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المقدمة
ىذا الكتاب ىو وصف لعدد من إختباراتي الحقيقية مع اهلل .فيو ليس عمل مفرط في

الخيال أو قصة وىمية لشخص يأمل شيئاً أفضل مما تقدمو ىذه الحياة.

السماء حقيقة ،واإلختبارات التي أصفيا في ىذا الكتاب أقصيا لكم كما حدثت معي
تماماً .لم َأر كل شيء في السماء ،ألنو يتطمب األبدية لفعل ذلك .لست أقص كل
شيء رأيتو في السماء ،حتى بولس الرسول لم يفعل ذلك( ،أنظر  2كورنثوس :22

 .)4-22لكني أقص كل ما قالو لي اهلل ألشاركو معك.

-----------------------

داخل البوابات
اهلل في رحمتو ونعمتو غير المحدودة ،سمح لي بالذىاب الى ذلك المكان الجميل

الذي يدعى السماء .ما يخص رحمتي الى منزلو والعودة ثانية الى األرض ليس

واضحاً لي ،لكني ال أستطيع أن أكون مخطئة بشأن واقعيتو.

كيف يمكن كشف عجائب السماء التي ال تُضاىى إلنسان أرضي مثمي؟ دعني أبدأ
من البداية.
الرب وقال لي بأني إخترت لميمة خاصة .قال" ،يا طفمتي،
في ليمة ظير لي َّ

سأظير نفسي لك ألجمب الناس من الظممة الى النور .إخترتك لغاية :عميك أن
يك إياىا والتي أقوليا ِ
تكتبي وتدوني األشياء التي أر ِ
لك".

خضعت هلل كمياً ،وبدأت أشياء مذىمة تحدث .أُخذت من المكان الذي كنت فيو
ونقمت الى الجحيم .كنت واعية لجميع حواسي الخمسة :إستطعت النظر والشعور
ُ
عمي كان
والسمع والشم والذوق .مع ذلك ،كان شيئاً خارقاً لمطبيعة .أدركت أن تأثيره َّ

لغاية.

الرب الى الجحيم ،حزينة جداً في قمبي .كان قمبي
كنت أليام عديدة ،بعد أن أخذني َّ

حزيناً ومثقبلً بسبب الرعب الذي رأيتو .شاىدت حكم اهلل عمى الخطية وعمى الناس

الذين ذىبوا الى الجحيم .صميت الى اهلل بإخبلص وطمبت راحتو.
عمي
في اليوم الحادي والثبلثين من بعد ىذه األحداث ،حمَّت قوة اهلل كمي القدرة َّ

ثانية .عند الساعة الثانية صباحاً ،وقف مبلك عظيم بجنب سريري .كان يسوع
الرب الواقف ىناك ،إبتسم لي،
المسيح واقفاً خمف المبلك .فيما كنت أنظر الى وجو َّ

لكنو لم يقل أي شيء.

ِ
ألخذك الى السماء
قال الرسول العظيم" ،أعطاني اهلل ميمة خاصة .أُرسمت الى ىنا
وأر ِ
يك بعض أماكنيا".
بعد لحظة ،قال ثانية" ،تعالي وأنظري مجد اهلل!"

في الحالُ ،نقمت بصورة خارقة لمطبيعة من منزلي ووجدت نفسي واقفة مع المبلك
السماوي خارج بوابة السماء!
كان الجمال الخبلب الذي رأيتو من حولي مثي اًر! كانت المبلبس التي كان يرتدييا
الكائن السماوي أشبو برداء نوراني متألق .كان لممبلك أجنحة مثمثة الشكل وكانت
تتؤلأل مع ألوان قوس قزح .مع إني لم أتفاجئ بذلك ،إال أني كنت مذىولة لجمال اهلل

الفائق الوصف الذي كان جمياً في ذلك المكان.

الشيء األخر الذي عرفتو ،ىو أن المبلك أعاد ىتافاً كنت قد سمعتو مرات عديدة:
"أنظري مجد اهلل!"

كانت البوابة العظيمة المتواجدة أمامي مصنوعة من لؤلؤ صمب .إستوعبت برىبة كل

الرب في أي
شيء عائد لممشيد الفائق الجمال .في ىذه المرحمة ،لم أستطع رؤية َّ

مكان ،لكني كنت مبتيجة تماماً بمجد السماء.
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الدخول الى السماء
حين وصمنا الى ىناك ،كان مبلكين طويمي القامة واقفان
خارج البوابة .كان كل منيما مرتدياً رداء متؤلأل وفي

أيدييما سيوف .كان شعرىما كخيوط ذىبية ،ويومض

وجييما بنور.

ذىب المبلك الذي كان يرافقني ليتكمم مع المبلكين الحارسين لمبوابة ،تاركاً إياي

لوحدي .فكرت وأنا مندىشة" ،كم متألقة بوابات السماء! كم رائع أن يرى اإلنسان ىذا

الشيء بنفسو!" فجأة ،أدركت إني سأدخل فعبلً الى السماء.

الرب ،إستطعت سماع بعض الحديث الذي دار بينيم .دخل
فيما كنت أنظر مبلئكة َّ

صغير .كان لمكتاب غبلف ذىبي،
اً
أحد المبلئكة البوابة ورجع في الحال حامبلً كتاباً

وكانت الكتابة المطبوعة في الكتاب ذىبية أيضاً .ظير أنو كتاب يخص سيرة

حياتي .فقد كان إسمي مطبوعاً عمى الغبلف :ماري كاثرين باكستر

ظيرت إبتسامة تأييد عمى وجو المبلئكة .فتحوا الكتاب .نظروا الى بعضيم البعض،
ثم قالوا بصوت إستطعت سماعو" ،بإمكانيا أن تدخل من البوابة".
رافقني مبلكي الدليل خبلل البوابة العظيمة ومنيا الى السماء.

فجأة ،إمتؤل الجو كمو بالموسيقى .كانت تحيطني من كل جية .كانت فوقي .بدت
وكأنيا ثقبت كياني .تدفقت موجة من الموسيقى الجميمة والغناء موجة تمو األخرى

عبر المكان وكأنيا تحيط بكل شيء وبكل فرد.

حينما دخمت الى المدينة ،إمتمكني الذىول .كان منظر تمك المدينة يفوق الوصف.

كان من حولي أزىار فائقة الجمال لم َأر مثميا أبداً .كان ىناك إخضرار في كل
مكان ال يمكنني وصفو .حتى األزىار بدت منتعشة من الموسيقى والغناء.
إستمرت الموسيقى تمتف من حولي .بدت لي وكأني متحدة معيا .أن تحاول وصف

روعة المدينة ىو شيء وأن تعرف أنك ستشارك في فرحيا ىو شيء أخر.

رأيت بعض مواطني السماء النشطين وكانوا جميعاً مرتدين أردية .أتتني ىذه األية:
ِ
ِ ِ
ِ
اب اْل َخبلَ ِ
اء
"فَ َرحاً أَ ْف َرُح بِ َّ
الرب .تَْبتَ ِي ُج َن ْفسي بِِإلَ ِيي ألََّنوُ قَ ْد أَْلَب َسني ثَي َ
صَ .ك َساني ِرَد َ
ِِ
ِ ِ
ام ٍة و ِم ْث َل َع ُر ٍ
ٍ
وس تَتََزَّي ُن بِ ُحِميِّيَا( ".إشعياء )26:62
اْلب ِّر م ْث َل َع ِريس َيتََزَّي ُن بع َم َ َ
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كان الفرح واإلبتياج المشع من وجوىيم يفوق الوصف .السماء مكان حقيقي .ليست

