ( كباختار اوان, عد حالیا بی, كبیر جدا  جیشي أنةالمجد . 

یسوع (ھذه  مختارین خاصتياخترتھم) وھؤالء الذین تقدمھم لي بطریقة خاصة. وقراء لسعادة 
  ).ثالثالالكتب 
ة . وتصبحون تتتغیروا بواسط أنفسكمعن قبول وترك  عبارة ألنھابسیطة جدا. بسیطة ,  ممھمتك

علیھم في  متمنتأأكثیرین الذین  لىان یصل ابحریة وبغنى حتى یستطیع  حبيھذه القناة حیث یمر 
  أیضا. ورظنمالغیر المنظور وفى 

ن ) احبيح للحب (ن تصبحوا ھذه القناة المتكاملة التي تسماال تحاولوا بواسطة طرقكم الخاصة 
  یسیر بحریة ,سوف ال تستطیعوا.

وا عن تضا إاللیس علیكم  . ن یسیر بحریةاحینما تدركوا عدم كمالكم والمعوقات التي تمنع الحب 
  .أخفیة اوان.  ىءیش) كل تعطوني(

  وفى نفس الوقت بساطتھا مذھلة . , علیھا لھا قوى رائعة م تتمنإإإن المھمة التي 
) بواسطة ما لالستعمال تصبحون كائنات مقبولة (صالحة إنكمتعتقدون  تمنا األحیانفي اغلب 

  ةحصالواعمل منكم كائنات مقبولة  تتركونين اعلیكم  حوباقتر قول لكمبأنا ا نولكتفعلون 
تتغیر  أنفسكمعلى مرونتكم ولترك  أشكركم. حبيبواسطة  بالملىءلتمریر عملي الذي یتحقق 

  على تركة یعبر بحریة من خاللكم . وأشكركم,  حبيولكم ملئ على قب أشكركم, حبيبواسطة 
  .أبوك.  أبوكم . عشق. بالتي تصنع منكم الحب   األب لھبقمنى  اقبلوا
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یقودك  أینن تعرف ابدون  ةتحیان ا. اقبل  بآلاة عظیمة من نعمحالیا ك ةتحیا, اقبل ما  صغیري

  ذلك.
نحو تحقیق مھمتك الكبیرة , مھمتك  أكیدةحد مھم . انك تتقدم بھدوء ولكن بخطوات وا یئاش

  علیھا.  بآلا تمنكإإالجمیلة التي 



ن یكون الكي یصبح مطابقا لما یجب  تغیریوفى نفس الوقت الذي تتقدم فیھ ناحیة مھمتك , كیانك 
  ھذه المھمة.علیة لتحقیق 

, كل  ردیئةتحمل ثمار ان مرا جیدا وال شجرة جیدة ن تحمل ثا ردیھال یمكن لشجرة  أنةوكما 
 , بآلا إرادةواحدة: ھي عمل  ةغببرنقى كلیتا . مسكون  اى ن یصیر ابیض كالثلج . كیانك البد ا

  . أبوك و أبى
  تعطیھ والذي بآلامن  تستقبلھ لذياالحب . وھذا الفكر  و ھون یسكنك افكر واحد یجب 

  . إلیةن یعود اتى منة والبد أی یىءشن كل ا مدركا .لآلخرین في غیر المنظور
  وال لكلماتك ضد الحب . ألفعالكوال  ألفكاركإذا ال یعد مكانا بعد عندك 

  ,............... الخ .واإلدانةكما الكبریاء, والنقض , الحكم , والكذب , 
  ن كان .ا اى شخص  اى ناحیة  سلبيفكر  اى  تماشى معن تاال یمكنك حتى 

  تكون : رحمة ,تفاھم , شفقة, قبول وحب . بد انال أفكارك
  ن تكون.ا بآلا ةیرید مان تكون ا ,رغباتك تصبح 

,  هللا إلى أشخاص. تقود  یتألملمساعدة الحزین , لتریح الذي  تأتى,  تفعلھ كنإتتمم ما یرغب ھو 
  في غیر المنظور وفى المنظور. ,اللیل ثناءاوالنھار  ثناءا

القبول والغفران والرحمة والحب . وھذا ھو الطریق  أنة,  هللالى نفس  أنت تعرف الطریق لتقود
  الطریقة )  بھذهن تتعود السلوك فیھ . أوال مع نفسك (تعامل نفسك االذي یجب 

العوائق التي تجدھا على ھذا الطریق حتى  بلآلن تستخدمھ مع اآلخرین . قدم احتى تستطیع 
  ھذه العوائق ویجعل ھذا الطریق سھال ومریحا. یرفع بواآلبحریة .  تاخذة ن اتستطیع 

  لكونكم على طریق الحب . اكموطوب اكطوب 
  انتم تصبحون الحب . أنت تصبح الحــــــــب

  نا أحبـــــــــــــــــــــــــك.ابحنان 
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. أنت تعرف  حبيفیك ملئ  ألسكب, لقد اخترتك عینیي, أنت وجدت نعمة في  اكطوب صغیري
فقتك (رضاك) والوحید ھو مالیس بسبب استحقاقك . ولكن فقط بواسطة الحب , إن استحقاقك  أنة
  لدى حریة العمل الكلیة. إال اذا كانن اعمل في القلوب اال استطیع  ىالنن

ترك على كلمات نعم كلیة وغیر مشروطة وبال عودة . ل ألحصلن اجذب القلوب ا إالال استطیع 
  النفس للحب یتحكم فیھا.

  حالیا. باألكثرفقات دائما مھمة جدا. ولكن اھذه المو
  العالم الجدید. إلىللعبور من ھذا العالم الحالي  ةجباریإ انھا

ك العالم ذلدنس وال نجس ك یىءش یدخلھن ملكوت السموات ال احیث  قىنیتن االبد  وكلھ كلھ, كلھ
  الجدید.

بال  یىءش. كل  محضريجد في اوتن یادنس (نجس)  ءتطیع شي. ال یس بعد مجیئي العظیم
  . قىتنین  ااستثناء البد 
 سرارالاامى في كل مكان خالل العالم (بواسطة الصالة والصوم وممارسة  تطلبھوھذا ھو ما 

قى أیضا بواسطة نتبال عودة والنھائیة ). ی والتيولكن خصوصا الموافقة الكلیة والغیر المشروطة 
ن یعرفوا ا.  هللا إلى تتوجھن اعدد من الناس   أكثر ة. لدعو ء(المحن) التي بدأت ببطالتجارب 

رحماء لكى یرحمون وان یعرفوا عدم قدرتھم لكى یكونوا خطاة وان یكونوا  أنھم(یعترفوا) 
لكي  بآلامن  ىءالمل إلىمحبوبین  أنھم )وان یعرفوا( واكتشفوان ی بآلاشھودا على كلى قدرة 

منظور وفى المنظور وكذلك یكونوا قادرین على الدخول في العالم الالحب في غیر  ینشروا ھذا
  ) . عظیمال ئیالمجالعظیمة ( لمقابلتي واتأویالجدید 

لذلك في طریقة الصحیح  عدادالاتفكر في ھذه اللحظة التي طال انتظارھا . إن حینما اتقد حبا  انا ا
  ــــــــر.فجــــــــــــــــتت. قریبا ھذه الفرحة س



نا ابجنون .استفادة من أوقات النعم ھذه  أقصىواستفیدوا  وابتح أنفسكم. اتركوا حبياقبلوا مبدئیا 
  نا أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك .اأحبكم . بجنون 

  . اإلیمانمؤلمة بعیون  أمسعیدة  كانت , الحیاة )  حداثا(  حداثالا إلىانظروا  -155
  

یحدث  ىءش, ال  لعمليشاھدا  أكثر , الحظ جیدا ما یحدث فیك ومن حولك . وستكون  يصغیر
  بال ھدف (بال لزوم) :

ھو التمجید  حداثالاسعیدة تملئ القلب بالفرح والھدف من ھذه  حداثان تكون ا اما  - 1
  وحبة ) . صالحھعلى عظیم  بآلاوالبركة والشكر (شكر 

تسمح باكتشاف عدم مقدرتك  والتي(مؤلمة)  سوءا أكثراقل أو  حداثان تكون ا إما - 2
 بالرغم من وجود حسن النیة . وأخطاءكوجراحك وھشاشتك 

  یىء.شأنت وال  بدونھالن ,  بآلابین یدي  یىءشتحثك على وضع كل  حداثالا وھذه
ذلك تسمح  إلى باإلضافةعدم قدرتك وحدودك , كمؤلمة جدا تؤكد ل حداثاأو تكون  - 3

معا وھكذا تصبح مساعدا في الخالص  ونتألم مى آلا إلى مكأآلن تجمع (تضم) ا كل
  .أبدیةبسعادة  أكثرمعي . لكي تسعد 

كل  یرىولیس بعین الجسد . یكتشف بعدا جدیدا  اإلیمانبعین  حداثالا إلىإن الذي ینظر 
  . بعادالاثالثیة  هرضانمن  أكثر أخرىبطریقة   شیىءكل یرى تغیر  یىءش

للتقدمة, للتمجید ,للغفران وطلب المغفرة , للتشفع  فرصھكل حدث سعید أو مؤلم یصبح 
 كثراویصبح الشخص  فأكثر أكثر ىبلالتحاد  صفركل شیىءیصبح والشكر والعبادة . إذا 

  الحـــــــــــــــــــــب. فأكثر
  انتم تصبحون الحب . أنت تصبح الحـــــــــــــب .

ن اا . نماذج یتضح من خاللھا ما یمكن تریز وإالمالقدیس یوحنا بولس الثاني  األب -156
  دور الكبیر) . بیلعال  اى صغیر  نفسھ اإلنسان(یجعل ضاع االت عھصنی
  

. كلما تشعر نفسك صغیرا  بظليعلیك  وأظلل أحمیكلكي  بمعطفي فكباغلنا ا, صغیري
 أمر ان اعبر من خاللك(وضعیف وغیر قادر ومجروح كلما كنت مفیدا لي واستطیع 

  استخدمك.و )بواسطتك
الناتج عن ادعاء القوة والمقدرة  كنیستيوضعف  شعبيحالیا اآلالم الكبیرة التي سببھا ضالل 

  كونین لھا ویدیروھا .مھؤالء ال یفضلھالذي والكبر
 ینتجھتریزا لیروا ما  الماو نى الثاالقدیس یوحنا بولس  األبلدیھم كنموذج من ان بالرغم 
  (االتضاع). الصغر

 أكثرشھودا على ذلك  واعلى ھذه األرض. وستكون یىءشكل شخص ھو ال  ,هللابدون قوة 
 إلىن یكشف , ویھدم ویرسل االن ساعة الحقیقة الكبرى تقترب وكل ما ھو خطا البد  فأكثر

  قاع الجحیم , لكي یعطى المكان للنور والحقیقة .
ئنات حب , یجب ) الذین على  األرض . كااطفالة ( أوالدةن یصنع من اإن الحب الذي یرید 

) فیھم. خاطئغیر صحیح ( یىءشكل   یكشف ویطرد نور الحقیقة, لكي مامان یضعھم ا
جمالة یستعید  و هللا ألوالدن یجد الحریة الكبرى اوھكذا كل واحد وكل واحدة یستطیع 

  .االصلى 
 إلىتذھبوا  أنفسكمن تعثروا وتتركوا ا. بدال من  اإلحداثوحینما تكونوا شھودا على ھذه 

  .  اإلحباط
تدق للتحریر الكبیر الذي  أتبدفي االبتھاج والتمجید الن ساعة الحقیقة و الفرح كونوا في 

  یقودكم نحو الحب . انتم تصبحون الحب . أنت تصبح الحـــــب
  محبوبون . بحنان إنا أحبـــــــــــــك  أنتمبحنان 

  .مریم) . (السیدة العذراء  خدمة قلبك تصبح في دارتكق -157



واصل  قلبي إلى أضمك, رعيذابین  أخذكأن ا الستطاعتي ةنا سعیداالصغیر , كم  طفلي 
محبوبین  أنھمقبول الحب ومعرفة  إلى) في نفس الوقت قلوب عدیدة مثلك محتاجین أالقى(

التي  في العالم تمنعھم من قبول  باألشیاءولكن الھموم (المشاغل) والقیود التي تربطھم 
  لكم. یعطیھلكي  بآلایسوع باستمرار من  ابني یستلمھحب الذي ومالقاة وتزوق ال

قلبك  إلیةن تستقبل ما یحتاج اتستطیع  الوقدراتك لیسوا في خدمة قلبك  ما عندك حینما یكون
 ابني لىا أقودكن ا أمكنا ابواسطة تصاغرك وبواسطة قلبك یكون من السھل على  لكن, و

  للحب . نفسھة) من المصدر ن تستقى (تشرب بشراھایسوع لكي تستطیع 
 اكثریتطور أكثر, وكلما یشرب  أكثروكلما شرب قلبك , كلما یتطور . وكلما یتطور , یشرب 

  مكانا فیك . فأكثر أكثر ویأخذ
  في خدمة قلبك .وقدراتك تصبح 

یجعل  والذيفیھ  أنتالشعور الكبیر الذي و وھذه ھي التغیرات الكبرى التي تحدث فیك حالیا
  منك الحب.

ماسكة بیدك دائما بجانب یسوع ,  أمكانا  , ال تقلق شعرت انك وحدك  أحیانالو وحتى 
  . یقبلھن االستالم كل الحب الذي یمكن لقلبك 
ما  كل قلنألكي  رعيذابین  أحملكن ااستطیع  أمك اكم تكون جمیال حینما تتصاغر , وان

  .تحتاجھ
  محبة فأكثر أكثراقبل انك محبوب بجنون وان تكون 

  مریـــــــــــم أمكالتي تقبلك ,  مكأ
  انتم  تعیشون في عالم , ضل تماما. -158

  ھدوء, فرحة , سالم وحب. :ن تجد ما تبحث عنة اتستطیع  قلبيدائما وفقط في  أنة, صغیري
ن . إذا ثبتم كثیریحتى المختارین وكھنة  تیارهانتم تحیون في عالم ضل تماما . واخذ في 

یوجد ما یھبط العزیمة .  فأنة,  كنیستيالتي ترتكب حالیا في  األخطاءوعیونكم على العالم 
قبلوھا من خالل إ ,أخطاءوعلى أ(على النقیض) في كل مرة تكونوا شھود على ضالل  نولك

 صالحھفي  ینلمتأم.  نحوهوجوھكم موجھة بفظوا ت. وتح بلآلعدم قدرتكم لكي تقدموھا 
حارسین مترقبین منتظرین ما سیحدث قریبا . وحبة . وتصبحون  قدرتھ, وكلى  احمةروم

  حائرین (شاعرین بالضیاع) .  أناستكونوا   نابدال من 
  كما یشرق النھار بعد اللیل. بالتأكید تىیأسالحب 
  ومقدسین بالكامل. ءانقیاكل موافقتكم (كلمات نعم) لكي تكونوا  أعطوا

  . بالملىءالحب  أصبحتممتحررین بالكامل من قوى الشر . وتكونوا قد 
  دیاركم (المدینة الجدیدة للحب)  إلىوھكذا تدخلون 

ا فیما ین تتمسكوا بعالم اآلالم ھذا ولكن تستطیعوا حالاكما إن السموات مفتوحة . ال علیكم 
. تحیوا بالفعل ھذا  باآلالداخلیة وتحفظوا عیونكم موجھة نحو حب  أعماقكم إلىتدخلوا 

  .ي األرض كلھان یتفجر فاالحب داخلكم في انتظار 
  تتغیروا بواسطة الحب  أنفسكمن تحیوا في ھذا الحب فیما تتركون ان اآلالستطاعتكم  اكمطوب

  انتم تصبحون الحب , أنت تصبح الحـــــــــب.
  

  قریبا ,سوف ال یوجد مكان للفاترین (لیس سخن وال بارد) وغیر المبالین. -159
  رض الجدیدة یوم بعد یوم .رجاء ھذه األو ن تتقدموا بفرحة ا, یجب  صغیري

  القادمة . األیامفي  فأكثر أكثر وتكونواالكبرى  واآلالمن شھود حالیا على المعاناة اآلانتم 
وانتم أیضا شھودا على أشیاء جمیلة وتغیرات جمیلة في القلوب بواسطة الروح القدس . 

القادمة . قریبا . سوف  األیامفي  فأكثر أكثرشھودا  وتكونوابواسطة النعمة , بواسطة الحب , 
  ال یوجد مكان للدافئین (الفاترین) وغیر المبالین . 



كلیتا في الظالم  یكونوافي ملئ النور . وسیوجد ھؤالء الذین  یكونواسوف یوجد ھؤالء الذین 
.  

  .أبداال یمكن االثنین  خراآلالواحد أو  إماسوف ال یتواجد المتوسطین من بعد ,
  وضوحا(رؤیة) فأكثر أكثركون تس  أخطائھمدخلون في عالم النور  بالنسبة لھؤالء الذین ی

  لثلج.من ابواسطة كلمات نعم سوف یتحرروا لكي تصبح نفوسھم ابیض 
روح قوة  ةسیطرتحت   فأكثر أكثر یكونواسفي الظالم , یكونوابالنسبة لآلخرین الذین 

كما بدأ  بأنفسھم أنفسھمتقاتلون في بینھم ویحطمون یوكبریاء وانتقام وكره وغضب وعنف وس
  بالفعل . األمر

في عالم النور .ال تضیعوا وقت  أناس فأكثر أكثرتفتح العیون یوجد  لكي.بآلا لىاصلوا معي 
بجنون  ألنھنظركم موجة نحو النور ونحو الحب . أحفظواعالم الظالم ولكن  لىافي النظر 

  انتم محبوبون 
  بحنان إنا أحبــــــــــــــك.    

  انھ خطا فعال.‘تصبحون قوة  إنكمواسطتكم انتم تعتقدون  ب -160
 أصاغر إلىنا محتاج اھذه األوقات التي ھي األخیرة , ,وقت مضى اى من  أكثر,انھ صغیري

 أدواتكثیرین ,صغار جدا لیكونوا في مستوى قلوبھم وسامعین لي وھنا فقط یصبحوا 
  صالحة بین یدي .

  فادح. أن تصبحوا قوة ومقدرة .وھذا خطاتطیعوا انتم تعتقدوا انھ بواسطتكم انتم تس
 أمرالذي  ولكن حینما اكون اناكالریح التي تمر  وال تترك لھا اثر بعد مرورھا. بدونى انتم

تصبح قادرة على  (التى ھى انا )اإلعصارمن خاللكم,الریح الضعیفة التي ھي انتم مع قوة 
  رفع وتحویل كل شيء في طریقھا.

إن لم  , نفسھال یفرض  ذاتھفي حد  وجوديالذي یعمل كل الفرق.ولكن ھو  مفیك وجوديإن 
  یكون مرغوب فیھ ومقبول.
 كلمما  أكثر وجوديسلطان على  كلطلبات أنت لست  تعطیھن اأنت ال تستطیع بواسطتك 

  ذاك) ال علىعلى ھذا و كلیمر من خاللك (ال سلطان   ان تتركةإال اإلعصارعلى 
  فیك ومن حولك ومن خاللك. وجوديسلطان على  اى  ونفس الشيء أنت لیس لدیك

مكان فیك ومن حولك ومن خاللك .لو  یأخذسوف  وجودين ان عندك الثقة اوبالرغم من 
ال  وجودي.الن یشغلھن االمكان الذي یرید  تعطیھن اكان مرغوب فیھ ومقبول.وكنت تقبل 

  ن یشغل مكان بل المكان كلھ.ایرید فقط 
  نا واحد معك).ا(لیكونوا واحد معي  كما  األبلدى  صالتيدائما  أنھا

  انقص .إنى انا ون ذاك یزید ا ینبغيوكذلك صالة یوحنا المعمدان .
فیك وھكذا  فأكثر أكثرخذ مكان  أأن انا اقبل ا, أكثرن تقل وان تتصاغر افي كل مرة تقبل 

  خذ كل المكان وأنت تصبح الحب.أأن الى ا أصلن ااستطیع 
رغبة  إالالحب فیكم .لما كانت عندكم  ینتجھتعرفوا كیف انتم  محبوبون وما  لو لو تعرف ,

  صغرا)لكي یشغل الحب كل المكان . أكثرن تصغروا (تصبحوا اواحدة وھى 
  ألنكم على الطریق الجمیل للحب ھذا. اكموطوب اكطوب

  نا أحبــــــــك.ابجنون انتم محبوبین بجنون   
  .أقودك أینن ترى أو تعرف ابدون  اناإلیماستمر في التقدم في -161

على ھذا  ألنھ.أقودك أینن ترى أو تعرف ادون  اإلیمان,استمر في التقدم في صغیري
  الطریق تتغیر أنت.