مدون قول يسوع:
شيئاً ممفقاً أو من تصور إنسان .في الكتاب المقدس َّ
ب ُقمُوب ُكم .أ َْنتُم تُؤ ِمُنون بِالمَّ ِو فَ ِ
آمُنوا بِيِ .في َب ْي ِت أَبِي َمَن ِاز ُل َكثِ َيرةٌ َوِاالَّ فَِإِّني
ضَ
"الَ تَ ْ
ْ ْ َ
ط ِر ْ ُ ْ
ضي ِأل ِ
ت لَ ُكم .أََنا أَم ِ
ُع َّد لَ ُك ْم َم َكاناً( ".يوحنا )2-2 :24
ُك ْن ُ
ْ
ت قَ ْد ُقْم ُ ْ
السماء ىو مكان ُم ِعد ألناس ُم ِع ِّدين .ما دمنا كأطفال هلل تغيرنا وتجددنا بمعجزة
التجديد ،وما دمنا األن خميقة جديدة في المسيح ،نبتيج أن نعرف أن المكان الذي
المخمِّص الذي خمصنا.
سنقضي فيو األبدية معد من قبل ُ
السماء ىو مكان كامل .ما دام مخمِّصنا ىو كامل وكمي القدرة وأبدي ،ينبغي أن
تكون السماء مكاناً كامبلً .وألنو ي ِعد لنا مكاناً ىناك لنحيا معو كل األبدية ،فإن منزلنا
األبدي سيكون كامبلً أيضاً .لن يكون ىناك شيء يفسد أي جزء من ذلك السكن

السماوي .لن ُيسمح ألي شيء بالدخول الى السماء لدنسيا أو إفسادىا.
ِ
ِ
َّ
ين ِفي ِس ْف ِر َحَي ِاة
صَنعُ َرِجساً َو َكذباًِ ،إال اْل َم ْكتُوبِ َ
" َولَ ْن َي ْد ُخمَيَا َش ْي ٌء َدن ٌس َوالَ َما َي ْ
اْل َح َم ِل( ".رؤيا يوحنا )27:22

سيمنع إبميس من
السماء ىي أبعد من أن تصميا خطية أو خطاة أي نوع كانواُ .
دخول ذلك المكان السماوي الى األبد:
ُخرى ِفي السَّم ِ
اء :ىوَذا تِِّن ٌ ِ
َح َم ُر لَوُ َس ْب َعةُ ُرُؤ ٍ
" َو َ
وس َو َع َش َرةُ
ظيَ َر ْ
يم أ ْ
ين َعظ ٌ
ت َآيةٌ أ ْ َ
َ
َُ
وم السَّم ِ
ِ
ِِ
ث ُن ُج ِ
يج ٍ
قُُر ٍ
ط َرَحيَا ِإلَى
اء فَ َ
انَ .وَذَنُبوُ َي ُجر ثُْم َ
ونَ ،و َعَمى ُرُؤوسو َس ْب َعةُ ت َ
َ
األ َْر ِ
ت.
َم َام اْل َم ْأرَِة اْل َعتِ َ
ين َوقَ َ
َن تَِم َد َحتَّى َي ْبتَِم َع َولَ َد َىا َمتَى َولَ َد ْ
يد ِة أ ْ
ضَ .والتِِّّن ُ
ف أَ
ب ِفي السَّم ِ
ِ
ِ
اءِ :م َ ِ
َو َح َدثَ ْ
ت َح ْر ٌ
ين َو َمبلَئ َكتُوُ
ينَ .و َح َار َ
ب التِِّّن ُ
يخائي ُل َو َمبلَئ َكتُوُ َح َارُبوا التِِّّن َ
َ
ولَم ي ْقوواَ ،فَمم يوج ْد م َك ُانيم بع َد َذِل َك ِفي الس ِ
ِ
ِ
يمةُ
َّماء .فَطُ ِرَح التِِّّن ُ
ْ ُ َ َ ُْ َ ْ
يم ،اْل َحَّيةُ اْلقَد َ
َ
ين اْل َعظ ُ
َْ َُ
طان ،الَِّذي ي ِ
اْلم ْد ُعو ِإْبِميس و َّ
ضل اْل َعالَم ُكمَّوُ  -طُ ِرَح ِإلَى األ َْر ِ
ضَ ،وطُ ِرَح ْ
ت َم َعوُ
ُ
الش ْي َ َ
َ
َ
َ َ
ت صوتاً ع ِظيماً قَائِبلً ِفي الس ِ
ِ
ِ
ص ِإلَ ِيَنا َوقُ ْد َرتُوُ
َمبلَئ َكتُوَُ .و َسم ْع ُ َ ْ َ
َّماءَ « :
ص َار َخبلَ ُ
اآلن َ
َ
َِّ
ِ
ِ ِِ
ان َي ْشتَ ِكي َعمَْي ِي ْم
َو ُمْم ُكوُ َو ُسْم َ
ان َمسيحو ،ألََّنوُ قَ ْد طُ ِرَح اْل ُم ْشتَكي َعمَى ِإ ْخ َوتَِنا الذي َك َ
ط ُ
ِ
ِ
أَمام ِإلَ ِيَنا َنيا اًر ولَْيبلًِ .م ْن أ ْ ِ
ون ِفييَاَ .وْي ٌل
َّم َاو ُ
ات َوالسَّاكُن َ
َجل َى َذا ا ْف َرحي أََّيتُيَا الس َ
ََ
َ َ
َن ِإْبِميس َن َز َل ِإلَْي ُكم وبِ ِو َغض ٌ ِ
ِلس ِ
اكنِي األ َْر ِ
يمَ ،ع ِالماً أ َّ
ض َواْلَب ْح ِر ،أل َّ
َن لَوُ َزَمان ًا
َ
َ
َ
ب َعظ ٌ
ْ َ
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ت ِ
ِ
ين أََّنوُ طُ ِرَح ِإلَى األ َْر ِ
اال ْب َن
اض َ
طيَ َد اْل َم ْأرَةَ الَّتِي َولَ َد ْ
ضْ ،
َقميبلً»َ .ولَ َّما َأرَى التِِّّن ُ
َّ
الذ َك َر( ".رؤيا يوحنا )23-22 ،26-7 ،4-3 :22
تمك الحية ،التي ىي إبميس ،وجماعتو األشرار لن يرفعوا رؤوسيم البشعة ثانية البتة
في المناخ السماوي النقي والمقدس!
ال

َِّ
ين
يمكن لمشياطين أن يدخموا الى السماء .المبلئكة الساقطة التي عصت اهلل و"الذ َ
َي ْحفَظُوا ِرَيا َستَيُ ْمَ ،ب ْل تََرُكوا َم ْس َكَنيُ ْم" (ييوذا  )6:2ال يمكنيم العودة الى السماء.

لَ ْم
حرم السماء من أن تكون كاممة.
لن تفتقر السماء ألي شيء .لن يكون ىناك شيء ُي ِّ
أياً كان مكان نذىب إليو عمى األرض ،وأيا كان مكان إقامتنا وميما كان غبلء
منازلنا ،إال أن ىناك عيوب وأخطاء واضحة تمنع كماليا .عمى النقيض ،لم يعمل
اهلل أخطاء في بناء المكان الذي يدعى السماء .فتألق ذاك المكان وجمالو وروعتو

ىو ما وراء قدرة اإلنسان عمى الوصف .روعة ذلك المكان الجميل الذي يفوق

الوصف مذىل لمنظر.

تألق نور إبن اهلل ينعكس عمى الجدران المصنوعة من اليشب وعمى بوابات ِ
البللئ

والقصور التي ال تعد وال تحصى وعمى نير الحياة الجميل ،يخمق مشيداً ليس
بإمكان رسام أن يصفو بشكل ٍ
كاف.

وطن لمنفوس المفدية
السماء مكان دائمي .ال يمكن ألي عدو أن يغزو جنة اهلل البتة .لن يكون ىناك أي

تزعزع ألبنيتيا ،ولن تتفسخ موادىا ،ولن يذبل أو يموت إخضرارىا .لن يكون ىناك

دخان أو أشعة تُموث جوىا المقدس مطمقاً.
مكان اإلقامة ىذا ىو مدينة أبدية ودائمية .نحن نغني ىذه األغنية التي كتبيا ىاتي
بيول:

سواء خيمة أو كوخ ،لماذا ينبغي أن أىتم؟
إنيم يبنون لي قص اًر ىناك،

الرب ،ال ي ازل بإمكان أن أغني،
مع إني مغترب عن َّ

المجد كمو هلل ،إني طفل الممك.
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في ذلك المكان الذي ال ُيقارن ،سيجد القديسين تحرير مبيج من كل اإلحباط

واألحزان والمأسي والكوارث .لن يكون فيما بعد أي أسى أو ويل .لن يكون فيما بعد

أي وجع .لن يكون فيما بعد بكاء:
ت الَ ي ُك ِ
ٍ ِ
ال
ون ُح ْزٌن َو َ
ون في َما َب ْع ُدَ ،والَ َي ُك ُ
" َو َسَي ْم َس ُح اهللُ ُك َّل َد ْم َعة م ْن ُعُيونِ ِي ْمَ ،واْل َم ْو ُ َ ُ
اخ َوالَ َو َجعٌ ِفي َما َب ْع ُد ،أل َّ
ت" (رؤيا )4:22
ص َر ٌ
ضْ
ور األُولَى قَ ْد َم َ
ُ
ُم َ
َن األ ُ

كان المواطنون المبتيجون الذين رأيتيم في السماء قد جاءوا من عصور وبمدان
مختمفة .إتضح لي وجود العديد من القوميات ىناك .ثم تذكرت أية أخرى كنت قد
قرأتيا في الكتاب المقدس:

ورنموا ترنيمة جديدة ،قائمين:
ت َوا ْشتََرْيتََنا ِلمَّ ِو بِ َد ِم َك ِم ْن ُك ِّل
ْخ َذ ِّ
َن تَأ ُ
وموُ ،ألََّن َك ُذبِ ْح َ
" ُم ْستَ ِحق أ َْن َ
ت أْ
الس ْف َر َوتَ ْفتَ َح ُختُ َ
قَبِيمَ ٍة َوِل َس ٍ
ُم ٍة( ".رؤيا )9:5
ان َو َش ْع ٍب َوأ َّ

منشغم ٌة في تمجيد اهلل

ت نفسي عظمة اهلل بحماس! كان األسف الذي إختبرتو والحزن الذي عانيتو
َ
مجد ْ
حينما رأيت إعبلن الجحيم بعيداً األن عني .كان ىذا إعبلن السماء.
رأيت عائبلت بالكامل معاً .كل فرد كان سعيداً ،ذاىباً الى مكان ما ،عامبلً شيء،

مبتسماً .كل وجو رأيتو كان يممع توىجاً.

كان جميع القديسين في السماء منشغمين .كانوا منيمكين بإستمرار .كانوا يقضون
أوقاتيم ِّ
مسبحين ومعظمين اهلل .كانت الترانيم عمى جميع الشفاه .كان جو الموسيقى

ىو الطابع المييمن.

لن نقضي األبدية في الترف والكسل ،كما يصور البعض خطأ مقصدنا النيائي.

سنعمل أكثر من الطفو عمى السحاب ،أو مداعبة األوتار الموسيقية عمى القيثارة ،أو
ىز أصابع أقدامنا في نير الحياة .سيكون وقتنا مشغوالً في خدمة اهلل .ما ستكون

الرب.
عميو طبيعة ىذه الخدمة ،ال نعرف ذلك األن ،ولكن ببل شك سيخدم اهلل شعب َّ
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ألماس لرابحي النفوس
إستطعت رؤية ألماس متألقة ومتؤللئة وألماس رائعة – كان ألماس في كل مكان!

كان البعض منيا كبي اًر بحجم قالب األسمنت .كان بعض ألماس عائد لمنازل أؤلئك

الرابحي النفوس عمى األرض .إتضح لي أنو في كل مرة يقود شخص ما نفساً الى

المسيح ،تقوم السماء بتجييز ألماس لذاك المسيحي األمين .يقول الكتاب المقدس:
ق َشجرةُ حي ٍاة و اربِح النفُ ِ ِ
يم( ".أمثال )36:22
"ثَ َم ُر ِّ
الص ِّدي ِ َ َ َ َ َ َ ُ
وس َحك ٌ

ِ ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
ين َردوا َكثِ ِ
ين ِإَلى اْلبِِّر َكاْل َك َوا ِك ِب ِإلَى أََب ِد
ير َ
ون َكضَياء اْل َجمَد َوالذ َ
ون َيض ُيئ َ
" َواْلفَاى ُم َ
الد ُى ِ
ور( ".دانيال )3:22
وفيما كنت واقفة وشاربة من عظمة وفخامة ذلك المكان المجيد ،رأيت ىبوط مبلك

بدرج ذىبي الحواف.
ضخم وجميل .كان يمسك في يديو َ
وضع المبلك َّ
الدرج عمى طاولة مزودة بقاعدة ،وكانت الطاولة مصنوعة من مادة

فضية لم َأر مثميا في السابق أبداً .كانت الطاولة المستطيمة متؤللئة بالنور بمعنى
الكممة.
كان َّ
لمدرج إسم مكتوب عميو .قام أحد القديسين بمسكو وبدأ في قرائتو.

قال لي قديس في السماء" ،يسوع ىو البارع في البناء" واستمر في كبلمو" ،ىو ِّ
يعين

من ىو مستحق لمماس ومكان ذىابيمَّ .
الدرج الذي أحممو ىو تقرير من األرض عن
شخص قاد شخص أخر الى يسوع ،وقام بإطعام الفقير ،وألبس ِ
العار ،وعمل أشياء

رائعة هلل".

ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
اإل ْنس ِ ِ
ين َم َعوُ فَ ِح َينئٍِذ َي ْجِم ُس َعمَى
ان في َم ْجده َو َجميعُ اْل َمبلَئ َكة اْلق ِّديس َ
اء ْاب ُن ِ َ
" َو َمتَى َج َ
ُكرِس ِّي م ْج ِد ِه .وَي ْجتَ ِمع أَماموُ َج ِميع الش ُع ِ
ضيُ ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض َك َما ُي َمي ُِّز
وب فَُي َمي ُِّز َب ْع َ
ْ
ُ
ُ َ َ
َ
َ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
اعي اْل ِخر َ ِ
الر ِ
اء َع ِن اْلَي َس ِار.
َّ
يم اْل ِخ َر َ
اف َع ْن َيمينو َواْل ِج َد َ
َ
اف م َن اْلج َداء فَُيق ُ
ثَُّم يقُو ُل اْلمِم ُ َِِّ
وت اْل ُم َع َّد لَ ُك ْم ُم ْن ُذ
ين َع ْن َي ِمينِ ِو :تَ َعالَ ْوا َيا ُمَب َارِكي أَبِي ِرثُوا اْل َممَ ُك َ
َ
ك لمذ َ
َ
تَأ ِ
ْس ِ
ت َغ ِريباً فَ َآوْيتُ ُمونِي.
ت فَأَ ْ
ت فَ َسقَْيتُ ُمونِيُ .ك ْن ُ
ط َع ْمتُ ُمونِيَ .ع ِط ْش ُ
يس اْل َعالَِم .ألَِّني ُج ْع ُ
ُع ْرَياناً فَ َك َس ْوتُ ُمونِيَ .م ِريضاً فَ ُزْرتُ ُمونِيَ .م ْحُبوساً فَأَتَْيتُ ْم ِإلَ َّي .فَُي ِج ُيبوُ األ َْب َرُار ِح َينئٍِذ:
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اك
اك أ َْو َع ْ
اك َجائِع ًا فَأَ ْ
اك َغ ِريباً فَ َآوْيَن َ
اك؟ َو َمتَى َأرَْيَن َ
ط َشاناً فَ َسقَْيَن َ
ط َع ْمَن َ
َي َارب َمتَى َأرَْيَن َ
ك:
يب اْل َمِم ُ
اك؟ َو َمتَى َأرَْيَن َ
أ َْو ُع ْرَياناً فَ َك َس ْوَن َ
اك َم ِريضاً أ َْو َم ْحُبوساً فَأَتَْيَنا ِإلَْي َك؟ فَُي ِج ُ
ق أَقُو ُل َل ُكم :بِما أََّن ُكم فَعْمتُموه بِأَح ِد ِإ ْخوتِي ىؤالَ ِء األَص ِ
اْل َح َّ
اغ ِر فَبِي فَ َعْمتُ ْم.
ْ َ ُ ُ َ
َ
َ َُ
ْ َ
ِ
َِِّ
ين ِإلَى َّ
الن ِار األََب ِدَّي ِة اْل ُم َع َّد ِة
ين َع ِن اْلَي َس ِار :ا ْذ َىُبوا َعِّني َيا َمبلَع ُ
«ثَُّم َيقُو ُل أ َْيضاً لمذ َ
ِِإلْبِميس ومبلَئِ َكتِ ِو .فَيم ِ
ضي َى ُؤالَ ِء ِإلَى َع َذ ٍ
ي َواأل َْب َرُار ِإلَى َحَي ٍاة أََب ِدَّي ٍة"( .متى
اب أََب ِد ٍّ
َْ
َ ََ
)46 ،42-32 :25

مكان لكل واحد
أعاد لي المبلك فكرة الترحيب" :تعالي وأنظري مجد إليك".