 اختارهانك على الطریق الذي  متأكدن تكون ایقودك ھذا ولكن  أینإن المھم لیس ھو معرفة 
  .باآل كل

ا من التجارب ءن تعیش كل المشاعر بدا الطبیعيوانھ من  بواسطتيوتترك نفسك تقاد كلیتا 
  ) حتى الفرح والتھلیل.واإلحزانوالمحن(اآلالم 



   كل) أو ما یحدث كلوفیما تقبل كل شيء (كل ما یقدم 
كما لو كان  كل,وتقدم لھ كل شيء ,في ھذه الحالة كل حدث یصبح  باآلمن  آتكما لو كان 

  ك في الحب.توتنمی إنعاشك إلىزھرة ,تؤدى 
كیف تصبح الحب لو لم تكن  إذان تصبح الحب.اإن مھمتك الحقیقیة في الحیاة ھي  كقد قلت لل

واقف بجانبك  أنىوتتلقى تعلیمك من شخص ھو بالفعل الحب ,ولذلك السبب , ومرشد  دمقا
 اذا رفعكأوب حمیكأوب )كل أوحى( كلھمأبنا ا رشدكأوب أقودك ىانن إلى باإلضافة ىالندائما 
  الذین في طریقك. لھمأوب.تسقط

اسكب في قلبك في كل لحظة من اللیل والنھار  أنىھو أیضا مھم  والذي بمعطفي أغلفكوب
  نا احبك.اكمیة الحب التي یستطیع استیعابھا وھكذا أنت تصبح الحب .بحنان 

بالفعل سوف تكمل طریقھا حتى تشمل  وبدأتإن التنقیة الكبرى التي طلبت منكم -162
  ).األب)هللا (أوالد(طفالأاألرض بكبرھا وكل 

العظیم .ھذا الیوم  مجیئي,إن الفرحة كبیرة جدا في السماء كما على األرض یوم صغیري
  إن التجھیزات لھ عدیدة. یتأخرسوف ال   انتظارهالذي طال 

شھودا على ھذه  تكونوا,سالیا حماذا یحدث  اإلیمانلو فتحتم عیونكم وقبلتم بقلوبكم من خالل 
  .اإلعدادات

.قلب  قلبھ إعدادعلى ھذه األرض حالیا ھو  عیشعنھ لكل شخص ی الغنياالستعداد الذي إن 
 أفكارالعظیم ھو قلب تغیر(تحول) بواسطة الحب.مسكون دائما بواسطة  المجيءمعد لیوم 

صورة كالكرة والغضب  اى السلبیة تحت  لألفكارسالم وفرح وحب .وال یوجد فیھ مكان 
القلق .  سلوكھن كان ا اى  خرآلاوسمعتھ وعدم قبول  خرآلاصورة  وتشویھواالنتقام 

  المادیة أو غیر المادیة. باألشیاءواالنشغال 
  كما ھي. لنفسھ قبولھوعدم  نفسھأو الشخص مقابل 

بواسطة الشخص  تحقیقھالذي ھو ال یمكن  النواحيإذا الموضوع یخص قلب كامل من كل 
  .بفرده

للكائن  أعطى(ما بدا خلقھ) وكما  خلیقتھكمل وی تىأیفقط الخالق لھ القدرة على إن 
  )حریة كبیرة بواسطة الحب.اإلنسان(

  وغیر مشروطة ونھائیة. ) كلیةموافقةھو ینتظر من ھذا الكائن الذي خلقة كلمھ نعم (
الخالق ویقطع كل القیود والعادات التي تمنع ھذا  تىأینعم كبیرة للبدا.وكلمات نعم عدیدة لكي 

  الحب. ن یصبحاالشخص من 
لحب لقیض نن یعطى كلمات ال عدیدة لكل شيء انفس المنطلق یكون على الشخص بو

  .بآلایصبح أداة مرنة وقابلة للتشكیل بین یدي ن من اویمنعھ 
 أطفالشتمل األرض كلھا وكل تكمل طریقھا لتسوف  وبدأتمنكم  إن التنقیة الكبرى المطلوبة

  )هللاأوالد(
, إن  األوائلمن المختارین  إنكما موافقتكم كلمھ(نعم) كما الوقت في عجلة( ضیق) لكي تعطو

  من رفضكم أو ترددكم. تألموامستفیدین كثیرین من كلمات نعم التطوعیة سی
.لم یكونوا مدركین  األولینقلیال الرسل  یشبھكبرى اكبر مما تعتقدوا ,ما  أھمیةكلمات نعم لھا 

  كلمة نعم  على تبعیتھم للمسیح. ألھمیة
نا اأحبكم , ناالكونكم مختارین .انتم تصبحون الحب لكي تعطوا الحب . اكمطوبو اكطوب

  أحبـــــك.
  . نا احبك بفقرك وضعفك ومحدودیتكا-163

 و ذلك بسبب ومشیئتھسامعا للرب  وبقاءه صالتھیصلى ویقول للرب انھ فقیر في  لیودر(
دون   باآلتا في یدي ن یضعھا كلیاصعوبة في  وعندهالمادیة  األشیاءوھموم  ةتامشغولی
  .....)إلیھاالعودة 



دائما معك  اوان أبدا أھملكال  ناا. عینیيثمن  في  كل,ال تخف,أنت ثمین عندي ,أنت صغیري
  التفاصیل وبكل مشاغلك وھمومك. بأدق بأھتم,

 ألنھ  عینیين تكون تصرفاتك مثالیة (كاملة) لكي تكون لطیف ومریح في  اأنت تود(ترید)
  .اإلیمانیالءم رجل  امھوھذا حسب وجھ نظرك 
 یریدهكما لو كان ھذا ما  قبلھاأب,ضعفك ومحدودیتك  ونا احبك بفقرك الكن لو تعرف كم 

  منك حالیا . باآل
في الوقت الحالي وتقدم كل شيء  كلشيء  أفضل لو كانتن تقبلھا كما ا إالوأنت ال علیك 

  وتعطى باستمرار كلمات نعم. بلآل
  حالیا. ةتحیان املة ھو ,نعم عملة ولیس عملك ھو یعرف ما یلزمك إن تغیرات كیانك ھي ع

,  علیة  ن تكون الیوما یریدهمشیئتھ فیما یخص ما  إلىن تكون كامال ضم مشیئتك ا أردتلو 
ن تكون في اما یرید ھو  إلىن تضم مشیئتك اوغدا سیكون شیئا أخر لكن سیكون علیك أیضا 

  .حداثالاالل األشخاص المحیطین بك ومن خالل من خ ةتحیان اھو  یریدهما , كیانك 
  إن النعمة دائما ھنا لتساعد ضعفك وتصنع منك الحب 

  نا أحبــــــــك.اأنت بجنون محبوب .بجنون 
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 یسكبھا فیك.ن ا) والنعم التي یرید الروح القدس اإللھام( اإلیحاءاتمعي,وقبول 
 أكثرودائما  أكثر,انھ في فرحة كبیرة أراك تتقدم لكي تصبح الحب,اصغر واصغر صغیري    

  صغرا لكي تتواجد في مستوى قلبك .
بالدخول داخل نفسك   كلن یقبل الحب.انھ فقط قلبك الذي یسمح اانھ فقط قلبك الذي یستطیع  

 الوحي( اإلیحاءات(خاصة) معي ,وتقبل بالدخول في عالقة شخصیة  كلویسمح ,  باآل تأمللتو
  ن یسكبھا فیك .ا)والنعم التي یرید الروح القدس واإللھام

مع القدیسین المالئكة وشركة القدیسین و وتكون في شركة قلب واحد وروح مع القدیسین فیك
ي وا حالیا على األرض .انھ فقط قلبك الذعیشوالقدیسات الذین في الفردوس ,وكذلك ھؤالء الذین ی

 ایاة مقدما  ,ن یتغیران ترى السلوك الذي یجب ا كلن یصنع النور فیك وبذلك یسمح ایستطع 
  .أبیةالصغیر الذي ینتظر كل شيء من  عتضاإب قبولھبعد  بلآل

انفتاح  إلىلیغیر ھذا االنغالق  تىأیالخالقة (ید الخالق)  بیدهلكي  بلآلاقبل انغالق قلبك ,لتقدمة 
  ن یمر بحریة في قلبك.اكبیر سامحا بذلك لحبھ 

القدیسة  ىاموحینما یمر (یسرى) بحریة في قلبك .ھذا القلب یصبح في عالقة دائمة معي ومع 
  مریم وكل المالئكة والقدیسین والقدیسات الذین في السماء وعلى األرض.

  حب..عمل ال بآلاعمل  ألنھجیدة .ن یحقق أشیاء یحاول ا والذيولم تعد أنت الذي یحیا في العالم 
وتاركا  موافقتھن یصبح الحب معطیا ا ایاة الذي یعبر من خاللك ,الذي یعبر خالل العالم مستدعیا 

  یتغیر لیصبح الحب. نفسھ
في عیون العالم ولكن صغار. صغار جدا في  وأقویاءانتم مختارین ,لیس لكي تصبحوا عظماء 

  .بآلافي قلب  أقویاءتصبحوا  لكيعیون العالم .
كلیتا .وھو  قوتھ انعدام,بواسطة  أبویةحدیث الوالدة في قلب  یفعلھالقوة ,انظر ما تفھم ھذه  ولكي

  ع.رعرلكي یزھوا ویت یحتاجھالحب الذي  یأخذ) وھكذا وأمھ أبوة( أبویةتا حیاة ایغیر كلی
  ن تكون مختارا .االتي تعطیك  باآلوھذه القوة في قلب 

  تعطیك الصغر. تفقد القوة التي وإالن تفتخر بذلك.اوال تستطیع 
  وتلخیصا,صغر قلبك ھو الطریق لكي تصبح الحب فیما تقبل الحب.

  أنت تصبح الحب,أنت بجنون محبوب
  نا أحبـــــــــــكابحنان       
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ن ا في العمل .علیھ یأخذھو بالفعل  ,دائما  ةبوال تشعر  تراه,الحب الذي فیك,وال صغیري
ن یخترق القلوب امختارا  قادر  سھمایصنع  لكينقیة .ییحولك(یغیرك) كلیتا(یغیر كیانك) و

  تحجرا. األكثر
انك تؤمن  إالالتغیرات ,وال كیف سوف یحدث ذلك .ال علیك  ستنتھين تعرف متى اال علیك 

  كلمة نعم. إعطاءفي  وتستمر,
متى وال كیف ھذا ال تعرف , ر كل جمالھا یتفج ولكيیر (النمو) یالزھرة التي ھي في مراحل التغ

  الن ذلك عمل الخالق., ن تعرف اسوف یحدث.ال علیھا 
والكیف .كما الوردة (أو  ىتالم,لیس لدیك سلطان على  تكموافق باستثناء كلبالنسبة  الشيءونفس 

شاھدوھا ین تزھو من خالل كل جمالھا وتفرح ھؤالء الذین یروھا (منحھا االزھرة)مما  ی
  ن یكون لھا الفضل في كونھا جمیلة.یمكن ا) وال إلیھاظرون وین

) تكونھن تكون مستحق ما أنت علیھ (ما ان تحصل على ا.ال یمكنك  كلونفس الموضوع بالنسبة 
ن تعطى مجدا هلل ایجب علیك . يء یوالش فستبقىبواسطتك أنت وحدك , ألنة , لیس عملك ألنة

  تمة.ن تا كلیسمح  ولما تكونھباستمرار لما 
  لھ المجد) ألنك تصبح الحب  أقدم( اشكرهن ا أریدمعك 

  نا احبك .ابحنان               
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فیك ,  ھبیسكن ا بآلا,لو تعرف الحب الموجود في السماء , ولو تعرف الحب الذي یرید  صغیري
ون كقلب حینما یال) الحب في ھنعیص( ةنتجی. لو تعرف ما الذین على األرض  اطفالة وفى كل 

الن تصبح الحب.  إالالحب . لكنت ال تصلى  إالخر آ ىءیشكنت ال ترغب في ل,  ىءبالمل مقبوال
ن تعرف ا إالللذین تحملھم على قلبك (تحبھم) والمزروعین في قلبك  أخرىرغبة  كلال تكون 

  الحب . نیصبحو أنھم
  ن كان ما فعلة الشخص أو قالھ .ا اى حب ,  أفكار إالال تكون  أفكارك

.  نفسھن یعبر عن , یوجد في داخلة الحب الذي یرید اما ھو فوق ما قالھ الشخص أو فعلة  ألنة
  . حقیقيویصنع منة كائن حب  یغیرهن یتفجر فیھ (في الشخص) لكي اویرید 

حینما  إالھر ویصحوا) (یظ نفسھن یعلن عن اإن الحب الذي ھو داخل كل شخص ال یستطیع 
  یقابل الحب.

والحب لھ  طریقین لكي یذھب للقاء الحب الذي وضع في قلب كل شخص سواء مباشرتا أو 
  خر .آمرورا بشخص 

ومھما كان یفعل  كلن كان ما قالھ ا ىا ون كان ھو ,ا اى في كل مرة یكون شخص في طریقك, 
الحب الذي وضع في قلب ھذا  لىإن یمر لیصل اھل عن طریقك یرید  باآلبك . اطلب من 

  الشخص.
بال من جدھس بواسطة  اویكون تحطم  ان یمكن ون یكون كامن ایمكن  لموجود بكل شخصحبال

السطح بواسطة نظرة بسیطة أو قبول أو كلمة  إلىن یصعد االفقر والجراح والرفض ولكن یمكن 
عجائب . اشكر ال حب من قلب صادق حینما یسكنك الحب  ویكون لھ حریة العمل , یصنع

  كذلك  األمرالن  باآلواشكروا 
  نا أحبكم اانتم تصبحون الحب, بحنان 

  نا احبك.اأنت تصبح الحب , بحنان          
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  ) ةفی یسكبھن ا باآلالستقبال الحب الذي یرید  أكثر قلبھن یفتح ایطلب من الرب  لیودر(
ھي النار التي  أنھاالمتقدة .  محبتيلكي یشتعل بنار  قلبيمقابل  ةأضمبوقلبك ,  بأخذنا ا,  صغیري
 یسكبھن ا باآلمن قبول كل الحب الذي یرید  تمنعھوتقطع الروابط (القیود) التي  وتحرره ستشفیھ

  فیھ.
  الحب   فأكثر أكثریوم . ویصبح  لىامن یوم  ینفتحقلبك 



  تصبح الحب . أنت            
  نا أحبـــــــــــــــــــك .ابحنان                  
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ن یكون مفتوحا جدا لعید المیالد ا اریدة الروابط ,  عقطأوب سعةأووبقلبك ,  حفتأبنا ا,  صغیري

  الكبیر (العظیم).
وطة (كلمات نعم) الغیر مشر اتكموافقفي قلبك . إن  ىھدیة انسكاب فیض حب كل أھدىن ا أرید

ان اصنع مسكن كما  أریدنا افي داخل قلبك  أنةحریة العمل في قلبك  عطینيتالنھائیة ووالكلیة 
  .قلبين تسكن دائما في أریدك أنت ا

على ھذه األرض . یوجد نعم كثیرة وخیرات  األولمجیئي  اى  میالديیوم عید  في ھذا الیوم أنة
 روحيمعك عھد(عقد قران  أأبدن ا أرید 1997في القلوب . وفى ھذا العید لعام  كبستبوحب 

  مقدس) جدید.
كلمة عھد (عھد مصاھرة) التي ھي اكبر بكثیر من عالقة العمل المتحد  تعنیھھل  تعرف ما 

ومشیتك ووحدة  مشیئتھ(عالقة تطابق النشاطات المعتادة) أو من عالقة االرتباط (عالقة تطابق 
  )بھویتھظ محتف كل شخص لكن یبقىو حیاة معي

ة مع ذاك الذي یرغب في ییحقیق لةیأص)ھي عالقة الروحي)  (الزواج االلیانس عالقة ( إن
. كلكلى  واناالوحدة المقدسة . أنت تحیى لي وتسكن في . أنت كلك لي  أنھاالزواج من نفسك . 

  نحن نكون الكل للكل . اوانأنت 
  . كھدیة لعید المیالد المجید ھذا كل قدمةأوھذا ھو عقد القران الذي 

 جزءا من فتحھا (اكتشاف ما فیھا) , وستنفتح جزءا  أبدا ھىتنتالھدیة سوف  بصددالموضوع إن 
  .محضرينفسك في  عفیھا وتض تدعونيفي كل مرة 

  . تفعلھكنت ومھما كان ما  أینما
  عالقة -------- ارتباط     ------- عقد زیجة روحیة 

 أكثرواصغر  هللافي عالقة حمیمة مع  ن اصغر لكي ادخلاالبد  ىاننیعلق ویقول ,  لیودر( 
  )هللاواحدا مع  ألكون

في قلب شخص  حبيسترى ھذه الھدیة تنفتح (تكتشف ما فیھا) في كل مرة استخدمك لكي تسكب 
  في طریقك.  أضعة

  .االلیانس ) اتحادى بكالھدیة (ھدیة  ةفي القلوب ھذ تصنعھما وستكون شاھدا على 
التي تمارس عملھا االلیانس ھذه  تصنعھصغیر جدا لما  ىءیش إالوما ستكون شاھد علیة لیس ھو 

من  إالن ذلك یحدث (یتحقق فعال) ان تعرف اخصوصا في غیر المنظور . إذا بغیر علمك. بدون 
  بذلك . كملوقلبك یك اإلیمانخالل 

  ھذه الھدیة في داخل قلبك . تنتجھما ووق النكھة ذبعمق وت فیةوللتفكیر ك ذلكخذ الوقت لقبول
لكثیرین وفى اغلب  أعطیھا.  االثنینانتم  بواسطتكمھذه الھدیة عینھا لزوجتك الغالیة الیزابیت. 

اقبلوا الحب , تصبحوا .  اشھود تكونواالوقت دون علمكم , ولكن حینما تحین الفرصة 
  الحــــــــــــــــــــــب . أعطواالحب,

  ض وال اكبر من ھذه المھمة على األر أجملال توجد  أنة
  لكونكم بالفعل في ھذه المھمة .  اكم وطوب اكطوب

  نا أحبكم االحب . بحنان  فأكثر أكثرانتم تصبحون 
  نا أحبـــــــــــــــــــــــــك .ابحنان                
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ر في قلبك . إن الحب الذي یسكب في , استمر في قبول الحب الذي یسقط باستمرا صغیري
ن تمتص كل المطر الذي االمطر الذي یسقط على األرض , األرض ال تستطیع  یشبھالقلوب 

  ن تخترق األرض.ایسقط علیھا ,وكمیة كبیرة ستجرى نحو النھر بدون 



 . حینما ال تكون تستقبلھن امما تستطیع البشریة بكثیر  أكثریعطى دائما بالفیض ,  باآلإن 
  األرض صخریة ,

تمتص ما یكفى لنموا العشب الذي  فإنھا, علیھاال تمتص كل المطر الذي یسقط حتى ولو كانت 
  ناھا.ان تعطى غینمو لكي تسمح لألرض 

   ھایخترق وتتركھ كلھ) تستقبلھ( تمتصھن ا أبداال تستطیع القلوب ,  باآلبالنسبة لحب  الشئ ونفس 
  قدر بسیط من الحب المسكوب .كى تمتص ولو  الكافيتكون مفتوحة بالقدر  أنھاالمھم , 

  . غناه,كالوردة الجمیلة ویعطى كل  وازدھارهة تقلب , وتنمیالیر یوھذا الجزء الصغیر كاف لتغ
بكثیر من األرض الیابسة  أكثرن تمتص ا أكثرالمعتادة على شرب الماء بوفرة تستطیع  واألرض

  ب یكون قادرا على قبول الكثیر .وكذلك القلب الذي سبق وذاق وارتوى من الح
مباشرتـــــــــــــا أو عن طریق اآلخرین  أعطىالذي  ن كاناال تخافوا إذا من قبول الحب . سواء 

كلما قبلتم الحب . كلما كنتم قادرین أكثر على قبول الكثیر وكلما أسرع تصبحون ھذا الكائن  .
 اء في المنظور أو غیر المنظور .المحب الذي یستطیع ان یشعل الذین سیؤتمن علیھم سو

كلما أعطیتم كلمات نعم (موافقاتكم ) أسرع للحب , كلما أصبحتم أسرع الحب , وأسرع أعطیتم 
  الحب 

  انتم تصبحون الحب . أنت تصبح الحب 
  انا أحبكم . انا أحبــــــــــــــــــــــــك           
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  ) 1997یشكر الرب عن كل النعم والتعالیم التي حصل علیھا طیلة سنة  درنلیو(
  

ن تقاد على ھذا ا كل, ھو الذي یسمح تكونھن اتقبل  والذيالصغیر الذي ھو أنت ,  أنة,  صغیري
وعلى  أكثرا بف (تعترف) بصغرك كلما تستقبل حن تعراالطریق (طریق الحب) كلما تقبل 

  تبعد عنى (عن الحب) . فأنتن تكون كبیرا , االنقیض , لو بدأت تبحث عن 
بحبھم وحیث (غمروة) كملوهوالدیة , كلما كان صغیرا وضعیفا وغیر قادر كلما  ماماالحظ طفل 

  حینما كان صغیرا . اخذة ییبعد عن الحب الذي كان  حینئذاویستقل  نفسھیعتمد على  ویكبر  أنة
السنة , أخر یوم في السنة ) لیست  رأس(ھذه الرسالة یوم  تنتھين السنة التي ان تعرف اأریدك 

  نقطة النھایة .
فقط بدأت  تدرك  ما ھو الحب , فقط بدأت تعرف كیف أنت   ولكنھا نقطة بدایة , أنت كلبالنسبة 

  محبوب وذلك ألنك فقط بدأت تعرف انك صغیر .
لمھم ھو إنك بدأت , ومن ثم یجب الثبات على طریق الصغر ھذا, وعدم القدرة لكي تمضى من ا 

  حب. إلىجمال ومن حب  إلىاكتشاف ومن جمال  إلىاكتشاف 
 وباإلضافة حبيأنت الصغیر جدا لكي تقبل  كمترجیا ل نفسي, كلى القدرة , اصنع من  أبوكنا ا

) وضعفك عاالتضا. ولكن فقط من خالل الصغر ( كلن لي احتیاج كبیر ا كل أقولذلك ,  إلى
  . حبياسكب فیك كل  ,وعدم قدرتك 

.اترك لي   بحبي) أغطیك( وأغلفك أباركك  أبوكانا .  ألحبك, لترك نفسك لي  ابني أشكرك
  نا أحبــــــــك ., ا الماو األببمحبة غمرك أن سعادة ا