أدون حدث السماء ىذا كما رأيتو .عمينا أن نفيم أن تركيز أمالنا
بإرشاد من َّ
الربِّ ،
ورغباتنا ينبغي أن يكون في قضاء األبدية مع ربنا .السماء ىو مكان أحبلم يصبح

حقيقة!

إني متحمسة لمسماء ألننا بعد إنتياء عممنا وكدحنا عمى األرض ،سنغادر ىذه
األرض ونذىب الى ىناك .اهلل َّ
أعد المدينة ،ويسوع ُي ِعد مكاناً ىناك ألؤلئك الذين
يحبونو.

مشاركة كاممة

الشركة المتواصمة ما بين اهلل واإلنسان سيعاد ترميميا بصورة كاممة في السماء.

حينما كان أدم وحواء في جنة عدن ،زار اهلل ىذه األرض .بعد إنكسار الشركة معو

بسبب الخطية والعصيان ،إستمر اهلل في إظيار رغبتو في المشاركة مع الجنس

البشري.

َّ
عبر اهلل عن ذروة محبتو لمجنس البشري في بذل إبنو الوحيد لكي يموت موت ًا قاسياً
عمى صميب ٍ
قاس .من خبلل موت المسيح وقيامتو ،صارت الشركة ما بين اهلل
واإلنسان ممكنة ثانية.
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حتى في وقتنا الحاضر ،بإمكان ظروف الحياة منع شركتنا الحميمة مع اهلل .ولكن،

في السماء لن تكون ىناك عوائق البتة .سنعرف شركة كاممة مع ممك المموك ورب

األرباب .ستكون الشركة معو كاممة.

السماء ىي مسكن اهلل الحي .ىي أبعد بكثير من أجواء السموات وما وراء الكواكب
الرب الفادي" (إشعياء  .)22:62ىي المقصد
والمجرات .ىي المنزل األبدي لـ " َّ
األبدي لجميع أوالد اهلل من خبلل اإليمان بالمسيح.

داع لمخوف لكونك محشور في مكعب صغير في السماء مصنف كـ
ليس ىناك ٍ

"قصر" .حينما يجتمع المفديون من جميع العصور في وطن المجد ،سيكون ىناك
مكان ٍ
كاف لجميعيم ولكل واحد قص اًر من قصور عديدة ،من أماكن إقامة عديدة،

قال عنيا يسوع أنو أعدىا لنا في منزل أبيو:
ب ُقمُوب ُكم .أ َْنتُم تُؤ ِمُنون بِالمَّ ِو فَ ِ
آمُنوا بِيِ .في َب ْي ِت أَبِي َمَن ِاز ُل َكثِ َيرةٌ َوِاالَّ فَِإِّني
ضَ
"الَ تَ ْ
ْ ْ َ
ط ِر ْ ُ ْ
ِ ِ ِ
ت لَ ُك ْم َم َكاناً آتِي
ت َوأ ْ
َع َد ْد ُ
ض ْي ُ
ت قَ ْد ُقْم ُ
ُك ْن ُ
ت لَ ُك ْم .أََنا أ َْمضي ألُع َّد لَ ُك ْم َم َكاناً َوِا ْن َم َ
ب
ون َح ْي ُ
آخ ُذ ُك ْم ِإلَ َّي َحتَّى َح ْي ُ
أ َْيضاً َو ُ
ون أََنا تَ ُك ُ
ث أََنا أَ ْذ َى ُ
ون أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َوتَ ْعمَ ُم َ
ون َ
ث أَ ُك ُ
وتَعمَمون َّ
يق( ".يوحنا )4-2 :24
الط ِر َ
َ ْ ُ َ
بالتأكيد ىناك مكان لكل واحد في السماء:
ِ
ِ
َن َي ُع َّدهُِ ،م ْن ُك ِّل األ َُمِم َواْلقََبائِ ِل
"َب ْع َد َى َذا َن َ
ظ ْر ُ
َح ٌد أ ْ
ت َوِا َذا َج ْمعٌ َكث ٌير لَ ْم َي ْستَط ْع أ َ
ِ
ِ ِ ِ
ين بِثَِي ٍ
والش ُع ِ
اب بِ ٍ
َمام اْل َع ْر ِ
يض َوِفي
َم َام اْل َح َم ِلُ ،متَ َس ْربِم َ
وب َواألَْلسَنةَ ،واقفُ َ
ش َوأ َ
ون أ َ َ
َ
الن ْخ ِل وىم يصر ُخون بِ ٍ ِ ٍ ِِ
ص ِِإللَ ِيَنا اْل َج ِال ِ
ف َّ
س
أ َْي ِدي ِي ْم َس َع ُ
ص ْوت َعظيم قَائم َ
ين« :اْل َخبلَ ُ
َ ُْ َ ْ ُ َ َ
ش والشيو ِخ واْلحيو َان ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َعمَى اْل َع ْر ِ
ات
ش َوِلْم َح َم ِل»َ .و َجميعُ اْل َمبلَئ َكة َك ُانوا َواقف َ
ين َح ْو َل اْل َع ْر َ ُ َ َ َ َ
ِ
َمام اْل َع ْر ِ
ش َعمَى ُو ُجوِى ِي ْم َو َس َج ُدوا ِلمَّ ِو( ".رؤيا )22-9 :7
األ َْرَب َعةَ ،و َخروا أ َ َ

دموع في السماء

أ ِ
ُخذت مرة الى مكان معين في السماء أوقفني ىناك المبلك المرسل من قبل اهلل قائبلً
لي" :يريدني اهلل أن أر ِ
يك غرفة الدموع".
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قد تكون قد قرأت عدة أيات في المزامير عن الدموع وعن إىتمام اهلل بنا .المبلئكة

كنت دائماً أسأل نفسي عن معنى
تمسك دموعنا وتضعيا في قناني (مزمور ُ .)8:56
ذلك.

أعرف أن الكثيرين ممن يقرأون ىذه الكممات أنيم بكوا دموعاً كثيرة ألجل أحبائيم

وأطفاليم وعائبلتيم.

ٍ
مدخل رائع ال باب
أريد أن أقول لكم أن اهلل أراني غرفة الدموع .أخذني المبلك الى

لو.

ونا ِظرة الى داخل غرفة لم تكن كبيرة ،إال أني إنذىمت من القداسة والقوة التي كانت
تنبعث منيا .كما أن جدران الغرفة كانت تشع بالنور مع وجود الرفوف البمورية
ُ
المصطفة بالترتيب.
وكان عمى الرفوف العديد من القناني ،بعضيا كانت بشكل عناقيد مكونة من ثبلثة

قناني تُشبو زجاجاً صافياً .وكان تحت كل عنقود من ىذه العناقيد المتألقة صفيحة
معدنية مكتوب عمييا إسم .وتواجد الكثير من القناني في الغرفة.
ِ
بل
داء أرجواني ًا غامقاً جمي ً
وكان داخل الغرفة رجل ظاىر عميو المجد .كان مرتدياً ر ً
كالمخمل.
وكان في الغرفة طاولة رائعة مصنوعة من مادة نفيسة تتألق بشكل رائع .كانت عدة

كتب موضوعة عمى الطاولة ،تبين لي وكأنيا ُم َّ
خيطة بمادة حريرية جميمة لم َأر
مثميا قببلً .وكان عمى بعض ىذه الكتب ألِلئ وأحجار ثمينة ،وعمى كتب أخرى
كانت أحجار خضراء وأرجوانية.