  
ر أو في المنظور . ھا ھي مھمتك قبول , امتصاص ونشر الحب , سواء في غیر المنظو -171

   األساسیة
  ن یصبح الحب سریعا)ا یطلب للسنة الجدیدة لیودر(
   

وكذلك انتم تحت )  الملكي(المعطف  الملكي بردائي أغطیكبنا اكبیرة  فرحةب أنة,  صغیري
الذي  باآل) الروح القدس لكم. حب نارةاغطاء معطف امى القدیسة مریم , انتم تستقبلون ضوء (

للسنة  إلیة تحتاجونطیكم نعمة وبركة وسالم وفرحة وحكمة وتمیز. انتم تستقبلون كل ما یع
  نا معكم في كل مكان ودائمـــــــــــــــــا .ا. ال تخافوا ,  أتبدالجدیدة التي 

ان اقودكم نا مكلف بمھمة ا ,لى  إعطائھافي  وتستمروا إیاھا اعطیتمونى بواسطة كلمات نعم التي 
ونتیجة  باآلن تعرفوا كیف انتم محبوبین من اسمحت لكم فى الحب والسنة التى مضت  اكثر بعدا

الحب فیكم  یصنعھن تختبروا ما نتم . والسنة الجدیدة ستسمح لكم اما ام ككسانفن تحبوا  الذلك 
  من حولكم ومن خاللكم . یصنعھوما حینما یكون لھ حریة العمل 

 نوضعت , وانتم تنشرو أینماالتي یسیل منھا الماء  لسفنجة امثل  تكونواحینما تكونوا قد تشبعتم 
الحب التي تسقط علیكم  مطارا( تتشبعوا) بواسطة  لتتشربواخذوا الوقت  .مررتم أینماالحب 

  باستمرار بفیض .
بدون ماء ال قیمة لھا وكذلك الكائن الذي بال  السفنجة اخترتم لمھمة كبیرة وجمیلة , ألنكم  اكمطوب

  حب .
قبول, امتصاص , نشر  . ن داخل الحباویالحب , تصبحون الحب . وتكونوا محت اویحت فیما

  .باآلھذا ھو نداء  ورظالمالحب سواء في غیر المنظور أو في 



في غیر المنظور لكي تصبح تدریجیا منظورة . وھذا ھو المھم لمھمتكم  أكثر شتعاحالیا المھمة 
  .جداااااا لة قلیلة , قلی أھمیةلھ  والباقي 1998للعام 

  النعم والحب ھذه التي تغمركم باستمرار لكي تصنع منكم الحب . مطارانظركم على  أحفظوا
  انتم تصبحون الحب , أنت تصبح الحب 

  نا أحبــــــــــــــــــــــك .انا أحبكم , ا           
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  األرض .
ن أراك واضع نفسك تحت مطر النعم والحب الذي یسقط باستمرار على كل ا, أحب  صغیري

  األرض . أطفال
قریبا جدا الموقف سیتغیر  .الحب والنعم یقبلن عدد قلیل جدا ھو الذي ارى اشدید  حینما  ىمالإن 

  . حبيقبل تل فتحتتسالمستمرة )  المماطالت( لجیأفي الت ةستمرالمكلیا . القلوب  
سریعا, وفتح  تىأستبان ھذه التغیرات التي ستحدث للبشریة  وإیمانكملمعرفتكم  اكموطوب اكطوب

لیثبت وینمى البذرة (بذرة  تىأیولكن  ,قلوبكم فورا لمطر النعمة الذي لیس فقط یغسل وینقى
  عمادكم .مرة في وقت  ألول. وقد تم ریھا بكالحب) التي وضعت في القلوب وقت ما حبل 

  أوال بقلبك كلیتا . قبلھتن ك , بدون ال اعلمھن تفھم براسك كل ما اال تبحث على 
ن تقبل أوال بقلبك ا الضروريللدخول سریعا في العبور الكبیر الذي حدثتك عنة , سیصبح من 

 یىءشوالخطوة الثانیة تكون عقلك . على النقیض مما تعودت علیة وھو الرغبة في فھم كل 
  ( تحدث عرقلة) . األمورالقلب ولذلك تتوقف  إلىتمر  األشیاءبعد ذلك ترك بالعقل و

اقبل إذا مطر النعم ھذا والحب بقلبك . ھذا ھو طریق , ن تصبح الحب اقلت نعم للحب وترید  أنت
  . خرآ. وال توجد طریق  باآل اختارهالحب الذي 

الحب  أسرع أصبحتا . كلما كلما قضیت وقتا في قلبك (في مستوى قلبك) لتقبل مطر الحب ھذ
  نقل الحب .ت وأسرع

قلبك لكي  عملوا على توسیعی حبيتنمو , كذلك نار ومطر  كما إن الشمس والمطر یجعلوا الوردة 
  . بحبيرائعا  یجعلوة
  تصبح الحب . أنتاحبك ,  انابحنان 

  .على ھذه األرض اإلنسانقدرة ودا على عدم  انتم حالیا شھ -173
  . شیىءن تثقوا فیھ في كل ا, تعلموا  اآلببین یدي   یىءشوا كل ن تضعاتعلموا  -
, وھو وحدة  شیىءوال  اإلنسان هللاعلى األرض .بدون  نساناالانتم حالیا شھودا على عدم قدرة  

و ستكونوا شھودا على ھذا الواقع وھذة الحقیقة اكثر فاكثر, الكل بال إستثناء مدعوا القدرة  ىكل
  آلب و یفتح قلبة لیصبح الحب.الى ان یتوجة الى ا

ان الحرب الكبرى التى تحدث فى غیر المنظور,سوف تظھر اكثر فاكثر فى االشیاء المرئیة, 
  عدم قدرة االنسان وكلى قدرة اآلب. وبذلك تمكنكم من ان تروا باعینكم

  انظروا الى كلى قدرة اآلب .
  انظروا الى كلى مراحمة   .

  انظروا الى كلى حبة  .
شیىء بین كلیتا بین یدیة ,ثقوا فیة فى كل شیىء,اعطوة كلمات نعم الكلیة و الغیر  ضعوا كل

  مشروطة و النھائیة ,اقبلوا حبة , اصبحوا الحب ,اعطوا الحب.
  طوباكم و طوباك لكونكم فعال على طریق الحب. بحنان انا احبكم
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یب ,احب ان اغلفك بمعطفى و بمعطف امى القدیسة مریم لكى ال صغیرى الغالى , طفلى الحب
یطول العدو منك شیىء,تنقییتك قد بدأت بالفعل, من خالل الحنان والحب . ان مرونتك تسمح 



البى , و ابوك ان یعمل ,حتى ولو كانت ھناك اوقات صعبة , كما ھو الحال آلخرین من 
االوقات الصعبة التى و حب ,ھو اكثر بكثیر من مختارییة. ان ما یصلك داخلك من سالم و فرح 

  تأتیك من خارجك.الشیىء المھم ھو انة ال توجد حمایة حقیقیة لالنسان إال  وھى السالم و الفرحة
  بفیض في القلوب. سكبھاوخصوصا الحب الذي 

  نعم وحب  تتساقط من السماء باستمرار . مطارأك أنھا
  للحظة الحالیة  وللمستقبل أیضا. إلیھما یحتاج  كل یأخذن ینفتح قلب لیقبلھا .وبمجرد ا

لعبور  یمد االنسان بما یحتاجة المتقد , حبينار بمروى دائما بواسطة ھذا المطر ومشتعل 
  واالضطرابات)المصحوبة بالفرح. حزانواالالتجارب (اآلالم 

  بعمق محبوبین. نكمااعرفوا 
  ـــك.نا أحبــــــانا أحبكم ,ا نعم أنت بعمق محبوب نعم,

  نا الذي اعمل من خاللك .اتعمل ولكن بالفعل  الذيلم تعد أنت -175
 حبيواسكب فیض ملئ  قلبيقلبك مقابل  أضمن افأكثر أكثردائما لفرحة  أنھاجدا, الغالي صغیري

  . لألبدواصنع مسكن فیھ 
  شاھدا. فأكثر أكثربیننا ستكون  أقیمتبواسطة عالقة الزیجة الروحیة المقدسة التي 

  فیك احیينا الذي ابل بالفعل  ,الذي تحیى فیك أنتلست  انھ
  خاللك نم دةبأعنا الذي ابل بالفعل  , باآلالذي تعبد  أنتلست انھ 

  من خاللك  أصلىنا الذي ابالفعل  ,بآللانھ لست أنت الذي تصلى 
  فیھ من خاللك. اتامل نا الذي ابل بالفعل  ,باآلفي  تتأملانھ لست أنت الذي 

  داخلك  أنشطنا الذي اولكن بالفعل  ,وتحلل األمورت الذي تفكر وتنظر انھ لست أن
  نا الذي اعمل من خاللكاانھ لست أنت الذي تعمل بل 
  من خاللك أتكلمنا الذي اانھ لست أنت الذي تتكلم بل 

  نا الذي أحب من خاللكاانھ لست أنت الذي تحب  بل 
 أرید والتي) معك نسالی الاھذه العالقة ( تصنعھما ن یما ال نھایة لتبی لىا ن نمد القائمةاویمكننا 

 فىھذا المجتمع(مجتمع الحب)الذي ھوأخیرا سودمع كل واحد على األرض لكي ی أقیمھان ا
  التجارب (االضطرابات والمحن)التي بدأت.  من خالل ببطءمراحل بناءة 

  ھذه العالقة(عالقة القران المقدس) تصنع منك الحب.
  تصبح الحب .الن الحب یحبك أنت 

  نا أحبـــــــــــــــك.ابحنان وجنون 
  . اإلیمانشھادة  أجملما  -176

 فىشدید وھو  بإیمان معھشھادة (شخص (م) یشھد على عمل النعمة  ألجلیشكر الرب  درنلیو
  ....) . زوجتھقمة التجربة ومرض 

رؤیتك شھادة ومن خالل ھذه ال للتساؤلن تكون مندھشا وتترك نفسك االحق في  كل,  صغیري
  . واإلیمانلتسلیم ل

التجربة الحادثة . وان ما ینقص دائما ھو  دائما النعمة التي تفوق بكثیر یعطىة حب . اللآ أبونا
  یقبلون حبة ونعمة . أناس

دائما  یرافق. إن الفرح والتھلیل  یقبلھالحب عند الشخص الذي  یحدثھعلى ما  اھداشلقد كنت 
  یسبقھا. وأحیاناالتجارب 

  ھا.الترلكون عیونكم مفتوحة  اكموبط
  : االتى  وزوجتھل(م)  أقولن ا أرید بواسطتكم

  . حمایتيوضعتكم تحت معطف  اوان أطفالمنذ أن كنتم 
انتم و .  لإلیمانالقلوب  ایقظن تعلموا , لقد استخدمتكم لكي اجواھر ثمینة بالنسبة لي بدون  مأنت

  وقت مضى . اى من  لى فائدة أكثرن انتم اآل الجسديفي عجزكم 
  الفترة الملیئة بالنعم التي تحیوھا حالیا. بھذهافرحوا 



 إلیكمنا محتاج اوانتم تصبحون الحب.  یةیمختارانتم  یىءشن كان الظاھر , ال تخافوا من ا اى 
  قلوب عدیدة في غیر المنظور. إلى أصل. لكي الجسديبكل عجزكم  , كما انتم

 كمذوعی. سوف ال  حبين تذوقوا ملئ ا أریدكم. التفاصیل أدق بكم في سأھتم اواننا متكلف بكم ا
 نا ھنا فیكم وحولكم ومن خاللكم كونوا في الفرح .ا.  ھكمإالنا , ا ىالن ىأساسمما ھو  یىءش

  نا أحبكم .ابحنان وجنون 
  نا احبك.ابحنان وجنون           
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سیئة .صغیرة كانت  أمكانت  أجیدة,  اثاالحدن تقبل وتحیي كل اعلیك ,انھ بالفرح یجب صغیري

ھى  حداثن ھذه االك)الأو یقدم  كلأو كبیرة ,سعیدة أو مؤلمة ,سھلة أو صعبة مما یقابلك (یحدث 
  بعدا في الحب. أكثرتقودك التى 
یع (ھذه كما یریدھا ھو.وھنا تستط یدیھلكي تكون بین  بلآلن تقبلھا وتعیشھا تقدمھا ابعد 
  .روحیا لكي تصبح كائن محب كیذلتغن تعطى كل الثمار الالزمة ا) حداثاال

م بعمل التغیرات في لحظة واحدة.كما یستطیع ون یقاكل شيء ممكن لھ ,ھو یستطیع  بلآلبالنسبة 
ونفس  , أكثر اھب,وھذا ما یجعلنا نعجب ببطء میھانیفي حین انھ , ن ینمى شجرة في لحظة واحدة ا

یعملھا   أكثر اھبن یتممھا في لحظة واحدة ولكن لكي تسعد ایستطیع , النسبة للتغیرات الشيء ب
اختارھا  أخرىمن ضمن طرق  قرط إال) ما ھي كلالتي تواجھك (أو تحدث  حداثاالإن .  ببطء

  الالزم لتغیرك. الیومي  الروحي كغذاء ألجل باآل
  تصبح الحب. وأسرعثمارھا  أنتجتما كل أسرع بلآلوكلما عشتھا وقدمتھا  أسرعكلما قبلتھا 
  نا أحبـــــــــكابحنان              
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لقلوب  ألصل رعببأنا اعجزا , وأكثرضعفا فیك  أكثرمن خالل ما ھو و,انھ من خاللك صغیري
  عدیدة .

  ( ذلك یحدث) . ىتالمیف أو ن تفھم وال تعرف الكا) ال تبحث عن كل أقول(أخرىمرة 
قى وتتخلص نن تترك نفسك تتغیر وتتاموافقتك (ورضاك)على  أھمیةلكي تدرك   عرفكأب وانا

لفتح  ن تكونان تكون ھذا السھم الذي أریدك من ان یمنعك مكن امن كل ما یعرقلك ویشغلك وی
  القلوب.

اعمل في قلبك .  اتركني(تعتقد) ,تفكر بعمق في ھذا التعلیم في قلبك . انھ أھم بكثیر مما تتخیل 
  ن یكون.ا اریدة كما  أعدةن سامحا لي ا

  ھكذا تصبح  ألنةعلى موافقتك ومرونتك . أشكرك
  نا أحبـــــــــــك.االحــــب .بحنان 

ن یعطوا لھ موافقتھم( امن خالل ھؤالء الذین یوافقون  خطتھن یحقق اقرر  باآل -179
  رضاھم) .
,یوم بعد یوم أنت تصبح الحب  یحبك,ال تخف من  شيء .الن الحب ,أنت بحنان محبوب صغیري

  . وأكیدةولكن مستمرة  ببطءالتغیرات تحدث  إن.
بمناسبة االقتراب من التجارب الكبرى التي فقط بدأت  األولى األھمیةكلمات (نعم) لھا دائما 

وكلما  األھمیة اھكلما بدأت صعبة كلما كانت ل نولك. ةصعوب فأكثر أكثر ستبدو,كلمات (نعم) 
  قوة تغیر اكبر فیما ینتجون فرحة كبرى اكبر. ت لھاكان

 الضروريالفھم للبقاء في الطریق الصحیح,ولكن في نفس الحین من  الضروريانھ لیس من 
ن تتحقق فیك ا ملئھابالحب ,تستطیع  ءملي وأبوك, أبىن خطة عمل هللا, االموافقة ( الرضا) على 

  اللك .ومن حولك وبعد ذلك من خ
كل شخص یحیى  إلى ةأقول وأخیرا تكتبھما  ونیقرأأیضا لخاصتك وللذین  أقولھ كل أقولھوما 

  . األرضحالیا على ھذه 
  على ھذه األرض . ىءبالملن یملك اإن الحب البد 



  . كھذهتغیرات  يریجن ا) للحب یستطیع نفسھ( الرئیسيوفقط الذي ھو المنبع 
  جدد ملیئین بالحب . بأشخاصھا من جدید یبنیسانیة كاملتا , ون یھدم (یحطم) اإلناكان یستطیع 

ھؤالء الذین یعطوا لھ خالل من  خطتھن یحقق (ینفذ) اوحبھ ,قرر  حكمتھعظم  منولكن 
  .موافقتھم

 األمربسرعة وكذلك سیكون  األخرىأمس بالكنیسة الشموع تضئ الواحدة بعد  رأیتلقد 
  حول العالم . باآلبخصوص الموافقات في خطة 

 اكطوبمن ذلك  وأكثرألنكم تحیوا فترة تتواجد بالقرب من تفجر الحب .  اكموطوب اكطوب
  ھذا الحب وینقلوه لآلخرین . یحیوان ا اعویستطیالذین  األوائللكونكم من ضمن  اكم وطوب

  شموعھم. إضاءةانتم تصبحون ھذه الشمعة التي تضئ لآلخرین وتسمح لھم( تمكنھم ) من 
  لكم مجانا بناء على موافقتكم. أعطىیقبلون الحب الذي  فیما

  انتم الذین تصبحون الحب ., فیكم ومن خاللكم  ىءبالملن الحب یملك ا
  تصبح الحــــــــــب أنتانتم تصبحون الحب.

  نا أحبـــــــــــــك.انا أحبكم , بحنان ابحنان 
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  )فیة ن یكون الحبایتدخل في موقف ھو عاجز فیھ  ان یطلب من الرب لیودر(

,  ضعفھیعرف  اصاغرى واعین ضعف واحد من  جیىءأن اكبیرة  فرحتي,إن صغیري
ن على طریق اآلیتحول ( یتغیر) ویصبح الحب ,كما أنت  نفسھ.انھ من المفضل  انھ ھو ویدعوني

ذا لم یمر الحب من اھذا الفقر لكي تدرك عدم قدرتك  تحیىن ا الضروريانھ من . ھذه التغیرات 
  خاللك.

ن ا) قبل تطلبھ(فیما  تطلبھلھ حینما  تعطیھالمكان الذي  إال یأخذ.ال  نفسھإن الحب ال یفرض 
  أنت. تتصرف

  ن یتدخل(یعمل) .اأنت موقف وتعمل وبعد ذلك تطلب من الحب  تأخذ األحیانفي اغلب 
خطوة أو  تأخذن االوقت قبل  تأخذ كنتول, ل طالما أنت بالفعل تصرفت ن الحب یعماكیف ترید 

  قرار لكانت النتائج مختلفة تماما. تأخذتعمل عمل أو 
ن ان تسمح للحب اطریقة واحدة وھى  إالن تختبر الطریقتین لكي تعرف انھ ال توجد اولكنك البد 

تكون في اتصال وعالقة دائمة  ناالبد , یسبق طلبك دائما عملك  ولكيفي كل الظروف , یعمل 
  في اللیل والنھار مع الحب.

  حالیا من خالل فقرك. صبحھتالحب كلیتا وھذا ما  أصبحتوحینما یحدث ھذا ,تكون قد 
  نا أحبــــــــــــك.اعارفا انك بحنان وجنون محبوب,ھذا ھو ما یقودك للحب .بحنان وجنون 

  . ما ھي الحریة الحقیقة أعلمكن ا أریدنا ا-181
  

.واقطع القیود التي تربطك قلبي إلىقلبك  وأضمنحوك  میلحین أنا سعید ا,لو تعرف كم صغیري
على األرض الحریة الحقیقیة  حیاتك ثناءافي   ن تذوقابھذا العالم لكي تصبح حرا كلیتا وتستطیع 

  هللا. ألوالد
جذورك العمیقة  إليتعود ن اتفھم ھذا التعلیم البد  ولكي ما ھي الحریة الحقیقیة, أعلمكن ا أرید

  لحظة خلقك .
.وھذا ھو  كل باآلشعرت بالحب الذي عند  وأنت.كبیرة بصرخة حب باآلأنت خرجت من قلب 

الحب الذي یعطیك الحریة الكلیة  ھذا الحب الذي أنت تبحث عنة,ألنك تعرف في داخلك انھ  ھو
  التي تبحث عنھا من ذلك الوقت .

  . بالطریقة التي تریدھا. تریدحینما  تریدفعل ماذا ن تا عنھذه الحریة لیست عبارة 
  خلقت . أجلةوھو الذي من  , أبیكمعرفة انك تعمل مشیئة  ولكن



  : انظر قلیال ماذا یحدث في الخلیقة
في الطیران,والسمكة التي خلقت لتسبح تجد حریتھا  حریتھالعصفور الذي خلق لكي یطیر یجد   

حب,انھ  اى حب تجد حریتك .ولكن لیس فیما ت إذاحب .حینما تعوم (تسبح)وأنت خلقت لكي ت
  .باآلمن  تىأییوجد حب واحد ھو الذي یعطیك ھذه الحریة ھو الذي 

   أوال ؟ تاخذة لو لم  تعطیھن اكیف یمكنك ولكن 
  تقبل انك بعمق محبوب منھ. ,تقبلھن االبد  تاخذة  ولكي

  . الحقیقيمن مصدرة  ن تقبل الحب ان طریق الحریة ھو الحب .وطریق الحب ھو ا
  تصبح الحب  قلیال وھكذا قلیال 

  نا أحبــــــــــك.بحنان  وجنون ا 
   في حیاتك ھي عالقتك الحمیمة معي األولویة-182

وقتا ھي  (تعطى)ثمرتتسن ایجب علیك  وألجلھان تعملھا االتي علیك  األشیاء,إن أھم صغیري
  .كھ, إآل ناأ , عالقتنا الداخلیة الحمیمة معي

عطى لھا األولویة ین ان عالقة حبنا جمیلة جدا ,ولكي تنمو وتصبح أكثر فأكثر قوة وثبات ,البد إ
ن كانت األمور جیدة ان كانت الفرحة أو التعب أو ا  ىیاتك أینما كنت ومھما كان عملك وأفي ح

ن ن كاااى ,حداث سعیدة أو حزینة الن كانت اا,اى   قن كان في نجاح أو إخفااأو سیئة سواء 
  األشخاص  الذین بجانبك أو حولك.

عالقتنا (الحمیمة الخاصة الداخلیة والقویة) و ھى ن تحفظ في قلبك رغبة واحدة  ووحیدة ایجب 
استمتاعك ,أوقات او عملكاوراحتك  او فى وقاتسواء في الفكر أو في الكالم أو في العمل 

فیما تقبل الحب ,فیما تصبح  ,ي مع الداخلییةن یكون لھا ھدف واحد ھو عالقتك ااسترخاءك یجب 
  الحب ,فیما تحظى بالحب.

في كل شيء  وتستشیرنيللحب ,وتقدم لي كل شيء  الحب ألجل تقبل كل شيء بواسطة الحب
.وھكذا أنت تصبح ةب كل أوحىوتطلب منى كل ما ترغب فیھ وفى النھایة  تتصرف بما 

  نا احبك امن اجل مرونتك . بحنان  أشكركالحب,
  كلیفیض حبا  قلبي -183

  
نا محتاج كیف الو تعرف  , یفیض حبا قلبيھكذا ,غمرك أ أنى,انھ بفرحة كبیرة في القلب صغیري

  .حبيویقبلوا  منى لیحبوا أنفسھمیتركوا  أصاغر لىا
على  تأكیدتتقدم باستمرار وبكل   ألراكنا سعید ا,كم  بحبين تترك نفسك تشتعل ااستمر في 

  طریق القداسة,
  ھكذا تصبح الحب. ألنھ ألكملكواحد معي,اترك لي نفسك  فأكثر أكثرصبح یوم بعد یوم ت

  نا أحبــــــــــــك.اكونك في عالقة دائمة بالحب .ھو الطریق الوحید لتصبح الحب .بحنان 
  ترى جیدا ھذا الخط . یجعلكإن الكالم ھو خط السیر و النور -184

  
 كل یضيءتجد سالم ,فرحة,سعادة,نور لكي  عمقا في داخل كیانك .وھنا أكثر,ادخل دائما صغیري

مظلم أو صعب  أحیانا وتعتبرهأو في طریق انغمست فیھ بالفعل  تاخذة ن اكل طریق یكون علیك 
.  

  نا موجود .وھنا یوجد الحب .اھنا حیث  ألنھخر ,النور داخلك بالفعل,آال تبحث في مكان 
  كالم هللا . ىءبالملن تحیى ا)  كلویمكنك ( یسمح  لك لیضئ تىأی  الداخليھذا النور 

یؤكد المصدر (المنبع) ال تخف .الكلمة ھي خط السیر ل تىأیمطابق للكلمة , فھو  لكونھالنور 
  . تكتشفھما  بالملىءھذا الطریق في الداخل وتذوق  كللیضئ  تىأی.والنور 

من ھنا من داخلك و تىأیوھكذا أنت على طریق التغیر وھذا التغیر یجعل منك الحب .كل شيء 
ن اوقت فیك  باآلتستقى كل الغنى الذي وضعة لكي  أعماقك لىااالختراق والدخول  أھمیة تأتى

  خلقت .



( تشربوا بكثرة) قواتستان ألنكم تحیوا خالل فترة النعم ھذه التي تسمح لكم  اكموطوب اكطوب
  بداخل كل شخص فیكم .  باآلالغنى الذي وضعة 

  نا احبك.اوب ,بحنان انتم بعمق محبوبین ,أنت بعمق محب
  انھ من خالل ھذا الفقر أنت تتقدم نحوى .-185

طیلة الوقت ولكن فكرى یذھب في كل مكان ویرى  كلسامعا  أظلن ا أودنا یقول للرب,ا درنلیو(
  ) فیھشلیللرب  ویلتجأذلك انھ فقر 

  
 ألول المشيالطفل الصغیر الذي یرید  إلى,انھ من خالل ھذا الفقر انك تتقدم نحوى,انظر صغیري

 مثابرتھ أنھان یتدرب وبعد ذلك یمشى امرة, انھ من خالل ھذه الصعوبة( الفقر أو العجز ) یتعلم 
  یمشى وحتى یجرى فیما بعد . تجعلھالتي 

حیاة في عالقة دائمة معي ھي التي  لىاالوصول فى . إن مثابرتك كليء بالنسبة یوھو نفس الش
العالم لكي تكون دائما في عالقة  أفكاروتتحرر من   ,ديوجو فأكثر أكثرن تذوق استجعلك قادرا 

  ھذه معي .الداخلییة الصداقة الحمیمة(الخاصة) 
ال تخف أنت على  , عمليمنھا  سأجعل اوانلي  أعطھاالن عندك ھذه الرغبة في قلبك  اكطوب

 تظرهانوفى فرحة كبیرة ستقول الذي  صوتي فأكثر أكثرالطریق السلیم (الصحیح) ثابر وستسمع 
  . اراة نا ا,

  أنت على طریق الحب وأنت تصبح الحب.
  نا أحبــــــــــــك .لو تعرف كیف ا

  . ن یعرف ما ھو صحیح وما ھو خاطئاانھ من الصعب على كل واحد منكم -186
الكثیر من الحقائق علیك  وجدی,قلبك  أعماقمن جدید في  إلیك أتحدثن ا أرید أنى,صغیري

تسیر (تتداول) بحریة .وانھ من ,عدیدة  أخطاءالیا في عالم توجد فیھ اكتشافھا ,انتم تحیون ح
  .فیكم معرفة ما ھو صحیح وما ھو خطأالصعب على كل واحد 
استقبال النعمة والعالقة الخاصة معي من خالل  كالميوقراءة  سراراالبدون الصالة وممارسة 

  والعبادة , وال شخص یستطیع ذلك .
التقوى (االلتزام  القوى بممارسة العبادة )  ھاصنعتي لى النعمة التمفتاح ھو االنفتاح عإن ال

  وكلمات نعم المستمرة للحب.
التي تتسرب وسط  األخطاءن یعطیكم الحكمة والتمیز , الالزمین لمعرفة افقط الحب فیكم یستطیع 

  الحقائق .
  فادحة . أخطاءنا تعلن حقائق مطلقة وھى احیا

ن تقبلوا ا ألمكنكمالنور فیكم  ألصنع انا أجیىء شيء یطلب منى ,ن یقدم لي وكل اكل شيء البد 
  ما ھو صحیح وترفضوا ما ھو خطأ .انتم في عالم الخلط (التشویش).

,لكشف كل ما ھو خاطئ ولقبول  تعطىن السموات مفتوحة .ونعم كثیرة ان ما ھو مھم ھو ا
  تھا. الحب و الحقیقة ال یمكن فصلھم .الحقیقة في نقاو

. وھكذا فیما تصبح الحب أنت تصبح كائن حق وفیما تصبح كائن  اآلخرتقبل , بل الواحد فیما تق
  نا أحبــــــــــــك.احق (الحقیقة) تصبح كائن حب . بحنان 

  التفاصیل . أدقفي كل مكان وفى  هللان تكتشف وجود ایلزمك  -187
  

داخل كیانك . ال  لىاعمقا  أكثرترق خلكي ت ةتحیان ا ما یجبحالیا ھو  ةتحیا, إن ما  صغیري
التي لم تنجح في فصلھا كلیتا  تكامشغولیبسبب  إیمانكعنى وال انك تتراجع في  دتباعتبتعتقد انك 

  وھى حاضرة دائما  في ذھنك .
تك كلمات (نعم) وتعطیھا اإن طرقي لیست طرقك , وسبلي لیست سبلك , أنت قد اعطیتنى  موافق

ص وقتا لكي تترك نفسك تكمل وتحب بواسطتي , سواء كان ن تخصالي دائما , أنت توافق على 
أنت تعطیني دائما ھمومك أو أفكارك التي  .ذلك عن طریق الصالة أو العبادة أو االجتماعات 



ون ( لتصبح) لتك ةن تحیاانا اعرف ما یجب اتشحن روحك (تمالھا ) إذا الباقي لیس ملكك , 
  ترجع وتكتشف) جمالك االصلى  . ن یكون لكي تجد (اب اآل ةالكائن الذي یرید

ن تكتشف بالخبرة عدم قدرتك ومحدودیتك وھشاشتك االوقت لیس ملكك (ال یخصك ) ویجب 
  وجرحك .

تفاصیل حیاتك ,  أدقفي كل مكان وفى  ووجوده هللان تكتشف بالخبرة كلى قدرة اویجب أیضا 
تصبح كائن محب(الحب) ,  لكي, سواء في عالم عملك أو عند األشخاص أو العائلة أو الكنیسة 

  . االصلى وتكتشف جمالك 
یعمل  تراهفي كل مكان .  اى حیث یوجد ,  هللایتغیر لكي یرى (نظرتكم) ن تتركوا نظركم ایجب 
 وأحیانا كلن یوحى اعن طریق  أخرى وأحیانامباشرتا  أحیاناحریة العمل , یعمل  تعطیھحینما 

  . حداثاالمن خالل  وأیضامن خالل اآلخرین 
 إلیةنظر تفیما  ألنة, انظر حبة .  احمةرمانظر  قدرتھكلى الى , انظر  نحوه أكثرحول نظرك 

  الحب (كائن محب) . فأكثر أكثرالثقة لتحل محل الھموم والمشاغل وتصبح  تأتى
  الن الحب یحبك , أنت تصبح الحب .

  لیست منى . ألنھا, شكوكك ىنأعط -188
  أنكنا اعرف , ان یتحدث من خالل ھذه الكتابة الذي یرید ا ھكإآلنا ابالفعل (حقا)  أنة,  صغیري

  كذلك . أقودكن ااستطیع  ىاننن تصدق كثیرة یصعب علیك ا أحیانفي 
 تقبلھن ا إالكذلك . ال علیك  األمرلیكن  ,ھذان تفھم , كیف یحدث ك ال علیك ال أقول.  أخرىمرة 

  وان تؤمن .  ةب كل أوحىلما   وتكون مرنا
ن تكتب كل ھذه اتعتقد انك وحدك كنت تستطیع  أنتمعا , ھل  قطعناهالطریق الذي  إلىانظر 

ن تشعر بھذا الكم من السالم والحب في ا؟ ھل تعتقد انك وحدك كان یمكنك  أالصفحات دون خط
  . كتبتھما تكتب وفیما تعید قراءة ما 

 انا ىاننقین , وكن عارفا ی لىا أحولھانا اتعطیھا لي  حینماولیست منى  نھااشكوكك ,  اعطینى 
  أھم أوقات حیاتك على األرض . أنھا ,الذي اكتب من خاللك

  فیما یصنع منك الكائن الحب . كلعلیك ویكمل عمل خلقة  یدهن یضع االخالق  ,ھكإلآلھي تسمح 
ن تصبح الحب وتعطى الحب و ھى اخلقت  أجلھامن  التىعدك لمھمتك الحقیقة قلیال قلیال یوھكذا 

.  
  نا أحبــــــــــــك ا, بحنان  حبي. اقبل  منى تحبلنفسك اترك 

  
معا نحن ندخل في عالم جدید . في مجتمع جدید . في كنیسة جدیدة التي ھي كنیسة الحب  -189

.  
عدم قدرتك وصغرك وحدودك فیھا نحوك في كل مرة تعرف  ضارقبالفرحة  أنة,  صغیري
  . وتدعوني
 قدرتيكلى  رجأف یجعلنين تفرح الن ھذا ما العكس یجب من عدم قدرتك با تتألمن اال علیك 
  ن تكون شاھدا على عملي .ا من ویمكنك

وتقدم  وتسبحني وتمجدني تشكرنىعلى ان كلما كنت شاھدا على عملي كلما كان عندك ما یدفعك 
  عالقة حبنا التي تغیر باستمرار قلبك وكیانك . بتبنيالبركة , ومن خالل روح التمجید ھذه ، 

  ن یكون (الحب) .اینما یتغیر كیانك یصبح ما یجب وح
أو اآلخرین , وھذا  خراآلعند  التأثیرال تنتج نفس  األفعالنفس الكلمات الخارجة من فمك ونفس 

  والشھور القادمة . األسابیعفي  ستختبرهن تكون شاھدا علیة وما اما بدأت 
اكتشاف) ما فیھا وما سیظھر منھا في فك ومعرفة (من  تنتھياقبل ھذه الخبرات كعطایا ثمینة ال 

معا نحن ندخل في . كلمات نعم في ما تعرف صغرك وعدم قدرتك  إعطاءت في یحال ما استمر
ن االذي سمح  باآلمعا نشكر . عالم جدید في مجتمع جدید وكنیسة جدیدة التي ھي كنیسة الحب 

  كذلك . األمریكون 



شھیق ونمتلئ) ثم  نأخذ اى لكي نمتلئ من حبة ( ستنشق حبةندعونا  .ولتكن في الفرح والتھلیل
  عطى حبا) .ن اى نخرج زفیر (

  أنت تصبح الحب , وانتم تصبحون الحب .
  نا أحبـــــــــــــــــكابحنان               



 
  . حیاة الحب ھذه المتجسدة فیك تصبح (معدیة) تعطیھا لآلخرین -190

  
بواسطة ھذا الحب  ألنة.  تأخذھاعطیة ممكن  أثمنن الحب الذي یسكنك حالیا . ھو ا,  صغیري

 إالن تصبح الحب . وال یوجد ال ما ھي مھمتك , أنت تعرف إن مھمتك أال تعد تس, تتغیر أنت 
  .معھة من الشركة الحب وكذلك األوقات الطویل

لكي تترك نفسك تحب . لتقبل الحب الفائض  اضافى خذ الوقت , وقت طویل وخذ أیضا وقت 
اآلب ان یسیر في صورة تمجید وحمد لكي یستطیع حب  بلآلفیك . لكي یعود  باآل یسكنھالذي 

فیر وھذا ما شھیق وز تأخذ,  تتنفسھلھ تماما كالھواء الذي  وتعیده تقبلھ,  ةبتتوصل  ,بحریة فیك 
  . الملىءبالنسبة للحب لكي یعطیك حیاة جدیدة نامیا نحو  األمریجعلك تحیى , وكذلك 

بحریة) , صبح قابل لالنتقال (یتجسد جیدا فیك یتجدد دائما بواسطة الحب وحینما تھذه الحیاة 
  تنتقل بدون علم األشخاص ال المعطیة وال المستقبلة. أنھایة من حیث یقول معدأو

زم اللا(بدون حدود) وكذلك الوقت  تحددهال توجد مسافة  أنةیمیز (خاص) بالنسبة للحب  وما ھو
  .التأثیر حداثاوالھدف  لىاللوصول 

كل األرض  إلشعال ن ما یلزمن تشغل نفسك. ا, إذا ال علیك ا باآلن المسافة والوقت ملك اوكما 
ن كان الحب ابحریة , سواء یر) ن یعبر (یساوتسمح للحب بحبة ھو كائنات تترك نفسھا تشتعل , 

  أو معطى لآلخرین  باآل إلىواصل مباشرتا أو من خالل اآلخرین أو عائدا 
ویعود) بحریة من خاللكم .انتم تصبحون الحب  عاشلترى الحب یسرى (یمر وی اكموطوب اكطوب

  نا أحبـــــــــــــك .ا,أنت تصبح الحب . بحنان 
  ور .فیك ھو حق وحكمة ون وجودين ا -191

  دائما معك وفیك. ىانن) أدرك, اعرف ( صغیري
 إلىن تصل ا ,لیس بواسطة مجھود منك تستطیع ان یغیرك كلیتاالذي یمكن  حضوريفقط  أنة

  اعمل فیك. تتركنين ابواسطة  ,فقط كثقتذلك , 
  كل) آلزمال( ددمحالیعمل في الوقت  ,, حقیقة وحكمة ونورافیك الذي ھو حب  حضوريإن 

  أنت أو ماذا تفعل. أینن كان من معك أو ا اى وخصوصا لآلخرین الذین حولك . وھذا بل  وأیضا
بوقت  فأكثر أكثرن تعطى (تضحى) یجب علیك ا , فأكثر أكثرفیك   یظھر وجودين اوكما 

ن تكون عارفا دائما ابفرح) وترك نفسك لتتغیر , ترك نفسك لتحب فیما  ىب(الترحاب  الستقبالي
  نا احبــــــــــــك .ا, أنت بعمق محبوب . بحنان بصغرك وعدم قدرتك 

  نعمة جدیدة وھى نعمة التسلیم . أعطیك -192
معدل   یأخذلكي  قلبي الىقلبك م سأضنا ا,  رعيذابنفسك بین  القي, تعالى من جدید صغیري

  .قلبيینبض  ما(ینبض بطریقة جدیدة) ك ةضربات جدید
ن تكون اھى أھم نعمة للدخول في عالقة معي , نعمة جدیدة , وھى نعمة التسلیم و سأعطیك

  فیك لكي تصبح الحب . اسكبھوقادر على قبول الحب الذي  یىءشمتحرر من كل 
  

  طك الحب .( مثل الطائرة والبركان).ھو الحب. إذا فیما تقترب منة یشف األبن اكما  -193
  . باآلاد بواسطة و تق باآلمعك, انك تقترب من  انو ا معا. أنت معي , معا, نعم صغیري

تبتلع بواسطة الحب . كما لو اقتربت طائرة من  باآلھو الحب , إذا اقتربت من  باآل نوكما ا
  وتشتعل . تبتلع فإنھابركان نشط 

یجتذب ویتحول  فأنةوشبھة ویقترب منة  صورتھ, خلق على بلآلوحینما یكون كائن ابنا (طفال) 
  الشخص. مجھود من ھذا اى بدون ,  بواسطتھ(یتغیر) 

تسحب مجھودھا لتقترب من البركان ولكن حینما  إلىكما ھو الحال بالنسبة للطائرة , احتاجت 
للشخص الذي ل بالنسبة اتشتعل . كذلك الحولمجھودھا لكي تتغیر  ةمحتاجبواسطة البركان لم تعد 



ف بمعط . مغطاة بواسطتيت نعم (الموافقات) على ترك النفس تقاد اكلم أنھا.  باآلیقترب من 
  .واألرضمصحوبة بقدیسین وقدیسات الفردوس  و امى القدیسة مریم

 یىءشتكلف بكل تي تال ى(كما الحال في نار البركان) ھ باآلحب  یةذبان جا أحیاناویحدث 
  الحب (كالطائرة التي تصبح نارا)لكى یصبح  غیر الشخص توی

وتصبحون كذلك  بواسطتھذبوا الدرجة حتى تنج بھذهالحب  لىا ینقریبلكونكم  اكموطوب اكطوب
  الحب . خذ الوقت لتذوق . خذوا الوقت لتذوقوا ھذا الحب .

  أحبكم . اواننا احبك اأنت وانتم بجنون محبوبین . نعم بجنون وحنان 
  

قد  اھآلال وأكوننا الذي كنت ا ىاننفیما تقول  إلیةفي كل مرة یكون عندك الم . انظر  -194
  من ذلك . أكثرعانیت 

ن تنظم , اواترك نفسك ترشد , ال تحاول  الصغیرتصنع من نفسك ذاك  ان , استمر في صغیري
  . خاللين یتم من اوتخطط , وتقود وتتحكم . كل ھذا یجب 

  منى . یىءشن تنتظر كل ایجب علیك  وإذااعرف ضعفك , وصغرك , وعدم قدرتك , وجروحك ,
بواسطة الحب  ىءشا على قبول كل , وتكون قادر یىءشن تطلب كل االبد  یىءشكل  تأخذ ولكي

  وللحــــــــــــب .
 ةعشت ام جزئیا تحیىن ا الضروريذا انھ من ا, خطواتيكلمات(نعم) وتسیر على   أعطیتلقد  

  نا. ا ملئھ
  .ذلك من أكثرعشت  اأنت تشعر نفسك مرفوض :أن

  . أكثرنا عانیت امن عدم التفاھم : نىأنت تعا
  منك أكثر انیتعنا ا خانك :ان شخصاأنت تشعر 
الذي  نى اناناتذكرفیما ت  إلیھستمر كثیرا كذلك :في كل مرة یكون عندك الم  انظر تن وتستطیع ا

كل شيء  وتحیىن تقبل كل شيء ابالحب یجب علیك  وأیضاهللا .قد قبلتھ وعشتھ , وأكونكنت 
  وتسلم لي الكل.
  نعمة وبركة . إلى األلموھكذا یتحول 

كونوا في الفرح والتھلیل ألنكم  سرعة الحب. أكثركم الم لتصبحوا الن عند  اكموطوب اكطوب
نا انعم بجنون  كبباحنا ا,صغیري. ل منكملك أقولفیما  قلبي لىا مضمكأبا ان تصبحون الحب.

  احبك.
  .واأللمن تقبل الحب اأنت یجب -195

اكبر فاكبر  ھذه العالقة  دائما,,اترك نفسك تقاد من خالل عالقتنا الخاصة (الحمیمة) صغیري
  تكتشفھا في داخلك. ,,التي تكمل قلبك وكل كیانك

 باآل, ن خلقت اوقت  فين كل شيء یحدث في الداخل .اال فائدة من البحث في الخارج في حین 
 الجیدة ,وتمتلك كل رابالبذملیئة  كأرضن ما فیك ھو ,  االزدھار كیانك تحتاجةوضع فیك كل ما 

.كن  واأللمن تقبل الحب ایجب علیك  أنتوالمطر. الدفءیما تقبل یلزمھا لتعطى ثمارھا.وذلك ف ما
, ) هللا أطفال( أوالدمن المطر كما ھو حال  أكثر الدفء لىا ةمحتاجكانت األرض  إذافبال خوف .