وقال لي الرجل في الغرفة" ،تعالي وأنظري .أريد أن أر ِ
يك ىذه الغرفة .وأريد ان أشرح
ِ
لك عن الدموع .ىذه الغرفة ىي الوحيدة ليذا الغرض ضمن غرف كثيرة .وأنا

المسؤول عن ىذه الغرفة".

وفيما كان يتكمم ،جاء مبلك ضخم من خبلل المدخل .إنذىمت لجمال وعظمة
المبلك .كان مرتدياً ثوباً طويبلً أبيضاً متبللئاً ذىبي الحو ِ
اف .كان بطول إثنا عشر
قدم ولو أجنحة كبيرة جداً.
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وعاء ذىبياً صغي اًر .وكان الوعاء ممتمئاً بسائل (أنظر
وكان المبلك يحمل بين يديو
ً
جمب لمتو وعاء الدموع ىذا من األرض.
رؤيا  ،)8:5وقال لي الرجل في الغرفة" ،لقد َ
أريد ِك أن تري ماذا نفعل بو".

أعطى المبلك لمرجل ِ
الوعاء مع ورقة صغيرة .وكان مكتوباً عمى الورقة إسم الشخص

الذي تواجدت دموعو في الوعاء.

ق أر الرجل الورقة ثم ذىب الى المكان الذي تواجدت فيو القناني المحفوظة .ثم ق أر
اإلسم الموجود عمى الصفيحة الموجودة تحت ٍ
فت أنو يطابق مع الشخص
قنينة ،وعر ُ
المذكور إسموُ عمى الورقة.
مسك الرجل القنينة التي كانت ممتمئة تقريباً وجمبيا الى حيث كان الوعاء موجوداً.
ثم
َ

َّ
وصب الدموع من الوعاء الى داخل القنينة.
وقال لي الرجل" ،أريد أن أر ِ
يك ماذا نفعل ىنا "،وأضاف" ،قولي لمناس عمى األرض

عن ذلك".

ثم أخذ القنينة وجمبيا الى الطاولة ،والتقط أحد الكتب من عمى الطاولة وفتحو ،ثم

قال" ،أنظري!"

كانت صفحات الكتاب خالية من الكتابة تماماً .وقال لي الرجل المسؤول عمى

الغرفة" ،ىذه الدموع ىي لقديسي اهلل عمى االرض حين يصرخوا الى اهلل .أنظري ماذا

يحدث".

َّ
صب الرجل قطرة من القنينة ،قطرة دمع صغيرة ،عمى الصفحة األولى من
ثم

الكتاب .وفي الحال بدأت الكممات تظير عمى الصفحة .كممات جميمة ،مكتوبة بخط
يد بشكل أنيق .وفي كل مرة تسقط دمعة عمى الصفحة ،كل الكتابة كانت تظير عمى

الصفحة .وكان الرجل مستم اًر يفعل ذلك صفحة بعد أخرى ،مرة تمو األخرى.
ِ
كبلمو ،تبين لي أنو يريد أن يقول لمبشرية ولي أيضاً" ،أن
وبعد إغبلق الكتاب وختم
أكثر الصموات كماالً ىي تمك التي تُذرف فييا الدموع النابعة من القموب ومن نفوس
الرجال والنساء عمى األرض".

ثم قال لي المبلك ذو أجنحة الطيف الشمسي" ،تعالي وأنظري مجد اهلل".
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اهلل فتح الكتاب

وفي الحال ُن ِقمت الى مكان فخم حيث تواجد اَالف االَالف من الناس والكائنات
السماوية ،أوه ،كان ذلك جميبلً فعبلً.

عرض عظيم لمجد اهلل يظير في كل مكان.
وبعد فترة قصيرة إختفت الناس ،ثم بدأ
ٌ
وصارت التسبيحات العالية المقدمة هلل كالرعود.
وأخذني المبلك الى عرش اهلل.

رأيت سحابة ضخمة ،ضبابية ،ووجدت ىيئة كائن داخل السحابة .لم أستطع رؤية

وجو اهلل ،لكني رأيت مجد اهلل وقوس قزح فوق العرش .سمعت صوت اهلل ،وبدا لي
مياه كثيرة وكصوت ر ٍ
عت صوت ًا من السماء كصوت ٍ
كما وصفو يوحناِ " ،
عد
وسم ُ

أيت العديد من الخيول مع راكبييا
عظيم" (رؤيا  .)2:24في ىذا الميدان العظيم ر ُ
بجانب العرش.

أيت مبلئكة تجثو
وفجأة،
وجدت كتاباً موضوعاً عمى مذبح عظيم قدام عرش اهلل .ثم ر ُ
ُ
أيت مثل يد رجل تخرج من
كنت واقفة بكل رىبة ناظرة ىذا المشيد ،ور ُ
قدام العرشُ .
السحابة وتفتح الكتاب.
بطريقة ما عرفت أن يد اهلل ىي التي فتحت الكتاب.
رأيت مندىشة كأن دخان ِ
صعد من الكتاب .وفجأة ،شممت عط اًر ذو رائحة طيبة جداً

ممئت المكان كمو .وقال المبلك أن ىذا الكتاب يحوي صموات القديسين وأن اهلل أرسل

مبلئكتو الى األرض ليجيب الصموات من صرخات قموبيم .كان كل شخص يسبِّح
وي ِّ
عظم اهلل.

وفيما فتح اهلل الكتاب ،صارت الصفحات تتجمى وتطير ِ
لتصل الى أيدي المبلئكة
وسمعت صوت اهلل ،كصوت ر ٍ
مدوي ،يقول" ،إذىبوا ،أعطوا
عد
الممتطية الخيول.
ٍّ
ُ

جواباً ِلصمواتيا! إذىبـوا أعطوا جواباً ِلصمواتو!"
ِ ِ ِّ
َع َدائِي
َما ِى َي ِفي ِس ْف ِر َك؟ ِح َينئٍِذ تَْرتَد أ ْ
تْ .
اج َع ْل أ َْن َ
"تََييَانِي َارقَْب َ
ت ُد ُموعي في ِزق َك .أ َ
ِإلَى اْلور ِ
وك ِف ِ
يوَ .ى َذا قَ ْد َعِم ْمتُوُ أل َّ
الرب
َن اهللَ ِلي .اَهللُ أَ ْفتَ ِخ ُر بِ َكبلَ ِم ِوَّ .
اء ِفي َي ْوٍم أ َْد ُع َ
ََ
ِ
صَن ُعوُ بِي ِ
ان؟" (مزمور :56
َخ ُ
ت فَبلَ أ َ
أَ ْفتَ ِخ ُر بِ َكبلَ ِم ِوَ .عمَى اهلل تََو َّكْم ُ
اإل ْن َس ُ
افَ .ما َذا َي ْ
)22-8
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كممة اهلل توضح لنا ماذا يفعل اهلل بدموعنا .ما أجمل أن ندرك مجد وعجائب اهلل! ما
أروع أن تكون مستمماً لحنانو! إنو ييتم حتى بدموعنا.