  . األلم) من أكثریكون اكبر (سالحب ف
  وحیث تكون ھذه الحقیقة غیر سھلة القبول, ھنا یكون الحب غیر مقبول.

  والموافقة على انك محبوب من هللا وتترك نفسك لھ قبولھ,إذا یجب  نفسھحب ال یفرض ال ناوكما 
  لیحبك .

تى لیجفف األرض أن دفئ الشمس یاتى لیشفى الجراح التي سببتھا اآلالم كما أن الحب ھو الذي یا
ن حرارة الشمس تفرض نفسھا على األرض امن الطین (الوحل) الذي خلقة المطر مع اختالف 

ن الحب ال یفرض نفسھ على الكائن المجروح بواسطة األلم في حین انھ اقانة , في حین الغر
ن یقبل وتترك لھ حریة العمل وتتأمل في ان یغیر كل شيء بمجرد ا )جاھز(یكون دائما حاضر 

  عملة بإعجاب من الداخل.



  وھكذا أنت وانتم تصبحون في رابطة خاصة مع الحب وتصبحون الحب.
  أحبـــــــــــــك. نااكیانك. أعماقبھمس في  كل أقوللرابطة الحمیمة ومن خالل ھذه ا
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الغالیة  قلبيالمحبوبة , طفلة  ابنتيالى  ألتحدث كباستخدمنا ا,انھ بفرحة كبیرة صغیري

  :االتى لھا  أقولن ا وأرید(...اسمھا....) 
 كونيبنار الجمر , توتنقتھا منذ زمن بعید ,ووضعتھا جانبا ,الصغیرة التي اختر قلبيجوھرة   

نعمة في  ىالقدیسة مریم والقدیس یوسف.لقد وجدت ىما, وبمعطف  بمعطفيمغلفة  ىانتبال خوف ,
في  أنتواحد . إال, نحن االثنین ال نصنع  بىاتحادا  فأكثر أكثر. أنت  قلبيفي  أحملك اانعینیي .

في اغلب الوقت طریق ضیق وغیر ممھد (على  ,فس الطریقفیك , نحن نمشى على ن وانا
 یھایولكن  واألشواكبالشوك)  یىءالمل( ھو نوع من الشجر الوحشي المیزالحصى) المزین بشجر 

  النسیم العلیل الذي یجعلنا نتنسم عطر الورود. إلى باإلضافةالجبل  اعليزینة رائعة تنتظرنا 
مكان مختار  كلحجز  وأبونا وأبوك, أبىھذه المدینة  في. ائیةمالسالمدینة  إلى نتوجھمعا نحن 

كون الواحد بجانب نن ا الطبیعي,إذا من  لقلبي,قریبا جدا منى ,أنت العروس المحبوبة 
  واحد. إالصنع نكون دائما معا ودائما وفى كل مكان ال ن.واألخر
المشتعل ,أنت   حبيالدرجة منى ,متقدا بنار  لھذهلكونك قریبة  اكىطوبالصغیرة ,  قلبيابنھ 

نا اخترتھا االذي  ىأنت. متألمةلقلوب كثیرة  حبي سأنشرتصبحین الحب,وبواسطتك ,ومن خاللك 
  المھمة الجمیلة والكبیرة. لھذه
التفاصیل , إن  بأدقمھتم  نااذلك سیحدث . أینكیف أو متى أو  تفھميأو  أین تعرفيعن  تبحثيال 

نا زوج افي ,  ثقيولكن خصوصا في غیر المنظور . المھمة بدأت جزئیا بالفعل في المنظور 
  لھ . أھمیةفانا دائما معك , المكان ال  تعملي, مھما كان ما  یىءشمن  تخافي(عریس) مخلص . ال 

تصبحین  حبي اقبلي.  كحبا ىانن.  كلوأدل, أكملكن ا أریدنا ا.  أكثر بواسطتي تحبينفسك  أترى
  الحب .
  المجروح . لقلبي. أنت بلسم حبك  إلىنا محتاج امیمة معي . دائما في عالقة خاصة وح ادخلي

  نا أحبـــــــــــــــــــــك .ا قلبيصرخة  اسمعي,  بحبي فكباغلالصغیرة, إنا  قلبيجوھرة 
  . كما تزید الشمس الثلوج األلم بلتحبوا , الحب یزی أنفسكاتركوا  -197

 ینبغيھذا الموقف ماذا  ماماب من الرب , ویطل قدرتھموقف صعب , یشعر بعدم  مإما درنلیو( 
  كون؟)ین ا

  الصحیح . السؤالتطرح  فأنتن تكون ا ینبغي, حینما تطلب ماذا  صغیري
ان نقول وماذا یجب  نتصرفن ا ینبغيفكر فیھ أو كیف نن ا ینبغيالن الموضوع لیس ھو ماذا 

  ن نكون ؟ولكن بالفعل ماذا یجب ا
  . یطرألموقف الذي ا یتاكل اولقبت مافی ,الحب  كم تكونواألن

. باآلن تفكروا كما یرید في ا  وبذلك تكونوا قد وصلتماآلب , إلرادةكون كلمة نعم كبیرة تھنا 
  )ةبمة (ما یوحى لكم اتتكلموا وتتصرفوا حسب الھبعد ذلك و

 بواسطتھ. لكي یتحول  بآلا لىا ة. لتقدمواأللمن تقبلوا افیما تصبحون كائنات حب, تستطیعوا 
  بح حب.لیص
لتحبوا . الحب  أنفسكماتركوا , الحب  إلىلكونكم على الطریق الذي یقودكم  اكموطوب اكطوب

  الذي یوجد في العالم . األلمبكثیر من  رباكعنده حب  باآلالشمس الثلوج .  یبتذكما  األلم یبذی
  .منا أحبــــــكاالعظمى انتم محبوبین بحنان  األبدیةمن 

  . أبونا,ب اآلي یغیر ,وھذه التغیرات لیست عملك  ولكنھا عمل أنت على الطریق الذ-198
  على طریق التغیر. أنتھ) فیك خالل الفترة األخیرة .ت,امتحن جیدا  ما تممتھ (فعلصغیري

  ولیس عملك. باآلوھذه التغیرات ھي عمل 
  ن تقبل وتكون شاھدا  وتعطى مجدا هلل.ا إالأنت ال علیك 

  احبك. نااوھكذا أنت تصبح الحب .بحنان 



.قریبا جدا سوف  ةب تفعلھن ان تقرر ما یجب ا كللیس ملكك ,ولیس  كتبتھن ما ا,صغیري-199
  . لكتبا لھذهشخص أنت تعرفھ على مھمة  تمنأأ

لھ (بالرغم من انھ  إطالقایس في سالم حینما استخدم شخص لھ مواھب خاصة فذلك ل ابقي
  بالفعل قد اخترتھا . وأكون  إلیھا أصلن ا أریدعدیدة (كثیرة)  ألشخاصیستفید)ولكن 

ن ا ألھمكعطیھا لمن ت(سامع) لي بحیث صانتاخ  وتكون كون بحوزتك عدة نسن یامنك  طلببانا ا
  تعطى لھ(أو تعطى لھم) .

  ن تكون ذاك الطفل الصغیر المرن بین یدي.ااستمر في 
  ال. أملتعطى لشخص ھذه الكتابة  ,ن تكتب أو تكف عن الكتابة اسواء في 

 كل أوحىمنى ,تعمل (تتصرف) حسب ما  اإلیحاءن یصلك الي طلبك ,وبعد  توجھن ابعد 
  (لیس ملكك). ةبال علیك  والباقيفي سالم   وابقي,ةب

ن كان ا أيسیئة لكي تقدمھا لي وذلك  أم) ,جیدة كانت اآلراءن تقبل التعلیقات ( ا إاللیس علیك 
لنبنى مجتمع جدید الذي سیكون كلیتا مرشد كنیسة جدیدة  إلى معا .نمضى نناامصدرھا.تذكر 

  وحیث ال یكون بعد سلطان لقوى الشر . األقدسبواسطة الثالوث 
الحب متجسد جیدا في األشخاص , فقط الحب ھو الذي سیكون في المركز للجمیع ولكل شيء 

  ھم.یتغیروا بواسطة الحب سیكون ھو الرابطة بین أنفسھمموافقتھم (نعم) على ترك  أعطواالذین 
نعم أنت وانتم محبوبین بحب یفوق كل شيء الذي یغیر ویشفى ویحرر ویتمم كل شيء حینما یقبل 

  ویترك لیعمل.
  .صغیرينا أحبــــــــك انا أحبكم ,بحنان ابحنان 

  التغیرات بتحدث باستمرار ,في وقت عملك كما في وقت استرخاءك كما في وقت الراحة . -200
  ئط من طوب)یبنى حا الذى ينالبن( مثل  

  . قلبي,قلبك یبقى مضموما مقابل  رعيذابین  ملكأحبنا انا معك,ا,كن بال خوف,صغیري
  ن التغیرات تحدث باستمرار ,حینما تعمل كما في وقت استرخاءك كما في وقت الراحة.ا
لتقوى  تأتى األخرى واألوقاتن أوقات الصالة والعبادة ھي أوقات قویة تمكننا من االتحاد معا ا

  .وجودين تذوق ااالتحاد ,تمكنك من  ھذا
وقت معین یضع الطوب واالسمنت ووقت  ففيكما الشخص الذي یقوم ببناء حائط من طوب ,

  مادة صلبة). إلىقوة (یتحول  ویأخذأخر یترك االسمنت لیتماسك 
  ن یراجع جودة ما تم بناءةایسمح للبنى  نفسھوھذا الوقت 

وقتا للراحة أو لتمارس  تأخذأو حینما  تتممھن ال یجب ن تشعر بالذنب ألنك علیك عماال علیك 
  نشاطا معینا أو لالسترخاء,............

وقت) ھو الذي یخصص لعالقة  أثمنقیمة ( األكثرن الوقت ان تكون مدرك االذي ھو مھم 
لكي تكون دائما  الكافين یكون طویال بالقدر االحمیمة وعالقة الحب التي بیننا ویجب  رابطتنا

  بعا.متش
 نھووالمالطوب  البنيیمثل الوقت الذي یضع فیھ  محضريمضیھ في تن الوقت الذي اتذكر 

لیالحظ العمل  البني یأخذھاھي األوقات التي  األخرى واألوقات(مخلوط من االسمنت والرمل),
  یتقوى. ویتركھ

  .ن فیكاآلویرسخ فیك) ما وضعتھ  یتخللن تستریح لكي یذوب في داخلك (ان اآلتستطیع 
  نا أحبكم .اأنت وانتم تصبحون الحب .بجنون  وقلیال قلیال ,وطوبة بطوبھ یبنى الحب وھكذا 

  نا أحبـــــــــــــكابجنون     
) السعیدة  والمؤلمة  التي تقدم اإلحداث(تقبل  اإلحداث تحیىن ابالفرح یجب علیك -201

  . كل(تحدث) 
  دائما معك. ىاننن تكون اكبر لتعرف اوفرحتك البد 

 األمرلو  یظھر حبھ, باآللما بان اسعیدة .فمن السھل قبولھا في الفرح ع حداثابصدد  األمرلو 
ستمكنك من  حداثاالدائما ھنا بجانبك الحیاھا معك.وان ھذه  باننى لما امؤلمة ,ع حداثابصدد 



لكي  ھنا بأنھالما اوالقداسة ع عاالتضا,وتقلل كل كبریاء وافتخار لكي تنمیك في إیمانكتعمیق 
  ن ال تقبلھا بالفرحة .اتصنع منك الحب,فكیف تستطیع 

تك على عملي أو رؤیتك لنفسك تصبح الحب ھى اكبر اوشھاد أرافقك ينبانإن فرحة شعورك 
  السیئة. حداثاالھذه  اتسببھن ابكثیر جدا جدا من الحزن أو التعب الذي یمكن 

یرید  باآل إنفي غیر المنظور .قلوب في المنظور وخصوصا ال لىاھذه الفرحة مھمة للوصول 
  .اوحب اجوھھم تشع سالموفرحا ,و مملوءین أشخاصھ تن یكون في خدما

  ن تصبحوا الحب اوابقوا في فرحة  ابقي
  نا أحبــــــــــك.اانتم بجنون محبوبین .بحنان 

  .أسرع باآلالتي یریدھا  األداةذلك  أصبحتوقتا ,كلما  اعطیتنى كلما  -202
  

 منك , اریدة فیك,ما  ةاتممتحقق ما یقریبا  ألنھ, وثابر,  أرجوطریق الحب , ,أنت علىصغیري
 اھبن یقوم اصعبة یستطیع  لمأموریاتمعینة  أماكنن اصنع منك أداة لھا قیمة كبیرة ,تستخدم في ا

  .بواسطتيفقط الذي یترك نفسھ لیقاد (یرشد) 
  .أسرع باآلالتي یریدھا  األداةكلما تخصص لي وقتا ,كلما تصبح ھذه 

  ) وقت طویل لكي یتغلغل في حیاتك ھذا الحب.إعطاء( نعم) ,وقبول الحب, تخصیص ( إل إعطاء
تكونھا في الكنیسة الجدیدة ان  التي یریدك  األداةلكي تصبح  باآل ا تبعھبیالتي  ةوھذه ھي الطریق

  بالحب. لئةتالمم
  نا أحبــــــــــــك.ابحنان    

 إلى ألتحدثقلبك وفى نفس الوقت  إلى ألتحدثنا اخترتھا االتي  إن الكتابة ھي الطریقة -203
  .اإلیمانون ھذه الكتابة في أھؤالء الذین یقر

ن الكتابة ھذه اال تعتقد  كلنا عندي أشیاء كثیرة اعلمھا انا أریدك كلیتا سامعا لي ,ا, صغیري
ن تعملھ ھو الذي اي علیك نا أریدك كلیتا لي ,أرید قلبك كلیتا لي ,لیس العمل الذا ,انتھت الیوم

نا انا رتبت كل شيء,انا معك,ارشد كل خطوة من خطواتك ثق في,,ا اآلخر عنسیفصلنا الواحد 
  دائما معك .

  .حبياقبل كل ما یقابلك كما تقبل 
  نا أحبـــــــــكابحنان    

 نعم كلیتا وغیر مشروطة أریدتضع كل شيء لي ,إنا ان مجانا ,یجب  كل أعطىكل شيء  -204
.  

منذ وقت .ثمین عندي  فألنكھذه اللیلة , إلیككنت اتوجة  فإذا. الغالي قلبي(ج),صغیر صغیري
 وأمیزك ةبن انعم علیك ا أریدما  كلا اعد مفی اتاملك ن ابك  بدأت في  بلحین اطویل وحتى قبل 

  .  ةب
 ,كلمال ن كان من مواھب ومن جمال ,من ممتلكات مادیة أو من ا,سواء  امتالكھإن ما تعتقد 

  مجانا .. ونفس الشيء بالنسبة للعائلة التي كبرتك وتعتقد انك تمتلكھا حالیا. لك أعطىشيء 
ن تضع اعلیھ ,وقد حان الوقت حیث یجب  استأمنتالشيء, ال شيء, الشيء ملكك كل شيء قد 

, وتجیب  مشیئتيھي العمل حسب ورغبة واحدة  كليء ,تترك كل شيء لكي یكون یلي كل ش
فى غیر المنظور  خدمتين تكون كلیتا في ابقلبك الذي ھو  عرفتھ والذي. كل وجھتھلذي النداء ا

  ولكن أیضا في المنظور. أساسیةبصورة 
ن تعطى عدة ا.علیك  خطتين استخدمك حسب استطیع ا ولكيأنت ثمین عندي,. إلیكنا محتاج ا

  كلمات( نعم).
  فكرك إلىبالنسبة  األولنعم لكي یكون لي المكان 

  في قلبك األولىلكي یكون لي المكان نعم 
نعم كلیھ وغیر مشروطة  أرید ىاننوھویاتك. تكالمشغولیبالنسبة  األولىنعم لكي یكون لي المكان 

  حیاتك . فيفي كل مكان وفى كل شيء  األول أكونن اعلى 



  كلك لي ,وفى نفس الوقت أنت حر كلیتا . وأریدكاحبك  فالننى , وأزعجكعلیك  ألح ترانيإذا 
بین  أحملكنا معك ك. ال تخف ,ال,الحب الذي عندي  حبيسوف ال اسحب , إجابتكن كانت ا ىوا
  .حبيلكي یشتعل قلبك بنار  رعياذ

نون جخر  بحنان وادتك الحقیقیة .ال تبحث في مكان آ, واترك نفسك تحب ,وھذه ھي سعحبياقبل 
  (ج).صغیري .نا احبكا

  .بوجودي أكثرعر داخلك ,وأنت تش إلىعمقا  أكثرادخل  -205
  

خر آ,ال تبحث عنى في مكان  بوجودي أكثرداخلك ,وأنت تشعر  إلىعمقا  أكثر,ادخل صغیري
  .أكثرویجب علیك أالن اكتشاف ذلك  أعماقكموجود في  ىانن,أنت تعلم 

,انھ فیما تعید ھذا التمرین الذي ھو  وجوديص من یبص إالن لیس ھو اآلحتى  اكتشفتھن ما ا
 أكثر,انك ستكتشف  أعماقك إلىالذي یقودك  الداخليباستمرار ھذا الطریق  خذتأن اعبارة عن 

ن اشغل مكان .وھكذا استطیع ا صدیقي فأكثر أكثرتصبح  أنتمحسوسا . وجودى و یصبحفأكثر
  فیك. أھمیةاكبر فاكبر 

 روحىالاالثنین , نصبح واحد و ندخل في ذلك الزواج نحن نا ,انا أصبح أنت وأنت تصبح ا
  ب الذي یجعلك الحب .فیما تقبل الحب أنت تصبح الحب .العجی

  ضیق ,وقلیل الذین یاخذوة وغالبا غیر معروف . وخر ,انھ صغیر آانھ الطریق الوحید وال یوجد 
  ,وتقبلوا الحب وتصبحوا الحب. ایاة الكتشافكم  اكموطوب اكطوب

  نا احبك.انا أحبكم  بحنان بحنان ا
  ) باآل.(  رغیرا لمنظوفي  مخلوقاتيلكثیرین من  أقولھح ھذا الصبا كل أقولھإن ما  -206

  
.تذكر انك بفیض حب قد  خلقت ,وفیض الحب الغامر یبقى  ةتحیان كان ما ا اى الصغیر, حبیبي

 وإذااحد) . یاخذة لیس محبوبا ,وال مقبوال وال مستقبال(لم  حبي, حبيال تقبل  مخلوقاتيمقیدا الن 
فقط بقیة صغیرة تستفید منھ .وفى اغلب الوقت بمقاس قلیل جدا , أعطیةن انا غیر قادر على ا
  .ألعطیةمحسوب بالنقطة في حین إن عندي محیط حب  حبي أعطىأوقات (حاالت)  ففي.

ن ا أریدالذي  حبين تقبل اك لترجیا مو السمتو مامكاراكعا  ترانيلو كانت عینیك تنفتح .لكنت 
  فیك. اسكبھ

دائما .لماذا تحتفظ  إیاھا وتعطیني ھااأی اعطیتنى ت نعم التي بواسطة كلما حبيأنت الذي زقت 
  فیك . اسكبھن ا أریدبھذا (الفاصل) ,االحتیاط الناتج عن خوفك من قبول الحب الذي 

ن تعطیني ھذا االحتیاط (الحاجز) ا إلیكاطلب  تىآنا انا اعرف جیدا انك وحدك ال تستطیع ,ا
  ي یحیطك من كل ناحیة .الذ الثلجيالحائط  یشبھالذي   والخوف 

ن یسرى بحریة وھكذا أنت ا بيحللكي اسمح  وأذیبھ حبي إلشعاع اعرضھ نا ا ,ناالي  تعطیھما فی
  تصبح الحب .

  بواسطة فیض ملئ وحب لكي تصبح الحب. كخلقت نىتذكر ان
  ن تعطى الحب.امھمتك الحقیقیة ھي  إلى وباإلضافة

  في غیر المنظور. مخلوقاتيمن  لكثیرین أقولھھذا الصباح , كل قولةأإن ما 
  .الجمیع محبوبین. بإیمانفي قلوب كل شخص یقرا ھذه السطور  أكثرأیضا بوضوح  وأقولھ

على األرض كما في السماء  مشیئتيالوقت الذي فیھ تكون  یبدأ اآلنقد حان .انھ  ملكيإن وقت 
  بحریة في القلوب. حبين یسرى اھي  مشیئتي نا.

,بحنان  حبيبقبالت  أغطیك نااتصبح الحب. وأنتك ,سریان الحب بدا بالفعل فیك.بواسطة موافقت
  أبوك
  فیك. بدأھاالتي  خلقتھن یكمل ا األبعلى  -207

  



فیك,وھذه  بدأھان یكمل خلقتھ التي ا باآلبداخلك,على ,أنت تعیش حالیا تغیرات كبیرة صغیري
  ي .في عمق كبیر مع أكثرالتغیرات التي ستمكنك من الدخول 

فقط ,كون فیھا معا في خصوصیة داخلیة ه األوقات التي نفي ھذ كیمألن الفرح والسالم الذي ا
  بدا.

  اترك نفسك تغمر بھذا الفرح وھذا السالم اللذان ھما من ثمار الحب.
مجانا لكي تعید تشكیل كیانك  كل أعطیتأھم من ھذه األوقات الخاصة التي   یوجد,ال كبالنسبة ل
  .الداخلي

  نا احبكاتصبح الحب ,بحنان  أنتنفسك تكمل . اترك
  ك بحبھ.غمرن یایرید  باآلن اانھ الیوم,في ھذه اللحظة الحالیة  -208

  
في القلوب الیوم نفسھ ,ستتغیر كلیتا .سوف  یسكبھن ا باآل,لو تعرف الحب الذي یرید صغیري

.ستكون  یسكبھن ا بآلاتفتح القلوب لقبول الحب الذي یرید تتصبح صالة طیلة ھذا الیوم ,لكي 
الیوم .لیس  لك یعطیھن ا باآلفتح قلبك لكي ال یضیع ھذا الكنز الثمین ,الذي یرید نمتسوال لكي ی

ن ابعد سنھ .انھ الیوم ,في ھذه اللحظة عینھا الو  أشھر ستةخالل  فى القادم وال األسبوعغدا وال 
  ك بحبھ.غمرن ییرید ا باال
؟ھل أنت مستعد  تعابكاو وأفراحك تكامشغولیعن ن تبعد اتعد مستعد لقبولھ ,ھل أنت مس نتا لھ
  ن تقبل حبھ.ا من ن تعطى لھ كل ما یمنعكا
مما یجعل {تخصیص (حجز) اى وبدون نعم التي تعطیھا لي من عمق قلبك , نا منتظر كلمات ا

ریعا ھذا االنفتاح طیلة ھذا الیوم وس أحفظأنت في الحال مكمل ,وتشعر بحبھ .}النعم لیست كلیھ
  تصبح الحب.

  نا أحبــــــــك.ابحنان وجنون   
  , مكللیك تىأینا,صدیقك لكل ثانیة ,مالكك الحارس ,الذي اانھ -209
من مصدرین  تأتىالھائلة  فرحتي إنفیك. أبونا باآل,لما صنعھ  تصبحھنا شاھد لما امنك, أكثر

  على ھذه األرض .) تتحقق,في حین انك مازلت أبونا( باآلخطة حب  أرى ىنا:ھو األول.
عیناك تنفتح  ورؤیةلطفل الصغیر لترك نفسك لھ لیعمل فیك,: ھو مرونتك التي ھي مرونة االثاني
  فیك. وأخیراعملة من حولك ومن خاللك  إتمام ماما فأكثر أكثر

  في كل مرة تطلب منى . تمجیدي یدأذن ا ویسعدني إللھنانا دائما في التمجید ا
في غیر المنظور للمھمة النبیلة  أرافقكسعادة حین  أكثر أكونور ولكن في المنظ ألرافقكنا سعید ا

  . علیھا  باآل تمنكإإ التيالجمیلة والكبیرة 
لكي تشاركنا في  األبدیةمن خاللك سوف ال تكفیك  باآل حققھن تعرف ما ك الوحینما یسمح 

  الحان التمجید .
يء بالنسبة ینعھا فیك .ونفس الشحارسك ,وارى عجائب الحب التي یص لكوني باآل بأمجدنا ا

  منكم النموذج الكامل للحب. یصنع. ھو الیزابیت لزوجتك 
ویستدفئون .وانتم شھودا انھ في  یأتونوانتم تصبحون نارا لحبة  في غیر المنظور .وكثیرین 

 اآلتیةوا من ھذه السخونة ئفدعن التقرب منكم لكي یست یبحثوا وأخوات إخوة ,فأكثر أكثرالمنظور 
نا سعید اكذلك وانتم تعرفوا كیف  األمرالن  اكمطوبن نار حبھ المتقد, التي بتمر من خاللكم ,م
للحب.  فأكثر أكثر كقودوبأكل خطوة من خطواتك . نى بأرشدوالنالدرجة منكم  لھذهقریب  ننىال

تقد (ابتلعتم )بواسطة تیار الحب الم تمباجتزلكي في خالل وقت قصیر جدا  انتم االثنین تكونوا 
  الذي یصنع منكم كائنات حب حقیقیة .

خوف .انتم محمولین بواسطتنا,مالئكتكم الحارسة ,نحن خدامكم المخلصین  اى ال یكون عندكم 
 االھنا,باآل بأمجدنا انا باسمك اأنت جیدا , أستریحالحب العظیم , أب, أبونامجد ,مجد  ألكبر,

,كما انك أنت ھدیة لي .صدیقك  كلھدیة   ھاأندائما في خدمتك . أكونن ا.النھار واللیل ,اقبل 
  المخلص.



  ھكذا. األمرن یكون اید جنا ,وا أقودك أینأنت ال تعلم  -210
  .المھمة  لھذهنا ا, بالفعل أنت الذي اخترتھ صغیري

  ھكذا. األمرن یكون اوھو من الجید  أقودك أین لىاأنت ال تعلم 
ن ا لىا باإلضافةي ,وتكون مرنا وقابل للتشكیل ن تبقى سامعا لاألنك فیما ال تعلم ,ھذا یجبرك 

  ( االنسحاق). عاالتضا ذلك یحفظك في
(ترسخ فیك) باستمرار لكي تكون وتبقى المرسال الصغیر  كن تتخللان ھذه المعطیات البد ا

  . بلآلللمھمة الكبیرة التي 
  الحب تكلف بك.الحب یغیرك .الحب یقودك وھكذا أنت تصبح الحب. اكطوب

  نا احبك.ا بحنان  
  . عمالكاكل  یأخذ.ھو  باآللو أنت كلیتا في عمل -211

  
ن یكون كلیتا اعجزة في  عینن تا االنور مریم ویطلب منھ أمالسیدة القدیسة  إلى یتوجھ درنلیو(

  راعیك)ذبین  بنفسي القينا الرضیع ویقول لھا ,ا  مشغولیاتة  ألجل.باآلفي عمل 
  

قلبك مقابل  وأضم رعيذابین  خذكأأن أراك صغیرا  اب الصغیر الذي ھو أنت .كم أح رضیعي
  . قلبي

 باصابعة  تىأین ا باآلكل خاصتك واطلب من  خذأأ  رعيذابین  خذكأأوفى نفس الوقت الذي 
  .باآلن تكون كلیتا في عمل االخالقة ویقطع القیود التي تمنعك من 

 باآللو أنت كنت كلیتا في عمل , بساطة ھذا التعلیم  أترى.عمالكاكل  یأخذن الكي یستطیع ھو 
جزئیا بعمل اآلب, یاخذ ھو جزءا من اعمالك  تاھتمی, لو أنت  عمالكایھتم ھو بكل جزءا من 

ترید مكان صغیر جدا لیعمل فیة النة یترك لك المكان الذى كلیتا بعملك یكون لھ  ولو اھتمیت انت
   . لھ تتركھ ھو المكان الذي لیأخذن تقل لكي ان تقبل ا وینتظر تشغلھن ا

ن تترك لھ ابصبر  ینتظرحمك اھو الخالق,كلى القدرة ال یدفعك وال یز, ولطفھومعي حبھ  تأمل
  المكان لیشغلھ .

  ).تشكرهالمجد ( وتعطیھوكلما شغل مكان أھم عندك ,كلما عمل وكلما كنت أنت شاھدا على عملھ 
  .أكثر صبح الحبتحضورا فیك ,كلما  أكثرن تقل ,كلما یكون اكلما تقبل 

 یسكبھن ا باآللكي تقبل كل الحب الذي یرید  الصغیر ,  رضیعي ,كضمأبنا ا رعيذابحنان بین 
  في قلبك.

  نا أحبـــــــــك.,ا ذنكافي  كلمعي ویقول  تىأییسوع الذي یمیل علیك لكي  أرىنا  ا
  نا أحبـــــــكانا احبك. بجنون ابحنان   

  ,مریم      أمك           
 باآللھ  یقدمھذا ما كان یختار ما ان یحدد اى كل شخص ,یحیى على ھذه األرض,انھ عل -212

  أو ما یعرض علیھ العالم.
مھمتك الحقیقیة  إلىتعبر نفق كبیر ,ھو الذي یقودك  ببطء, عینیي, لقد وجدت نعمة في صغیري

اقفا في النھار واللیل نائما أو و باآلو تكون في عمل تصبح الحب  نا,التي من اجلھا خلقت .
لیس ھو الذي یحدد إذا ما كنت , كنت  وأینعلھ تفن ما اھوایاتك  سبتمارالصالة أو في العمل أو 

ن تكون ھذه ا. ولكن حالة نفسك كلمات(نعم) رضاك( موافقتك) على  ام  ال باآلأنت في عمل 
 یریدهذي من استخدامك  حیثما یشاء في المكان ال تمكنھ باآلالقابلة للتشكیل بین یدي  األداة

  أو لنوع المھمة التي یریدھا . یریدهالشخص الذي  لدى,حیثما یرید و
إذا كانت ھناك أوقات طویلة  إالن یحدث (یتحقق) ان ھذا ال یمكن ا) الطبیعيومن الواضح (من 

وخصوصا التناول من  سرارالاالصالة والعبادة وممارسة   إلى باإلضافةمن الخلوة الخاصة معي 
متناول یدكم كل ما  فيكل شيء ,لقد وضع  بآلاقد رتب  ي خطة حبھ ,ف ناودمى. جسدي

  الحب . إلىلكي تمروا بھذا المعبر الذي یقودكم  إلیھتحتاجون 



علیھ العالم من  یقترحھو ا لھ باآل یقدمھن یحدد ,ما إذا كان یختار ما ایتعین على شخص  وأالن
  قیم .

ن یستقى منھا لكي یمارس ازمة التي یستطیع كیان كل شخص تتواجد النعمة الال أعماقوانھ في 
  ویفوز باالختیار السلیم. اختیارهبحریة 

ن تمض الكتشاف ھذه الكنوز الثمینة, وھذه االرتباطك في ھذا الطریق الذي یمكنك  اكطوب
 أكثرتقودك دائما  والتيفتح شفرتھا)  اى من فكھا ( تنتھيالھدایا المغلفة بعنایة التي سوف  ال 

  ى طریق الحب.بعدا عل
,معا وبقلب واحد ,نشكر (نعطى خراآلمن خالل ھذه الخلوة الخاصة التي تجمعنا الواحد مع 

كذلك في الوقت الحالي الذي یصنع منك الحب. اترك نفسك تدلل بین  األمر.الن  بلآلمجدا) 
 ناا. ھا بھدوء وحنان بقلبك ھذه الكلمات التي اھمس  أعماق, واسمع في حبيبواسطة  األحضان

  نا أحبـــــــــــــك.,انا احبك,ا احبك 
   نا متكلف بكا -213

بالتقدم في ھذا العبور الكبیر  كل(الروح القدس) ھي التي تسمح  روحيمع  ن مرونتك ا, صغیري
  الحب. إلىبعدا في ھذا الطریق الذي یقودك  أكثرن تذھب االحب ھل تقبل  إلىالذي یقودك 

   ).ةبن یتكلف ا ویطلب من الربقائال نعم  ةفبلھیجیب  لیودر(
ذلك ستكون شاھدا  إلى وباإلضافةبك . سأتكلفنا ا, واقبل بالفرحة ما جاء فیھا إجابتكلقد سمعت 
فال یوجد  ىءلتواترك نفسك لتم حبيمن حولك ومن خاللك .لھذا الصباح.اقبل فقط ,على عملي 

  الحب.خر أھم من عالقة الحب ھذه التي بیننا ,عالقة تصنع منك آشيء 
  نا أحبــــــــــــك.اأنت تصبح الحب , بحنان 

  ن تتقدم .امنك  بطلأب النقي اإلیمانانھ دائما من خالل  -214
  یطلب من الرب بخصوص طبع ھذا الكتاب) درنلیو(
  

  ن تتقدم.ااطلب منك  النقي اإلیمان, انھ دائما في صغیري
 اتجاهن كان ا اى بك وقبولك اإلجابة في مرات عدیدة كنت شاھدا انھ بناء على طلبك ,وتفرع قل

 الطلبالذین ھما.  األساسیین(طریق التصرف والعمل)  نالسلوكییبناء على ھذا  .باآلرغبة 
مباشرة أو بواسطة األشخاص  كل اإلیحاءوالقبول كنت شاھدا على انك كنت تقاد( ترشد) بواسطة 

 األمرسوف ال یكون  إذاك.علی تطرىالتي  حداثاالالذین یوضعوا على طریقك أو بواسطة 
مختلفا بالنسبة لطباعة ھذا الكتاب الذي سیعلم القراء المرونة مع الروح القدس في كل ظروف 

ن اونھایتا فیما یصبحون الحب ,بدال من  یسكبھن ا باآلالحیاة فیما یقبلون الحب الذي  یرید 
فیما كنت  باألمسف قدتك ,انظر كی تفعلھن اعلى الفور ما یجب علیك  كل أقوللم  نىالنتحزن 

انظر كیف كنت تقاد من , (عرائس المسیح)  حیاءاال زوجاتيواحدة من  إلىذاھبا لتحمل رسالة 
  ) متعددة .حداثاخالل ظروف (

, بواسطة من, كیف ,.... الخ, یحفظك في الصغر وھذا ما أینن تعرف اترك نفسك تقاد بدون 
  .باآل یديیصنع منك أداة قابلة لالستعمال بین 

, اترك نفسك تحب,  حبيقلب عالقتنا الخاصة .اقبل  إلىعرف نفسك صغیر,عود ت و حینما   
  وھكذا تصبح الحب . باآل, تعالى خد حمام جید في محیط حب حبياترك نفسك تغلف بواسطة 

  قلبك ھذا الھمس الھادئ . أعماقاسمع في 
  نا أحبــــــــــــك.انا احبك ,انا احبك, ا

  .جزمعھو كماء  باآلحب  المنبع , -215
من خالل ھذا العمق  ألنھصغرك وعدم قدرتك یتواجد الحل لمشاكلك . أعماق,انھ في صغیري

  . باآل) حب  الرئیسيالمنبع (المصدر  إلى(هللا) خالقك حیث تدخل  باآلتدخل في قلب 
  العطش . إلطفاءبكثیر من ماء  أكثرھو  باآلھذا المنبع ,حب 



ھو یحتوى على كل العطایا , جزمعانھ  إلى باإلضافة ألنھكلیتا  سن تغطاتستطیع  ءفي ھذا الما
 ةن كمیة العطایا (المواھب والثمار والنعم) التي فیاذلك  لىا وباإلضافةن تتخیلھا .االتي یمكنك 

  ال . أمتدرك  أكنتكیانك ,  إلیةعلى كل ما یحتاج ن تجیب اتستطیع و بال حدود 
القدرة على الخلق  ولھر سا تلوث , ویعید عمل ما تلف وتكوفى نفس الوقت ینقى فیك كل م

  بالحب . ءلیيمن تكون كائن ا باآل یریدهخلق ما ینقصك لكي تكون ما  وإعادة
  ن یكمل الكائن الغیر كامل الذي ھو أنت .ان ھذا المنبع ھو القادر ا,  أخرىبكلمات 

  عمقا في صغرك وعدم قدرتك  أكثرل لكي تنز كلالتي تقدم  حداثاالن تقبل كل المواقف أو اتعلم 
  (بسرعة) . أسرعوھكذا تصبح الحب  باآلعمقا في المنبع الغیر محدود لحب  أكثرلكي تغطس 

  فخور بالصغیر جدا الذي ھو أنت . اوانفي كل مرة تغطس فیھا  رافقكأبنا ا
  أحبـــــــــك . انا, بحنان كلیفیض حبا  قلبي
  . لظاھر الحب ھو الذي ینتصرحیث یوجد الحب , مھما كان ا -216

ویحب ھو من  تىأین اویطلب من الرب  ویضایقھ یجرحھللرب من اجل موقف  یلتجأ درنلیو(
  ) .قدرتھویسامح ھو ویعین عدم  خاللھ

.  أقبلك ىاننمفتوحة وقلب مفتوح  رعبأذ نةفإ, كیف ال اقبل الصغیر الذي ھو أنت  صغیري
  . بلآل دمھاقأونا ا صالتيواجعل من صالتك  قلبي إلىقلبك  وأضم رعيذابین  أخذكأو

  ,ان الحب لیس محبوبا على األرض  ھاسبب تىالسماء ال مآلا إلى ھاأضمبل  مكأآلولیس فقط اقبل 
النعم الالزمة والنور الذي یرشدك لكي  وأعطیكن ارفع عنك ھذا الحمل الذي یثقل على كتفیك , ا

 كلسالم الموقف السیئ مصدرا للحب وخطوات خاطئة واصنع من ھذا ال تأخذیجنبك أن 
  منك وتحملھم في قلبك . نیبیرقالالمعنى في ھذا العمل . وھكذا لكل  خراآلوللشخص 

الحب , وحیث یوجد الحب فھو الذي ینتصر  فأنةنا انا معك , وحیث اوجد اال تخف ,  أخرىمرة 
  مھما كان الظاھر .

  , انظر حبة , وھكذا تصبح الحب . باآل , حول نظرك ناحیةھذا الموقف السیئ  لىاال تنظر 
  أحبــــــــــــــــــــــــــــــــك . ناابحنان 

  یتغلغل فیك . یجعلھن قبولك لحبي ھو الذي ا -217
  

  . لیكا بباقتر ىاننفرحة  فأكثر أكثربقلب  أنة,  صغیري
  د عن الحد .ائذ, كن بال خوف سوف ال تقبل ما ھو  حبيقادر على قبول  فأكثر أكثرن قلبك ا

ن ا, فان ھذا القبول ھو الذي یمكن الحب من  حبيمن قبول  كلأھم بالنسبة  یىءشحالیا , لیس 
وینصحك ویعینك  یخترقك , والحب راسخ فیك ھو الذي ینقیك ویغیرك ویلھمك ویقودك (یرشدك)

  خر .ویصنع منك مسیحا آ
  تصبح الحب .  تناوھكذا 

  ــــــــــــــك .نا  أحبــابحنان                  
  . عن التوبة درنلیومن  تأمل -218

  
  اللحظة (الوقت) الحالي . أھمیة أدركوال تقلق عن المستقبل فقط  الماضياشطب على  -219

 كل ویوحيوتقاد ن ترشد) ا( إلرشادل فأكثر أكثر, اترك نفسك  اخترتھنا االذي  أنت, صغیري
  . ھكإآلنا ا بواسطتي

ستمكنك من عبور ھذا الممر الكبیر الذي , تترك نفسك تقاد حیثما تكتب  نا كلھذه النعمة التي 
  من النھر . األخرىالضفة  لىاسیقودك 

 اى , حیث كل الكائنات ھي كائنات حب . وال یوجد  ىءبالملعلى تلك الضفة یوجد الحب  ألنة
  مكان لما ھو نقیض الحب . 



من النعم الكثیرة التي تسكب علیكم في  لملىءبا لتستفیدواألنكم على ھذا المعبر  اكموطوب اكطوب
جیدا كان  ,الماضين تحیوا ملئ الوقت الحالي . وان تشطبوا على اتتعلموا  انھذه األوقات البد 

  ,واحد مھم حقا  یىءش ,بعد أھمیة. ال یوجد لھ  باآل ملمراح أعطى لكونھأو سیئا , 
 وانافي  أنتخلوة الخاصة التي لنا معا الحب المسكوب في القلوب وال أنةوھو الوقت الحاضر . 

  فیك .
الوقت الحاضر والنعم والحب المسكوبین فیك في كل لحظة فان قلبك یتسع  أھمیةوحینما تدرك 

ن اللحظة القادمة , مما یجعلك في نمو دائم وكما تعرف  أكثرویصبح قادر على استقبال (تقبل ) 
ن تھتم اعلى  أفكیف  تجر فأكثر أكثرعكس یعطى حبة أو نعمة بل بال أبداال یسحب (یلغى)  باآل

ن االظاھر وما یكون علیك ما ھو ن  كان امكمل في داخلك اى  بأنك متأكداأو تقلق من المستقبل 
  خارجك . ةتحیا

داخلیا (داخلك) ولیس ما  ةتحیاھو ما  واالساسى ن المھم اعارف واختبرت  أنى,  لىا باإلضافة
 أمانك. وان  شیىءن تقلق على اتصبح الحب . ال تستطیع أیضا  یحدث في الخارج , عارفا انك

  خر .آھو ھنا ولیس في مكان  الحقیقي
بالملىء. معا نذوق ونستفید  وتحیوه ةبومتمسكین  صدقتوة و ةواكتشفتألنكم  اكموطوب اكطوب

  من الحب ومن نعم الوقت الحالي . بالملىء
نا تصبح الحب . بحنان ا أنتوھكذا احبك , اترك نفسك تحب ,  أنى, اقبل  حبياقبل 

  أحبــــــــــــــــك.
  ن اعد مجیئي العظیم في المجد .افي القلوب ,استطیع  بالملىء نفیما اسك -220

سامعا لي ,ھذه األوقات الخاصة التي لنا معا حیث  فأكثر أكثرعمقا في داخلك ,كن  أكثرادخل 
 أقود اوانكون دائما سامعا لي تالطریقة  ھذهبو. ةن تكون دائما أریدھاندخل في خلوة خاصة كبیرة,

  كذلك كل كالمك. ووكل خطواتك   أفكارككل فكر من 
  مجیئي العظیم في المجد. عدن اافیما اسكن كلیتا في القلوب ,استطیع  ألنھ

كلمات نعم الكلیة وتنكر نفسھا وتترك  اتھاموافقعدیدة وصغیرة تعطیني  أنفس لىانا محتاج ا
  .حضوريغلغل فیھا لكي یت سھافن
ان یحتاج اعمل بحریة ,یعمل عجائب دون  یتركنين االكامل داخل شخص راضى  حضورين ا

  ن یفعل لیكون مریحا لي.ان یتساءل ما یجب ھذا الشخص ا
ئ بالحب ,مرشد كلیتا بواسطة الحب ,الذي ال یالتغیرات الكبرى للكائن ,الذي أصبح كائن مل أنھا

  ن یفعلھ .اكان ومھما كان علیھ  أینماالحب . إالن ینتج (یعطى ) ایمكن 
 أضعالمحیطین بك .ولو كنت  باألشخاصثم  حداثباالتكلف بكل شيء .بكیانك أوال ثم یالحب 

أوال  حداثاال أضعولكن الن األشخاص أھم  األھمیةقبل األشخاص فذلك لیس بترتیب  حداثاال
ن انتظر رضاھم االبد  أحرارھم عن األشخاص الن األشخاص لكون حداثاالتغیر  أسھل ألنھ

  (موافقتھم) .
تصنع منك ومن  ناھذه التعالیم فیك ,ھذه التعالیم لھا ھدف واحد . الكافى الى ان تثبتخذ الوقت 
  الحب. فأكثر أكثركائنات حب لكي تعطى  وھاأیقركل الذین 

نك كائنات ملیئة وھكذا یعد سریعا مجیئي العظیم ویبنى المجتمع الجدید للحب الذي یصنع منكم وم
  بالحب .