العديد من األيات تتكمم عن دموعنا وعن األسى ،وعن تعزية اهلل لنا .إق أر ىذه وافرح:
يك.
ال َّ
وع َكَ .ىَئَن َذا أَ ْش ِف َ
الرب ِإلَوُ َد ُاوَد أَبِ َ
” َى َك َذا قَ َ
صبلَتَ َك .قَ ْد َأرَْي ُ
يك :قَ ْد َس ِم ْع ُ
ت ُد ُم َ
ت َ
َّ ِ ِ
ِ
الرب( “.المموك الثاني )5:26
ص َع ُد ِإلَى َب ْي ِت َّ
في اْلَي ْوِم الثالث تَ ْ
وعي .أُ َذ ِّوب ِفر ِ
ِ
"تَ ِع ْب ُ ِ
يري بِ ُدم ِ
ُع ِّوُم ِفي ُك ِّل لَْيمَ ٍة َس ِر ِ
ت ِم َن اْل َغ ِّم
اخ ْ
اشيَ .س َ
ت في تََنيدي .أ َ
ُ َ
ُ
ت ِم ْن ُك ِّل مضايِِق َّي .اُْبع ُدوا عِّني يا ج ِميع فَ ِ
اعِمي ِ
اإلثِْم أل َّ
الرب قَ ْد َس ِم َع
َن َّ
اخ ْ
َع ْينِيَ .ش َ
ُ َ
ُ َ َ َ َ
صبلَتِي( ".مزمور )9-6 :6
ضرِعيَّ .
ت ُب َكائِيَ .س ِم َع َّ
ص ْو َ
الرب تَ َ
الرب َي ْقَب ُل َ
َ
ت َن ْف ِسي ِم َن اْل َم ْو ِت و َع ْينِي ِم َن َّ
الزلَ ِ
الد ْم َع ِة وِر ْجمَ َّي ِم َن َّ
ق( ".مزمور
"ألََّن َك أ َْنقَ ْذ َ
َ
َ
)8:226
"الَِّذين ي ْزرعون بِالدموِع يحص ُد ِ ِ
ِ
اء ح ِ
اى ِ
اال ْبتِي ِ َّ ِ
بل ِم ْب َذ َر َّ
الزْرِع
ام ً
ب ذ َىاباً بِاْلُب َك َ
اج .الذ ُ
ُ َْ ُ َ
َ َ َُ َ
ون ب َ
م ِجيئاً ي ِجيء بِالتَّرنِم ح ِ
امبلً ُح َزَموُ( ".مزمور )6-5 :226
َ ُ َ َ
َ
ع َع ْن ُك ِّل اْل ُو ُجوِه( ".إشعياء )8:25
ِّد َّ
الرب الد ُمو َ
ت ِإلَى األََب ِد َوَي ْم َس ُح السَّي ُ
"َيْبمَعُ اْل َم ْو َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الرب.
اء ِل َع َمِم ِك َيقُو ُل َّ
ص ْوتَك َع ِن اْلُب َكاء َو َع ْيَن ْيك َع ِن الد ُموِع ألََّنوُ ُي َ
وج ُد َج َز ٌ
"ا ْمَنعي َ
ون ِم ْن أ َْر ِ
ض اْل َع ُد ِّو( ".إرميا )26:32
فََي ْرِج ُع َ
ادىم ِإلَى يَنا ِب ِ ٍ ٍ
َن اْل َح َم َل الَِّذي ِفي و َس ِط اْل َع ْر ِ
"أل َّ
ش َي ْرَع ُ
َ
اى ْمَ ،وَي ْقتَ ُ ُ ْ
يع َماء َحَّيةَ ،وَي ْم َس ُح اهللُ
َ
ُك َّل َد ْم َع ٍة ِم ْن ُعُيونِ ِي ْم( ".رؤيا )27:7
ت الَ ي ُك ِ
ٍ ِ
ال
ون ُح ْزٌن َو َ
ون في َما َب ْع ُدَ ،والَ َي ُك ُ
" َو َسَي ْم َس ُح اهللُ ُك َّل َد ْم َعة م ْن ُعُيونِ ِي ْمَ ،واْل َم ْو ُ َ ُ
اخ َوالَ َو َجعٌ ِفي َما َب ْع ُد ،أل َّ
ت( ".رؤيا )4:22
ص َر ٌ
ضْ
ور األُولَى قَ ْد َم َ
ُ
ُم َ
َن األ ُ
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ون
" َو َم ْف ِديو َّ
الرب َي ْرِج ُع َ
ِ
ب
َوفَ َرٌح ُي ْد ِرَكان ِي ْمَ .وَي ْي ُر ُ

صييون بِتَرنٍم وفَرٌح أَب ِدي عمَى رؤ ِ
ِ
اج
وس ِيِمْ .ابتِيَ ٌ
ون ِإلَى ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َوَيأْتُ َ
َ ُُ
اْل ُح ْزُن َوالتََّني ُد( ".إشعياء )26:35

المجد هلل ،السماء مكان حقيقي! سنذىب الى ىناك فعبلً .كما أننا لن نكون بخار

دخان يعوم عمى سحابة حين نذىب الى السماء.

واحدة من األشياء الرائعة عن السماء ىو أن فرح أبدي سيحل محل دموعنا وأحزاننا،

كما وعدت كممة اهلل .كما أن ىناك الكثير الكثير!

----------------------

عرش اهلل
السماء مكان حقيقي .إنيا مقصد واقعي .السماء ليست حمم زائل ،أو رؤية نتخيميا.

أعمن لنا اهلل العديد من الحقائق السماوية من خبلل الكتاب المقدس.
السماء األولى

أوالً ،ىناك جو سماوي .ىذا ىو الجو الذي يحيط باألرض .ىو النطاق الذي تطير
فيو الطيور وتيب فيو الرياح .ىو المكان الذي تتشكل فيو األمطار والعواصف

والضباب والغيوم .ىذه السماء ىي المكان الذي أشار اليو المبلك في أعمال الرسل

 22:2عندما سأل التبلميذ عن سبب كونيم " ِّ
يحدقون في السماء" .يسوع حينما كان
فع عينيو الى السماء" (يوحنا  ،)27:2أو بإتجاه جو السماء.
يتكمم الى أبيو" ،ر َ
السماء الثانية

ثم ،ىناك فسحة سماوية .ىذه ىي نطاق الشمس والقمر والنجوم .وىي مذكورة في

الكتاب المقدس في عدة أماكن ،أذكر منيا البعض ىنا:
وم الس ِ
الرم ِل الَِّذي عمَى َش ِ
"أَُب ِارُك َك ُمَب َارَكةً وأُ َكثُِّر َن ْسمَ َك تَ ْكثِي اًر َكُن ُج ِ
اط ِئ اْلَب ْح ِر"..
َ
َّماء َو َك َّ ْ
َ
َ
(تكوين )27:22
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"ِلَئبل تَْرفَ َع َع ْيَن ْي َك
الرب ِإليُ َك
قَ َس َميَا َّ
(تثنية )29:4
" َى ْل تَْربِطُ
َّ
الن ْع َش َم َع

الشمس والقَمر والنجوم ُكل ج ْن ِد السَّم ِ
ِإلى الس ِ
اء وتَْنظُر َّ
اء التِي
ُ
َّم َ َ
َ
َ
ْ َ َ ََ َ ُ َ
ت ُك ِّل السَّم ِ
يع الش ُع ِ
اء فَتَ ْغتََّر َوتَ ْس ُج َد ليَا َوتَ ْعُب َد َىا".
ِل َج ِم ِ
وب التِي تَ ْح َ
َ

ط اْل َجَّب ِار؟ أَتُ ْخ ِرُج اْل َمَن ِاز َل ِفي أ َْوقَاتِيَا َوتَ ْي ِدي
ت ُع ْق َد الث َرَّيا أ َْو تَفُك ُرُب َ
أ َْن َ
ت سَنن السَّماو ِ
ِِ
طيَا َعمَى األ َْر ِ
ض؟" (أيوب
ت تَ َسم َ
ات أ َْو َج َعْم َ
َبَناتو؟ َى ْل َع َرْف َ ُ َ
ََ

)33-32 :38

"فَِإ َّن ُنجوم الس ِ
ِ
ظِم ُم
ورَىا .تُ ْ
َّم َاوات َو َجَباب َرتَيَا الَ تُْب ِرُز ُن َ
َ
ُ َ
ضوئِ ِو( ".إشعياء )26:23
َيْم َمعُ بِ ُ

َّ
الش ْم ُس ِع ْن َد طُمُ ِ
ال
وعيَا َواْلقَ َم ُر َ

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ظِمم َّ
وم تَ ْسقُطُ
الش ْم ُس َواْلقَ َم ُر الَ ُي ْعطي َ
ض ْو َءهُ َوالن ُج ُ
" َولْم َوْقت َب ْع َد ضيق تْم َك األََّيام تُ ْ ُ
ِمن السَّم ِ
ات السَّماو ِ
ات تَتََزْع َزعُ( ".متى )29:24
اء َوقُ َّو ُ
َ
َ
ََ
السماء الثالثة