 وجھیصبحون الحب وھكذا حتى یتجدد  آخرین,  كبحأب ىوالناحبك أنت تصبح الحب  ىالنن
  األرض.

ذاك الصغیر الذي  ابقيوھذه ھي الحركة الكبرى حالیا ولیدة الحب وصانعة منكم ومنك الحب ,
  یحب . نفسھیترك 

  نا أحبــــــــــك.ابحنان    
  1997ینایر  6ال تنسى تعلیم  اإلیمانتقدم في  -221



ن یمسك بذمام  یكون فیھا الحب ویطلب من الرب ان الایصلى من اجل مقابلة ویخشى  درنلیو(
  ) األمور

  .1997ینایر 6وال تنسى تعلیم یوم  اإلیمان,تقدم في صغیري
 نسأكو اوانالتعالیم  لھذهمخلصا  و انت حیاھاتمن انك  وتأكدعد قراءة كل خطوة من الخطوات 

  . لكالميمخلصا 
 تىأیالثقة تحل محل الخوف والحب  لتأتىنا كلى القدرة .الھ المستحیل ا ىانن أخرىستكتشف مرة 

  لیحل محل الغضب ,السھولة محل الصعوبة , تىأیوالحنان , محل االنقسام لیحل 
  ھا.التي تغیر كل شيء في طریق باآلأنت تصبح في السالم لكونك أداة الحب ھذه التي بین یدي 

بناء ملكوت الحب على ھذه األرض ,بواسطة  لىاالذي یغیر المواقف ویؤدى بذلك  باآلھذا 
  مل بحریة .عن یاصغرك .الحب یستطیع 

ن تعد كل مقابلة من مقابالتك .كن في سالم طة الحب ومن خالل الحب یجب علیك اانھ بواس
  نا معك,,اصغیري,

  نا أحبـــــــــــك.ابحنان 
خاصة معي في عمق كیانك .ال تخف من تقدیم   یوم وقت للدخول في  خلوةكل  عطىأ - 222  

  الخطوة .
 لألفعال,وھنا تقبل التعالیم بالنسبة  حبي,وتقبل  يبكیانك) تتحد  أعماق( أعماقك,انھ في صغیري

 تتأثر(ال) الن تترك نفسك  ةوكلم باآلكلمات نعم الن تتبع مشیئة  أعطیتال لكونك  أم أتفعل.
  . الخاصة رادتكاالن تطیع   ال لعالم وا بأفكار

 أعماقكل الیوم وقت للدخول في خلوة داخلیة (خاصة) معي في  معطیافي ھذا الموقف  ابقي
  ن تخاف من اخذ الخطوة.ا...ال علیك  1997ینایر  6یوم  أخذتھكیانك ,مجیبا على التعلیم الذي 

 أنت. حبيفي  ابقين بال خوف ..ك وأقودك كل وأوحى أرشدك ىوانندائما معك . ىاننعالما 
  تصبح الحب.

  نا أحبــــــــــــــك.ابحنان  
  . أبوةكل شيء من  ینتظركن ذلك الصغیر الذي -223

یجعلك تحیى  بآلان .ائ بالحب دائما وفى كل مكان ین تصبح كائن ملا باعدكنا ا,صغیري
صعبة  أحیانالة,ولكن بسیطة وسھ أحیانا,عمالكاوفى مجال  الشخصيخبرات عدیدة على الصعید 

  .وتسبب انزعاج 
,واثقا باآلن تضع كل شيء بین یدي ا إالن تھتم (تنشغل) ال علیك اعلیك الن كان الموقف ا اى 
  . وقتھفي  كلن الموقف یعطى افیھ 

 ممااال تكن ذلك الكبیر الذي یحل أشیاء كثیرة .كن ذلك الصغیر الذي یكون ویبقى غیر قادر 
ویصبح شاھدا على عملھ ویشكره . أبوةواجھھا وینتظر كل شيء من یتي األشخاص والمواقف ال

 على كل شيء .
أنت أعطیت موافقتك واآلن التغیرات  تحدث فیك وفى اآلخرین.اشكر الرب الن األمر كذلك ,انھ 
الطریق الذي اختاره لك لكي تصبح الحب كن  بال خوف أنت على الطریق الصحیح الذي اختاره 

  حب .لك.أنت تصبح ال
   انا أحبــــــــــــــك                          

   
  
 



 
 
  

  نا ا,انھ  عمللم تعد أنت الذي یفكر ویتكلم وی-224
ة  تحرك یقو ید رأى . حیثفیھا قوة هللا  رأىتمت بنجاح  حداثایشكر الرب من اجل  درلیون(

  )األمور
  .باآلفرحة لرؤیتك تعرف عدم مقدرتك وفى نفس الوقت كلى قدرة  اى ,صغیري 

) لكي تدخل ھذه باآلوتعطى مجدا هلل ( ثحداااللتفھم وتفكر بعمق في ھذه  الكافيخذ الوقت 
  خذ كل المكان فیك .ان أأمن  وتمكنني) حتى تقل أنت أعماقك( في  حداثاال

نا .وستكون دائما في الدھشة افي.انھ لیس أنت الذي تفكر و تتكلم و تعمل بل  وأنتنا فیك.ا
  خالل المحن(التجارب)  منوالفرحة والتھلیل حتى 
من یدك  ألمسككنا سعید ان تكتشف كل شيء .كم اكنیسة جدیدة .علیك  فينحن ندخل عالم جدید .

  على الطریق السلیم وارى فیك التعجب (الفرحة والدھشة) . وألحفظك. طسقت ألال
  الحب فأكثر أكثر.وقلیال قلیال أنت تصبح أرشدكنا الذي اكن بغیر خوف ,استمر في التقدم,انھ 

  نا أحبـــــــــك.ابحنان 
    . الرعویةالمقابلة  لھذهشر نقطة تؤخذ في االعتبار ثالثة ع-225

  ....)خدمةال ألجلالكھنة  باءالایطلب من الرب من اجل مقابلة رعویة مع خمسة من  درنلیو(
  

كل فكر من  سأرشد ,,ثق فيالنقي اإلیماننا معك,استمر في التقدم في ,كن بال خوف, اصغیري
  وكل خطواتك وكالمك. أفكارك

  لھذا اللقاء ھي:والنقط المھمة 
  خرلآلن یحملھ الواحد االحب والقبول الذي یجب  - 1
 لقبول عمل الروح القدس فیكم ومن خاللكم ومن حولكم. الداخليالتفرغ  - 2
واحد ومرة  الكلیتا لسماع الروح القدس التي ستعبر مرة بواسطة  أنفسكمعدوا  - 3

 . خراآلبواسطة 
الروح  إرشادحسب  لھا  صالواالخلتكن رغبتكم جمیعا واحدة وھى خدمة الكنیسة  - 4

 القدس.
 إیمانكمشجاعة  - 5
 تیارات الموجودة حالیا في الكنیسة الالشائعة و باألخطاء تتأثروا أنفسكمال تتركوا  - 6
 ال یفید ضنق اى تجنب  - 7
 عدم الخوف من كشف ما ھو خاطئ  - 8
 .باألمر سأتكلف اوان  كنیستين الموضوع یخص ان یكون عندكم ثقة ا - 9

 ه المستحیلآللنا اا -10
 . بواسطتيتترك نفسھا تقاد  ,مرنة  أدواتن تكونوا طلب منكم اا -11
  وكنیستيعلى بدایة نفخة جدیدة لكنیستكم  مأنت -12
 نا معكماكونوا بغیر خوف  -13

 كتبتھومرونة فیما تقرأ في بدایة اللقاء ما  تضاعإو ایمانى ن تقوم بعمل امنك  بباطلنا ا 
  تصبح الحبو, كیانك یتغیر  روحي إرشادفیما تعمل كلیتا  بواسطة  ألنھ ن.اآل

  نا أحبـــــــــــك.ابحنان  
  . ه عامل حینما یترك لي حریة العملآلال أنىأنت شاھد على -226

  
في مقابالتك  وأسبقك. وأرافقكاتحد بك  ىانن,انھ دائما من خالل فرحة كبیرة .صغیري

  م والمحبة .لكي تتم ھذه المقابالت في الھدوء والتفاھم والسال ولآلخرین كل وأوحى,



ه عامل حینما یترك لي حریة العمل ,وھذه الحریة احصل علیھا من آلال ىاننأنت شاھد على 
  .قلب صغیر (یصغر)جدا

نا الذي اعمل فیھ ومن اصغیر لدرجة انھ یطلب منى كل شيء ,صغیر لدرجة انھ یعرف انھ 
ى قیمة لنفسھ وقوة ن یخطف لنفسھ ما اتمم فیھ لیعطاخاللھ ومن حولھ, یحفظ نفسھ جیدا من 

على قلوب صغیرة لبناء مجتمع   ثبحأانا بومجدا لشخصھ انھ أكثر من اى  وقت مضى 
  الحب القادر على استقبالي یوم مجیئي العظیم الذي ھو في القریب العاجل .

قیمة  إلعطاءالالزمة ,القوة قوة على قوة   أعطیةكل الموافقات (نعم)  یعطینيبقلب صغیر 
  جیرھا.لكلمة نعم وتف

  تصاغر( الصغر)النعم على 
  نعم لعدم القدرة 

  نعم للرحمة 
  نعم للقبول
  نعم للحب 

  وتكون عكسیة . أنفسھم یفرضواولكل كلمة نعم یوجد عدة (ال) 
ن تقول ال لرغبة اى نفس الوقت ال تستطیع فن تقول نعم للتصاغر (للصغر) وافال تستطیع 

مة وان یعجب بك وتشبع كل رغبة في قی كلالظھور وان تكون معروفا وقوى وتعطى 
  والكبریاء . التعالي

  ؟بواسطة الحب اھبھي موحى . ھل ن تمارسوھا افي كل یوم یوجد خیارات كثیرة تستطیعوا 
  ؟تجیب نداء الحب لكي؟ في ضوء الحب 
  نا أحبـــــــك.اوانتم تصبحون الحب .انتم  محبوبون .بحنان  أنتبسرعة كبیرة .

  
  . العظیم مجیئھالستقبال یسوع في  ألعد نفسيك ترأنا باھل  -227

  الستقبال یسوع یوم مجیئھ الثانى العظیم ؟(لیوندر یتسائل ,ھل انا مستعد 
  

 الثانى مجیئھنا مستعد الستقبال یسوع یوم اھل  , ھتطرحالذي  ك,بالنسبة لسؤالصغیري
  العظیم ؟
  على ھذا السؤال: تعلیقيھذا ھو 
 ة لنفسك,لأتسن االسؤال الذي یجب  إنمستحیلة . مأموریة أنھا,ن تعد نفسك بنفسك امحاولة 

  العظیم؟ مجیئھتعد الستقبال یسوع في  نفسيترك أنا باھل 
ل نفسك ما ن تسأا,تستطیع  )تضع الضوء علیھ(ن تجیب على ھذا السؤال اولمساعدتك على 
  :األسئلةبین قوسین ھذه 

  ي بحریةفترك الروح القدس تعمل أنا باھل - 1
  ؟ خالليأو من  حولين اعرف انھ الروح القدس حینما یعمل في أو من ا علىنا قادرال ھ- 2
 ىءبشین احتفظ بدون اويء یالمجد) عن كل ش أعطیةالشكر لھ ( أقدمن ا علىنا قادراھل  - 3

    الخاص؟    لمجدي
  جابة.فرعیة تمكنك من تعمیق اإل أسئلةالرئیسیة(التي ھي المفتاح) توجد  األسئلةومن خالل ھذه 

  الذي ھو ھل للروح القدس حریة العمل؟  1مثال بالنسبة للسؤال :
 غالطیة أھل لىا رسالتھ+ ھل ثمار الروح تنبعث منى كما ذكرھا القدیس بولس الرسول في 

اآلخرین , لطف , التحكم في  في) محبة , فرح , سالم , وداعة , تعفف , صالح , ثقة 23- 22(5
  ......النفس , روح الخدمة,.......

  دائما تعرف الشجرة من ثمارھا .
  نوع من الشجر أنت . اى ن تعرف ا أردتلو 



 بآلا ممراحالى ,إذا كانت الثمار لیست ھي المرغوب فیھا .تعطیھا  تنتجھالثمر الذي  إلىانظر 
ن تكون شجرة جیدة ,بمعنى اویقطع الروابط التي تمنعك من  تىأین ا,وتعید تعطیھ كلمة نعم على 

  ھذه العملیة تكون مؤلمة. أحیاناك ,حتى ولو یقنن یاعطى (نعم) على أخر, ت
ن تكون ھذه الشجرة ایكشف ویرفع منك كل ما ھو خاطئ ویمنعك من  ة كلمة نعم على انتعطی

  .األنواع أفضلالجیدة التي تنتج ثمرا بفیض ومن 
ھو من نوعیة  تراهن ما احتى ولو كنت غیر مدرك للنوعیة ( الن دائما یحدث في غیر المنظور) 

غیر  كل,كل ما یبدو األسئلة لباقي. وھو نفس الشيء بالنسبة تفعلھن اتفوق بكثیر ما كان یمكن 
ن یطلبھا منك ان توافق على كل كلمات نعم الذي یرید ا.ویجب علیك باآل ملمراح تضعھنقى 

ب  ,أ   ىءبالمل تحیىن ا.وھكذا تستطیع  حداثالا من خاللبواسطة اآلخرین أو او سواء مباشرتا
  Accueillir,Benir,Comprendre اى  A.B.C(باللغة الفرنسیة 

  تفھم .,تقبل ,تبارك   اى
  نا أحبـــــــــــك.اا الحب.بحنان توھكذا تصبح كلی

  
  . انك ال شيءعدم قدرتك و أدركتبواسطة ھذه الحادثة لقد -228

  
  .إحراجلھ  تیقول للرب عن حادثة طریفة ولكنھا عطلتھ وسبب درنلیو

المحرك استخدم  إدارة أرادعندما و غراضااللنقل لھ شخص یعمل معھ سیارة كبیرة  أعطى(لقد 
یحاول و ھو دقیقة  20 وتعطلمفتاح سیارتھ الخاصة بدال من مفتاح الناقلة , أالخطعن طریق 

  ج .......احرإمما تسبب لھ في  أالخطة واكتشف تلمساعد شخص  أتىن ا لى,ا
  ا حدث ھذا )فیسال الرب لماذ

من خالل ھذه الخبرة یوجد تعلیم  ألنة.ستجد اإلجابة . أعماقكداخل  أكثر,فیما تدخل صغیري
  معا. إلیھنظر نفل

ن ا یمكنھال شيء فیك  نان تدرك حقیقیا ھشاشتك وعدم قوتك( الخاصة) .ا كلبدایتا ھذا یسمح 
 الفعليیس شیئا تحت تحكمك كلیتا معتمد علیھ ال شيء ملكك ,ول أنت. باآلمن   إذنیعمل بدون 
  . إلیھن یعود اوكل شيء البد  تحكمھمنھ .كل شيء تحت  تىأی,كل شيء 

 بآلان تدرك انھ یجب وضع كل شيء بین یدي ا كلتسمح  لكيھذه الخبرة حدثت ,وعشتھا أنت, 
  . إنك و ال شيءعدم قدرتك و أدركتوخصوصا انتظار كل شيء منھ ومن خالل ھذه الخبرة 

انك تقبل ھذه الخبرة (التجربة) وتبارك (تشكر) هللا على انك عشتھا , وبعد  ضروريالوانھ من 
الخبرة ,قلیلین في حجمھم  بھذه ة,المرتبطاألخرى,الجواھر ن تكتشف ا كلذلك فقط یكون مسموح 

عملیات ن تحیى ى الغیر محدود المنال .یجب علیك امن حیث المد أغنیاء(في حد ذاتھم) ولكن 
  كلیتا الحب .لتكون  تنقیة
  نا أحبــــــــــك.ابحنان      

  ن.اآل ةتحیاما  إمامال تكن غیر مؤمن -229
المسیح ھو الذي یحیا فیك ,كل ما  فأكثر أكثرالن ,انھ ة اتحیاما  ماما,ال تكن غیر مؤمن صغیري

  ن یكشف ویطرد منك.امعھ البد  النواحيتطابق من كل یھو فیك وال 
  .ةتحیاما  ن تفرح بكلاذا ایجب علیك 

 حداثابحریة (من خاللك) ولو ھي ن یعمل ( یظھر) الو ھو حدث سعید, إذا المسیح استطاع 
  ذا التنقیة جاریة.امؤلمة 

  ن تفرح .افي كلتا الحالتین : یجب علیك 
  ن تصبح الحب كلیتا .اوھو  بة ت, وھم یتبعوا نفس الطریق الذي ارتبطكلیدون فم ألنھم

خلوة خاصة ,وتقبل الحب الذي  لىاالوقت بانتظام معي للدخول  ,خذ حداثاالمن خالل ھذه 
  في قلبك . اسكبھ



.وتغیر كلھعلى تغییر كیانك  انفي قلبك لھ السلط قبلتھانك محبوب بعمق وفقط الحب الذي  أدرك
  تغیر العالم. وأخیراكل من یحیا حولك 

  بحون الحب .وتص فأكثر أكثرھذا الطریق وقبول الحب بالرتباطكم  اكموطوب اكطوب
  نا أحبـكون الحب. أنت تصبح الحب . بحنان اانتم تصبح

  
  أیضا . األلمخر ,ھو قبول آن تصبح مسیحا اقبول -230

  
لحظة خلوتنا ,اللحظة  لھذهمن فراشك  أخرجكالذي   ھكإآلنا احسنا  ةنا,كن بال خوف صغیري

) بواسطة ھذه أرشدك(  دكأقون ا أریدمعا .ومن خالل عالقتنا (لقائنا) الخاصة التي بیننا .
  عالقة شخصیة ( خاصة) مع نفوس عدیدة . إلقامةالكلمات التي استخدمتھا 

 الضروري: انھ من ا نا اریدة ھذا ھو ما  و  ال أمن یظھر اسمك اعما إذا كان یجب  لبتتسائأنت 
لنعم سبب استحقاقك ولكن بواسطة ابلیس  أخرىمرة  ركروأ ,اخترتھنا ان تقبل انھ أنت الذي ا

  ممكنة بعد كلمات نعم عدیدة (موافقات كثیرة) . أصبحتالتي 
ن اعمل امع كل القلوب ,في ھذه األوقات التي ھي األخیرة البد  أریدھاھذه العالقة الخاصة 
ن , االقلوب التي تترك لي حریة العمل  فيانا الذي اعمل ن یعرف انھ ابسرعة ,والعالم البد 

  لھ . أھمیةاسمك ال 
موافقتھم الكلیة والغیر  اعطونى مع كثیرین لو  ةاتممن امن خاللك ,استطیع  ةمماتإن ما 

  مشروطة والنھائیة .ال
 ألقودھم آخرینن استخدم اأحب  اوان  ليَ ا دوةویق   أشخاص لىاوفى نفس الوقت ,العالم محتاج 

ھم أیضا ستخدمبأوالعدد الكبیر من الناس الذین استخدمتھم  لىامعك .انظر  عصنبأكما  ,إلي
  . ليا ألقودك

لكي تعطى لي كل المكان  تختفين ان تقبل انا ا أریدھا في كل مرة األشخاص تظھر ھویتھا ,و 
عرف بوضوح كل ما یحمل ھذا من ممیزات وعیوب یخلقھا ھذا الظھور.سواء تن ا وارید,

  . كللرسالة أو ل
  أیضا . األلمھو قبول  خران تكون مسیحا آقبول ,  تتألمن ان یكون علیك اانھ من المؤكد 

  بوضوح . رغبتيعن  كل أفصحنا اولكن  تختبئن تنسحب أو ا حرفيدائما  تنا
. ھم وجوديمن  ةبفي قلبك والحب الذي تشعر  أضعةن النعم التي اسكبھا فیك والسالم الذي ا

  ) .بسببي(  اجليمن  تكابدهن االذي یمكنك  األلمبكثیر من  أكثر
القدیسین والقدیسات الذین في الفردوس أو على  األولیین رسلي ادخل في وحدة قلب وروح مع

  معي وبسببي . لتتألمعلى انك اخترت  باآلاألرض حالیا.ومعھم ادخل في تمجید 
في نفس الوقت الذي یجعلك تدخل و,ھو الذي ینقیك ویجعلك مساعد في الخالص  األلمن ھذا ا

نا ا .وھكذا أنت تصبح الحب.بحنان وجنون كل بآلا ھارااخت التىللحب  باآلبالكامل  في خطة 
  أحبـــــــــــك.