أن المكان المقصود لؤلتقياء ىو ما وراء الجو السماوي واألجواء التي تتواجد فيو
ف ِإ ْن َساناً ِفي
َع ِر ُ
النجوم .ىذا ىو المكان الذي أشار إليو بولس الرسول حينما كتب" ،أ ْ
ف ِإلَى السَّم ِ
اء الثَّ ِالثَ ِة 2( ".كورنثوس )2:22
اْل َم ِس ِ
يح قَْب َل أ َْرَب َع َع ْش َرةَ َسَنةً ِا ْختُ ِط َ
َ
حينما أستخدم مصطمح السماء خبلل ىذا الكتاب ،فإني أقصد المنطقة التي كثي اًر ما
يقال عنيا محضر اهلل المباشر:
اس مصُنوع ٍة بِي ٍد أَ ْشب ِاه اْلح ِق ِيقَّي ِة ،ب ْل ِإلَى السَّم ِ
"أل َّ ِ
اء َع ْينِيَا،
َ
يح لَ ْم َي ْد ُخ ْل ِإلَى أَ ْق َد ٍ َ ْ َ َ َ َ
َن اْل َمس َ
َ
ظير اآلن أَمام وج ِو ِ
اهلل ألَ ْجِمَنا( ".عبرانيين )24:9
ِلَي ْ َ َ َ َ َ َ ْ

السماء ىي المكان الذي يعيش فيو اهلل .حينما عممنا يسوع الصبلة ،قال أن نصمي
ىكذا "أَب َانا الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات" (متى )9:6
َ
ََ
في المموك األول  ،36:8تدعى السماء مكان إقامة اهلل .في مزمور  ،4:22تدعى
السماء ىيكل اهلل المقدس والمكان الذي فيو عرشو.
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ىناك ،في ىيكل اهلل العظيمُ ،يعمَن مجد اهلل في أروع طريقة .إنو مكان نوراني مقدس

ومفرح ومجيد .ال نعرف بالضبط أين موقع المكان ،لكن كثي اًر ما يشير إليو الكتاب

المقدس أنو مكان "مرتفع".

نعمم أن اهلل كمي القدرة ىو في السماء .حيث ىو ويسوع المسيح مركز نظر القديسين

الرب.
والمبلئكة وكل الكائنات التي تعبد َّ

يا ليا من شركة رائعة في السماء! فيناك المبلئكة ألن يسوع قالِ" ،إ َّن َمبلَئِ َكتَيُ ْم ِفي
ين ي ْنظُرون و ْجو أَبِي الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ِ
الس ِ
ات" (متى )26:28
َّم َاوات ُك َّل ح ٍ َ ُ َ َ َ
َ
ََ

ون أ َْنتُ ْم أ َْيضاً" (يوحنا
القديسون ىناك أيضاً ألن يسوع وعدناَ " ،ح ْي ُ
ون أََنا تَ ُك ُ
ون َ
ث أَ ُك ُ
 .)3:24قيل لنا في  2بطرس  4:2أنو لنا ميراث محفوظ في السماء – ميراث غير
قابل لمفساد وغير مدنس وال يضمحل.

يا قديسي اهلل ،إني متحفزة ألشيد عن زيارتي الجميمة لمسماء .إني مبتيجة ألن أقول

لكم عن األشياء التي رأيتيا وعن الناس الذين رأيتيم.

تسابيح السماء
بعدما أراني المبلك غرفة الدموع ،أعاد الجممة التي سمعتيا مرات عديدة خبلل

زياراتي الى السماء" :تعالي وأنظري مجد إليك!"

غمرتني روعة واشراقة وعظمة السماء .ممئني بالرىبة بريق المجد الذي كان ينبعث
من كل مكان يقع نظري عميو .ال يمكن تصوير جمال ونعيم ذلك المكان الجميل في

الذىن بدقة إال إذا كان الشخص قد رأه بنفسو.

في تمك المحظة ،فكرت بالكممات التي سمعتيا مرة من شخص أقتبس منيا:
نور السماء

ىو وجو يسوع.
بيجة السماء

ىو محضر يسوع.
إنسجام السماء

ىو تسبيح يسوع.
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لحن السماء

ىو عمل يسوع.
وظيفة السماء

ىي خدمة يسوع.
ِملء السماء
ىو يسوع نفسو.

فيما كنت ذاىبة مع المبلك ،كنت أشعر بالبيجة والسبلم والسعادة في كل مكان.

فكرت في عائمتي الموجودة عمى األرض ،إتضح أن المبلك عرف أفكاري .فقال لي،

"لديك م ِي َّمة لتنجزييا هلل .عميك أن تقولي لمناس عمى األرض ما ىو موجود ىنا .اهلل
ير ِ
يك قسماً من السماء ولكن ليس كميا .تعالي وأنظري مجد إليك".

حين وصمنا الى مقصدنا ،إستطعت سماع أصوات عديدة وىي تغني تسابيحاً هلل.

أدخمت الموسيقى الرائعة لمعابدين في السماء بيجة في نفسي .كان ىناك صدى

اإلجبلل والمجد وعودة الصدى عبر اإلمتداد الواسع لمسماء فيما كان السارفيم
والقديسون يسبِّحون بإستمرار وحيوية.

اإلقتراب من العرش
إنتعشت وامتمئت البيجة نفسي .كنت أعمم بطريقة ما إننا عمى مقربة من عرش اهلل.

توقف المبلك الذي كان يرافقني عمى ُبعد من عرش اهلل .إستطعت رؤية منظر شامل
لؤلحداث الجارية ىناك .رأيت ذات المشيد الذي رأه يوحنا في رؤيتو التي وصفيا في
سفر الرؤيا:

ِ
ين َح ْو َل اْل َع ْر ِ
ت َمبلَئِ َك ٍة َكثِ ِ
ان
" َوَن َ
ص ْو َ
ت َو َس ِم ْع ُ
ظ ْر ُ
ش َواْل َحَي َو َانات َوالشُيو ِخَ ،و َك َ
ير َ
ت َ
وف أُلُ ٍ
ات ربو ٍ
ِ
وف( ".رؤيا )22:5
ات َوأُلُ َ
َع َد ُد ُى ْم َرَب َو َ َ َ

أوه ،أييا الناس عمى األرض ،إن إستطعتم فقط أن تدركوا ما َّ
دخره اهلل لنا ،نحن

الذين نحبو!

فيما كنت أتفرس مبتيجة في المشيد المتواجد قدامي ،حدث شيء أكثر روعة.

إستطعت سماع أصوات عالية جداً من اَالف االَالف وىي ِّ
تسبح اهلل .ثم حدثت
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معجزة المعجزات! فقد سمح لي المبلك أن أرى ما كنت أشتاق دوماً لرؤيتو ،وىو

عرش اهلل.

عرش اهلل المتألق
كان عرش اهلل عالياً ومرتفعاً (إشعياء  )2:6ومن تحت قاعدة العرش يتدفق نير
الحياة بجمالو ونقاوتو .وكان مجد اهلل يظمل العرشِ .
عت برقـاً ورعداً وأصواتـاً
وسم ُ

حول العرش .وصف يوحنا الرؤيا عن السماء ،قائبلً:
َمام اْل َع ْر ِ
"و ِم َن اْل َع ْر ِ
يح َن ٍار ُمتَِّق َدةٌ،
صابِ ِ
وق َوُرُع ٌ
ش َي ْخ ُرُج ُب ُر ٌ
َص َو ٌ
ود َوأ ْ
ش َس ْب َعةُ َم َ
اتَ .وأ َ َ
َ
اح ِ
اهلل( ".رؤيا )5:4
ِى َي َس ْب َعةُ أ َْرَو ِ

قوس قزح متقوس فوق وحول العرش" ،بشكل زمرد" (رؤيا  .)3:4كانت ألوان
ر ُ
أيت ُ
قوس قزح الرائعة والمتألقة ممتزجة بالنور ومنتجة ألوان كثيفة ومذىمة.
لم َأر شيئاً مثمو عمى األرض البتة .دلت ألوان النور المختمفة عمى المجد والقوة.
بريق مشرق كان ينطمق من العرش .أحزمة من المجد كانت تشع منو .الكثير من
أجزاء السماء بدت شفافة ،مع األحزمة البلمعة الخارجة من العرش الممتمئة بالنور
والتي إنعكست عمى كل جزء من الفردوس!