  .معرفة صغرك-2  , حبيقبول  -1على ھاذین الطریقین  ىستجدون -231
  

  أتواجدبنا االطریقین  ینھاذ,عارفا بصغرك على  حبي,استمر في قبول (استقبال) صغیري
 ین الطریقینھاذد عنك ,خذ یبع ىانن حساساال,كان عندك  األیام.لو في یوم من  تجدوني وأترككم,

بعدا في  أكثردائما  أقودكن ا أریدببساطة  ىالنن, نىأنت تجدووادخل بعمق في كل واحد فیھم 
  عمقا في صغرك .وقبول انك محبوب بعمق. أكثرن تنزل ذلك البد ا وألجلالحب ,

ما  بخصوص كلداوود( دافید) لمعرفة من ھو الكاھن الثاني الذي سیكون مرشد  األبتحدث مع 
ن تقبل ( ا الاالتفاصیل ,أنت صغیر جدا ال تستطیع  بأدق بأھتمنا ا, دائما في سالم  ابقيتكتب .

  .حبيتستقبل ) 
  نا أحبــــــك.اوھكذا تصبح الحب .بحنان 



  
  . داخلك لىاعمقا  أكثرھو غالبا الطریق الذي یقودك  األلمن ا -232

  
نا موجود ,انھ في داخلك وفقط في داخلك ان ھناك داخلك ,ال لىاعمقا  أكثر, ادخل دائما صغیري
  ن تجد السالم الذي تبحث عنھ .اتستطیع 

داخلك وھناك أیضا تصبح صغیر وحیث  لىاعمقا  أكثرھو غالبا الطریق الذي یقودك  األلمن ا
  نا أحبــــــــك.اوحیث تصبح الحب, بحنان  تترك نفسك تحب ,

  
(العدو) الذي یبحث بكل الطرق  إبلیس تأثیرتحت  سھمأنفسیتواجد ھؤالء الذین یضعوا  -233

  . ن تتحققامن  خطتين یمنع ا
ن تترك نفسك ترشد .كن بال اعمقا في حیاة جدیدة داخلیة ,استمر في  أكثرتدخل  تنا, صغیري

أیضا الھم األشخاص  نولك وأقودك أرشدكماسك الموقف في قبضة یدي ,لیس فقط  نااخوف.
  الذین حولك.

ان لة (مضغوط) ان الوقت في عج,الكي یتحقق كلیتا وسریعا ما ارغب فیھ  حداثباالوادفع 
  .اآلبن تتم خطة امتوقف على  صیرھاتوقف على ذلك .(متنفوس كثیرة 

قریبا جدا ,سوف ال یعد مكانا للفاترین أو الغیر مبالین ,أو حتى ھؤالء المحللین الذین یعتقدوا 
  . وأذكیاءحكماء  أنفسھم

ء الذین یعطون كلمات نعم ویتغیروا بنار حبي المتقد ,وسیتواجد من ناحیة أخرى سیتواجد ھؤال
ن ا من بوالذي یبحث بكل الطرق منع خطة اآلھؤالء الذین یضعوا أنفسھم تحت تأثیر العدو 

ا كلمات نعم ن یكونوا أدوات بین یدي ,وأعطوعلى اتتحقق وذلك بمھاجمة ھؤالء الذین یوافقوا 
  كائنات ملیئة حبا . ویصبحون قلیال قلیال .

األشخاص الذین  إیمان تقویة لىا وادأسیالعدو ن الھجمات القادمة من اشھودا على  تكونواس
الذي سرعان ما سینعكس  الداخليفي جمالھم  شراقاا أكثرموافقتھم ( كلمات نعم) ویجعلھم  أعطوا

  في الخارج.
(  ىءبالملكل كلمات نعم لكي تكونوا من ضمن الذین سیصبحون  عطیتمألكونكم  مكاوطوب اكطوب

  الحب) .
وانا ھو الحب  ناا,تعالوا بال خوف . یھاعامصر ىمفتوحة عل رعيذامتقد حبا لقبولكم كلكم . قلبي

  حبكم .ا
  نا أحبــــــــــك.انا أحبكم , بحنان ابحنان 

  بالصلیب  مرأن اكان یجب علي  أقومن اقبل  -234
انھ سوف ال یوجد الم وال تجارب  معناهالحب ,وھذا لیس  إلىحالیا یقودك  ةتحیان ما ا,یريصغ

ھو ما یحدث داخلك ,بل التغیرات   األھمیةثانویة, إن ما لھ  أھمیةلھ  من الخارج  تىأین ما ا.
  الكلیة لكیانك لكي تصبح الحب .

, انھ من خالل الوقت تكحاوریاتك, وھوا في حیاتك ,من وقتك, األولویةتصنع  ألراكنا سعید اكم 
عمقا  .كل لحظة تعطیھا لي تصبح  أكثرن تحصل على عالقة خاصة اتستطیع  ایاة الذي تعطیني 

و فیك واخذ فیك مكان اكبر فاكبر  أعیشنا الذي ا فأكثر أكثرانھ  اى  ,دمیتكآ أخذأب ناانا .ا أكثر
  بذلك كل ما ھو خاص بك (كان ملكك) . أخفى

( اطفالى) الذین على األرض بل  اوالدى عند كل  اشغلھن ا أریدحالیا فیك , اشغلھالذي ن المكان ا
  . أكثر

  ن مشیئتنا واحدة .اأیضا من حیث  باآل یریدهنا ھو ما اوان ما اریدة 
ن فى ان ھذه المشیئة تعرف لكي تسمح للذین یرغبون اوھذه المشیئة ستتحقق قریبا ,ومن العاجل 

  .اھبوأنت واحد من ھؤالء الذین اخترتھم لیعرفوا  یعطوھا .  نا یعطوا موافقتھم 



 المكافأةولكن قبل  مكافأةولكن الكل ال یجیب على الدعوة. والذین سیجیبون سوف ال یكونوا بال 
  بواسطة الصلیب . أمرن ا. كما قبل القیامة كان یجب علي  األلم جدیو
ن یتبع نفس الطریق لكي تتحقق ابكل كیانھ  ن یقبلامن معلمة , یجب علیة  أفضلن التلمیذ لیس ا

  . األبدیة المكافأةبخصوص  باآل(بكاملھا) مشیئة  بالملىء
,معا نحن ندخل في مرحلة جدیدة التي  وأحمیك أعضضكدائما معك لكي  سأكونكن بال خوف ,
  عمقا في الحب . أكثرسوف تقودك 

تعثر   ألالبجانبك , فیما امسك بیدك دائما  ابقينا انا اعرف انك صغیر جدا ,وضعیف وھش لذلك ا
ملئ  لىایقودك  والذي كل باآل رسمھن تستمر في التقدم على الطریق الذي امن  أمكنكوھكذا 
  الحب .

بالحصى الذي یوجد على الطریق  مقارنتھب الذي سیكون علیك حملھ یمكن ین اآلالم والصلا
  ینتظركم. والذيمقارنتا بالحب الھائل الذي ینتظرك 

  م تصبحون الحب, أنت تصبح الحب.انت
  .منا أحبـــــــــكاانتم بجنون محبوبین, بحنان    

بواسطة قبولكم الغیر مشروط تصبحوا شركاء في خطة حبھ لتنقیة ھذه األرض (بدایة  -235
  . ) 1999عام 

 فیك وفى كثیرین حیاة جدیدة وھذه الحیاة أتبدفیھ عام جدید  یبدأ, فى نفس الوقت الذي صغیري
غیر الن ممكنھ بعد كلمات نعم اآلالحیاة الجدیدة  وھذهملئ الحب . لىاالجدیدة ھي التي تقودك 

  مشروطة والنھائیة.
ن تعدوا قلوبكم لقبول كل شيء ,اآلالم كما الفرح والتعب ,الكرة كما الحب ان اآلن علیك وعلیكم ا
  الرفض كالقبول ,والصراع كما الوحدة . وأیضا,

لكي  بلآل تقدموهلوا كل شيء لكي قبت األكیدوالقبول الغیر مشروط  لىاكم ان كلمات نعم تقود
لتنقیة  بآلالخطة حب وبواسطة قبولكم تصبحون شركاء , وحبة  احمةرمكل شيء في  نقىتی

  األرض .
ومن   شھودا على عملة وعلى التغیرات التي تحدث فیكم ومن حولكم فأكثر أكثرمما سیجعلكم 

  خاللكم .
المجد ) في التمجید ,في الحمد والتھلیل ,فیما تباركون هللا  إعطاءفي الشكر (  فأكثر أكثر تكونوا

  .باآلمجد  لىایعمل  ولكين كلھ في طریقة للتطھیر (التنقیة) اعلى كل شيء .عارفین في قبولكم 
جمیل الذي من اللمشروع ل وأبونا أبوكم)  أبىلكونكم شركاء بقرب ھكذا (من  اكموطوب كاطوب

كثیر من القدیسین والقدیسات حیاتھم ,ھذا  أعطىمن اجلھ  والذياألرض  لىانا اقد أتیت اجلھ 
  نا أحبـــــــك.انا أحبكم, بحنان املئ الحب .بحنان  إلىالمشروع ھو الذي یقودكم 

  ھذا الكتاب سیكون مرشد لكل شخص جاد یبحث عن هللا . -236
نك لست تعرف ما سوف تكتبھ ,وال حتى تعرف نھ اأمما ش النقي اإلیمان, تقدم دائما في صغیري

خذ كراسة  كلببساطة سامعا لصوت قلبك الذي یقول  ابقي, ام ال ن تكتب ا كل ىحسیوإذا ما كنت 
تبقى صغیرا وتكون سامعا لي وتكون أداة صالحة بین یدي  ك) انلوقلم ,وھكذا ما یمكنك (یسمح 

تتم  ءھا ,ال یمكن ان مالبالبشر في األرض  ستتم عند كل والتين التنقیة الكبرى التي بدأت ا.
بواسطة الناس بالطبع ستتم من خالل األشخاص ولكن فقط الذین یعطون كل موافقتھم ( كلمات 

 باآلیقادوا بواسطة الروح القدس في غیر المنظور , أنفسھمیتغیروا ویتركوا  أنفسھمنعم) لترك 
 ببتنسككثیرة   (عطایا) نعم ریق الصغر ,حالیا نفوس كثیرة , للطریق المؤدى للحب ,ط دعویب

  ) .بإیمان( اإلیمانفي كل شخص یعطى كلمات نعم فیما یقرا ما تكتبھ في 
 أكثرعن عالقة شخصیة  ثبحیلكل شخص جاد یبحث عن هللا . یدالكتاب سیكون مرشد اك ذاھ

ي العالم ئ بالحب ,مستعد للدخول فین یصبح كائن نقى كلیتا ملایرید  والذيعمقا مع الحب ,
  الجدید والكنیسة الجدیدة.



ن یكون أوال مخلصا للكنیسة الحالیة ,ینضم كلیتا للتعلیم اوللدخول في الكنیسة الجدیدة البد 
ن ال یرفض وال واحدة منھا ا, مھتما سراراالللكنیسة ,والصالة والعبادة وممارسة كل  العقائدي

  .,محبا لخدمة الكنیسة وان یكون مخلصا لھا مھما حدث 
 لعودتھفورا من النعم المحجوزة لھ ن یستفید یعطیھ ا إلیھایرجع  فلكونھبالنسبة لمن ھجر الكنیسة 

ن من املئ الحب الذي یمكنكم  إليالدرجة  بھذهوا حقبة قریبة ی,لكونكم تح كماوطوب اكطوب.
  . باآلتستقوا منھ فورا وھكذا تصبحون كائنات ملیئة بالحب في خدمة 

  . تھمشیئصانعین كلیتا 
  الن الحب یحبكم , انتم تصبحون الحب.

  انا أحبــــــــــــــكبحنان                          
  ) السماوي باآلقترب من نھایتھا (تإن فترة الظالم الذي تعیشون فیھ  -237
القترب منة  نفسھالصغار الذي یترك  اطفالى دائما بالفرحة اقترب من احد  أنةالمحبوب ,  طفلي

 كما یبدوا لھم وكما یعتقدوا ھم  أحبھمن ا. كثیرین یریدون  أریدكما  أحبةن ا اإلذن ینيویعط, 
 وأالین ىتوالمفیما یطلبوا منى ما یرغبون وفیما یضیفوا غالبا الكیف  حبيیطلبوا  أنھم . االمر

ن ذلك بمثابة خدمة سیئة لھم الك اتھمطالبعلى  ھمبأجیولو كنت  أكثرفیما یصنعون شرطا أو 
 حبيتفتح القلوب لقبول تن اه صبور . بانتظار آلنا الابھم ھذا .  ألفعلجدا  بأحبھمنا ا. اضرھم)(

  . ةیعطى كل الثمار التي تنتج منحیث . ب أعطیةن ا أریدكما 
ما ال  إلىن لھا نكھة ممتازة , وفیض ومستمرة (دائمة) وتتكاثر اوان ھذه الثمار تعرفوھا من 

  نھایة .
لذي تعیشون فیھ تقترب من النھایة , انتم تدخلون في عالم جدید , في كنیسة جدیدة ن فترة الظالم اا

  ا الظالم .ت, حیث النور سیخفى كلی
  ن النور ھو أیضا الحب .ا.  لقبولھوان ھذا النور ھو ھنا بالفعل للذین یرغبون فیھ ومستعدین 
  بواسطة كلمات نعم انتم تصبحون نور وتصبحون الحب  

  على كلمات نعم . أشكركلمات نعم , على ك مأشكرك
  ن الحب ھو الذي شملك لتكتب .االحب ھو الذي سیتكلف بكم ,  أنة

  نا ھو الحب .احبكم , تعالوا لي لساعیا  نفسياجعل من ,  أبوكمنا , ا
  . أبوكمنا أحبكم , ابحنان             

  كم كلكم .مألن یایرید  بآلافیك وفى الذي یقرا ھذه السطور إن  أتبدإن حیاة جدیدة  -238
  

  ن تكون مدركا فعال , نحن ندخل في حیاة جدیدة وحیاة حقیقیة ., بدون اصغیري
  مرشدة كلیتا بواسطة الروح القدس . ألنھاجدد باستمرار ت+ حیاة ال تموت , حیاة تنمو وت

ك ن حبل باوضعت فیك في لحظة  والتيم العمیقة التي تسكنك یقیال+ حیاة تتواجد في مستوى 
  . التأكید سرارابعد ذلك في مناسبات عدیدة خصوصا حین ممارسة  تأكدتوعمادك , 

حتى  ضرتویحجسدك ممكن یتدھور  ,احد كھذه الحیاة ھي الحیاة الحقیقة , التي ال ینزعھا من
  ولكن ھذه الحیاة سوف تكمل طریقھا . یختفي

والى ما ھو  ثانويوما ھو  ىاسأسلما ھو  إدراكا فأكثر أكثرالحیاة الجدیدة سوف تكون  ھذهفى 
ضوء جدید لكي یمكنك من التمیز الجید للمواقف  كلھذه الحیاة الجدیدة سوف تقدم , أھمیةبدون 

  . كلالتي تقدم 
ن تخصص لي وقتا , وقت طویل لخلوتنا الخاصة ااحتیاجا  فأكثر أكثرن تشعر انك اومن السعید 

  . الملىءن تتفجر بالحیاة الجدیدة ا لھذهلي , یسمح  تخصصھ, الن ھذا الوقت الذي 
ون ھذه السطور أرالذین یق ءؤالھلفیك ستعطى أیضا وبنفس المقدار   تبدأھذه الحیاة الجدیدة التي 

  یكتبھا . للذيكما 



ن یكملكم كلكم وان ما یحدد كمیة النعمة المسكوبة ھو ایرید  أنةكلكم متساوین ,  بلآلبالنسبة 
عنة في رسائل  ناا) ویعتمد أیضا على انفتاح القلوب الذي طالما تحدث(قبولھ اعابھیاستالقدرة على 

  .سابقة 
  تصبح الحب , أنتھذه الحیاة الجدیدة ھي الحب انتم تصبحون الحب 

  تحبوا . أنفسكملترك  أشكركمنا أحبكم . ابحنان 
  . الخاطئة التي تسرى في العالم األفكاركن ساھرا (تحفظ) من تیارات  -239

ھذا العالم . ھذا السھر یعنى  أفكارتیارات  ةسطابو تتأثرن تترك نفسك افظ من , تح صغیري
  . أجملجمیل ولكن الحفاظ علیھا   ىءشینعمة الأیضا كل القراء . قبول 

  . كنیستيمن  ءاً نقى بدتن تاانتم تحیون في حقبھ حیث األرض كلھا البد 
بنعمة  مألھمی فأنة,  األرض ةلتنقی أشخاصمن خالل خطة حبھ, شخص أو  باآلحینما یختار 
  خاصة جدا.

  ھذا الكتاب بقلب مفتوح مستقبل . ونأیقروبالنسبة لھؤالء الذین  كلكما ھو الحال بالنسبة 
ن ان یستمر في ا یمكنھنقى ال تبتنقیة القلوب , قلب مدعوا لنعم معینة لكي ی یبدأھذا التجدید الذي 

 لىادخلت  األخطاءم الخاطئة حتى لو كانت ھذه العال أفكاربواسطة  یتأثر نفسھیتغذى ویترك 
  . كنیستيجزء من 

  العالم . أفكارن یجیب عن نداء النعمة  أو یتبع ا إما.  ةبن یقوم اكل شخص لدیة اختیار یجب 
  . خرلآلالن الواحد معاكس  خراآلأو الواحد  إما إطالقالیس االثنین 

ن یفعل ھذا وحدة .بل یكون من ایستطیع نداء النعمة .ال  لىن یجیب عاوالشخص الذي یختار 
ن یمارس الصالة والعبادة والصیام وقراءة وسماع كالم هللا وان یتغذى منھ یومیا الھ  الضروري
  .خصوصا سر التناول واالعتراف  سرارالاممارسة  لىا باالضافھ 

یارات وبالنسبة للت كنیستيومواظب على  منتظمن یكون شخص ممارس العبادة یجب علیھ إذا ا
  ن یطلب نعمة وحكمة وتمیز .ا یجب علیة  كنیستيالخاطئة التي اخترقت داخل 

ع وللكنیسة والرج العقائديالكلمة والتعلیم   لىانوع من الشك یجب الرجوع  اى كان ھناك  وإذا
  .انى ثالالمواقف الواضحة والمحددة لقدیسكم  البابا یوحنا بولس  لىا

تقدم لكم نعم خاصة  باآل إرادة لىانعم المعطاة بدون شروط  اختیاركم الممارس بحریة ,كلمات
تنقیة األرض لكي تصبح ارض  لىاواستنارة وحكمة لتكملوا طریقكم نحو تنقیة قلوبكم مؤدیا ذلك 

  وبنات هللا. الممتلئین بالحب . أوالدحب , بواسطة كنیسة حب , من خالل 
ألنكم اخترتم  اكموطوب اكطوبجیدا . مارسیو ةالمسؤولیاختیار سلیم ,متحمل  ینتجھوھذا ھو ما 

  . كھذهمھمة كبیرة وجمیلة  لىا
  أنتم تصبحون الحب . أنت تصبح الحب.

  نا أحبـــــــك.انا أحبكم , ا   
  . ثاتحدنا تا امباشر إلیكمالقارئین والقارئات ,اعلموا انھ  -240

  
  . اإلیمانعمقا في  فأكثر أكثر,ال تكن غیر مؤمن ,تقدم صغیري

 أكثرن سیول الحب التي سكبتھا في قلبك ھي ابك , فعلتھلتتوقف وتنظر ما  الكافيالوقت  خذ
 فعلتھمن حولك وما  فعلتھ, انظر التغیرات التي فعلتھا بك انظر ما  تدركھان  ما تستطیعمبكثیر 

ومیض من  أقولشيء قلیل من الحقیقة بل  إالما ھو  وتالحظھ تستنتجھ و  تراهن ما ا,من خاللك 
مھم لدرجة انھ ال توجد وجھ مقارنة ,  اتكموافقفي المستقبل , بواسطة  قةقحأسالحقیقة .وما 

  الحالیة. واقعبال
ن تتبع ان آلاعلیك ھذه . ھىتفھم وتقبل ,ولكن الحقیقة  نامن الصعب  كلنا اعرف انھ بالنسبة ا

تصدق كل شيء  , فأكثر أكثر صغیري,تبقى دائما  حبيوتعطى كلمات نعم , تقبل , تعلیماتي
  يء) .یيء ( ترقبوا كل شیومقابل كل ش



, عالما انھ  رسالةخر آ قراءةن تعید افیجب علیك  ةأتقرلو أنت كقارئ تشعر نفسك غیر معنى بما 
(كامال) بقلبك  األولن تعید قراءة الكل من ا األفضل.ویكون من  أتحدثنا اأنت مباشرتا  إلیك

 لىاقلبك  أضمن اواستطیع  أصدقاء, ونصبح  حبيلبك ن اسكب في قاولیس براسك لكي استطیع 
  . المشي  لیعلمھید صغیرة  األب یأخذمن یدك كما  أخذكأو قلبي

ھذا قد  وألجلھذه األرض الجدیدة التي ھي ارض الحب . لىا ألقودكمن یدك  خذكأأن ا أریدنا ا
  خلقت .

  أنت .لكونك مكمل . اكوطوب اكمطوب
  . حبي بالملىءتقبل  انتستطیع  ھكذا حتى األمرن یكون ااقبل 

  نا أحبــــــــــــــــك .انا احبك , انا احبك , ا:  ذنالافي  أقولنا االقارئ والقارئة  أیھا إلیك أنة
     