كم من الوقت بقيت في ذلك الميدان السماوي ،لست أعمم ،إال أني كنت مغمورة

برىبة .كنت أفكر بأالَالف الذين ذىبوا الى السماء وبمئات أالَالف الذين سيأتوا
الحقاً .فكرت بقداسة اهلل ونقاوة عظمتو وكمال كممتو .ىتفت بصوت ٍ
عال" ،أوه ،يا

اهلل! كم رائع أن أنظر مجدك وعظمتك وقوتك!"

الرب" ،تعالي معي .ىناك الكثير من األشياء في
كما في السابق ،قال لي مبلك َّ
السماء أريد أن أرييا ِ
لك".

غرفة السجالت
أنذىمت حين رأيت غرفة السجبلت التي تُحفظ فييا سجبلت بغاية الدقة .قال المبلك
ُ
أن هلل مبلئكة تحفظ سجبلت كل خدمة كنيسة عمى األرض وكل خدمة في البيت
تمجد وتعظم اهلل.
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كما أن اهلل يحفظ سجبلت أؤلئك الذين ال يعممون مشيئتو .وأراني المبلك كيف أن

مبلئكة اهلل تحفظ سجبلت لبلموال التي تعطى لخدمات الكنيسة ،إضافة الى تسجيل

لمواقف الناس عندما يتبرعون بأمواليم .وتكمم المبلك عن الناس الذين بحوزتيا
األموال لكنيم ال يعطوا لعمل اهلل.

وفكرت كيف أن يسوع كان يراقب التقدمة والخزينة عندما ذىب الى ىيكل اهلل.
ف يْم ِقي اْلجمع ُنحاساً ِفي اْل ِخ َزَان ِة .و َكان أ ْ ِ
اء
َو َجمَ َس َي ُسوعُ تُ َجاهَ اْل ِخ َزَان ِة َوَن َ
َْ ُ َ
ظ َر َك ْي َ ُ
َ َ
َغنَي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أ َْرَممَةٌ فَِق َيرةٌ َوأَْلقَ ْ
اء ْ
ون ُيْمقُ َ
َكث ُير َ
يمتُيُ َما ُرْبعٌ .فَ َد َعا تَبلَمي َذهُ
ون َكثي اًر .فَ َج َ
ت َفْم َس ْي ِن ق َ
ت أَ ْكثَر ِم ْن ج ِم ِ َِّ
ِ
ِ ِِ
ال لَيُم" :ﭐْل َح َّ
ين أَْلقَ ْوا
َ
يع الذ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ َّن َىذه األ َْرَممَةَ اْلفَق َيرةَ قَ ْد أَْلقَ ْ َ
َوقَ َ ُ
ِ
ِفي اْل ِخ َزَان ِة أل َّ
ت ُك َّل َما ِع ْن َد َىا
ضمَتِ ِي ْم أَْلقَ ْواَ .وأ َّ
َما َى ِذ ِه فَ ِم ْن ِإ ْع َو ِازَىا أَْلقَ ْ
يع ِم ْن فَ ْ
َن اْل َجم َ
ُك َّل َم ِعي َشتِيَا" (مرقس )44-42 :22
وفيما كان الكثير من األشياء تُكشف لي ،بضمنيا الغرفة التي تُحفظ فييا كتب
السجبلت ،نبيني المبلك أن أتذكر وأعمل سجل ليذه األشياء .وقال لي أن ىناك

أمو اًر ىي لغز لي ألني أراىا باىتة ( 2كورنثوس  )22:23ولكن المبلك أكد أنو
ينبغي أن أقول لمناس عمى األرض عما رأيتو.

حينما أتيت الى مكان أخر في السماء ،رأيت رواقاً طويبلً .كانت جدرانو عالية جداً
إتضح لي وكأنيا معمولة من الببلتينِ .
وسمعت تسابيحاً هلل بصوت عال ترن بصورة
سألت،
مستمرة .إنذىمت بالنور والمجد المتألق الذي إنعكس من الجدران .ومندىشة
ُ
"ما ىـذه؟" إتضح لي أن الجدران بمسافة أميال عديدة ،إذ لم أستطع رؤية نياياتيا.

مستودع اهلل
وقال لي المبلك الذي أراني كل ىذه األمور" ،أنظري الى قمة الجدار ".نظرت فرأيت

كممة "مستودع" محفورة عمى قمة الجدار .وحينما سألت" ،ما ىي ىذه الغرف؟" قال
لي المبلك ىذه الغرف تحوي البركات المحفوظة لشعب اهلل!

السماء مكان كامل النقاوة ،واهلل يريد أن ينقي قديسيو عمى األرض كي يتمتعوا بجو

السماء .السماء ىي ملء البيجة ،واهلل يرغب في إعطائيا لشعبو عمى األرض.
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السماء ىي حرية أبدية ،واهلل يتشوق أن يستمم شعبو التحرير طالما ىم عمى األرض.

السماء ىي كاممة الكمال ،واهلل يريد أن يشفي شعبو ىنا عمى األرض .السماء ىي

مكان كامل األمان ،واهلل يريد شعبو أن يشعر بالثقة واألمان ىنا عمى األرض.

السماء ىي مكان ثمر وفير وتحقيق أمال ،واهلل يرغب أن شعبو ينجزىا عمى األرض.
حين عمَّمنا يسوع الصبلة قال "لتكن مشيئة المَّو عمى األرض كما ىي في السماء"

كشف لنا أن اهلل يريدنا أن نتذوق السماء ىنا عمى األرض.
(متى ،)26:6
َ
لمرب مستودعات البركات جاىزة لكم .إنيا تنتظركم في السماء
يا قديسي اهللَّ ،
حررك.
لتطمبونيا وتستممونيا األن ،ىنا عمى األرض .اهلل يريد أن ينقذك .يريد أن ي ِّ
يريد أن يشفيك .يريدك أن تعرف "سبلَم ِ
وق ُك َّل َع ْق ٍل" (فيمبي .)7:4
اهلل الَِّذي َيفُ ُ
َ ُ

يريدك أن تختبر "فرحاً َّ
أبدياً ال ينطق بو ومجيد" ( 2بطرس )8:2

يسوع الشافي

نادى المبلك" ،أنظري مجد إل ِ
يك" .حينما إختفى المبلك ،رأيت يسوع واقف بجانبي.

داء متألقاً ورائعاً،
نظرت الى يسوع .بدا لي أنو أطول مما أدركتو سابقاً .كان مرتدياً ر ً
وصندالً جميبلً لقدميو المثقوبتين .وكان وجيو وشعره جميبلً ومتألقاً.

وفيما كنت ِّ
سألت" ،يا يسوع ،ما ىي ىذه الغرف؟"
أحدق فيو،
ُ
الرب ،لكنو َّ
مد يده باتجاه الجدار ،وفي الحال رأيت فتحة كبيرة في
لم يجيبني َّ

الجدار .ورأيت عمى حواف الفتحة مجداً وقوةً ونو اًر .وىذه مثل بقية األشياء كانت
ت ِّ
خت" ،أوه ،يا رب ،ما ىذه؟"
قدم مجداً َّ
لمرب .فصر ُ
قال لي" ،يا طفمتي ،ىذه جميعيا ألوالدي .إنيا لمخطاة عمى األرض ،إن اَمنوا فقط.
مت أنا ألجعميم كاممين".

وفيما نظرت الى عيونو ،عرفت أنو يريد الناس أن تؤمن أنو ،يسوع المسيح ،مات

لكي نتمكن أن نكون كاممين .قال" ،الشفاءات تنتظر الناس عمى األرض .سيأتي يوم

غمر من العجائب والشفاءات عمى األرض".
سيكون ىناك ٌ
واستمر في كبلمو" ،يا طفمتي ،بقدر ما يمكن ِك أن تنظري ،ىذه بنايات مجيزة ،أو

مستودعات .البركات محفوظة ىنا بإنتظار إيمان أؤلئك الذين عمى األرض .كل ما
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الرب يسوع المسيح واني
بوسعيم عممو ىو أن يؤمنوا ويستمموا ،أن يؤمنوا بأني أنا َّ
قادر أن أفعل ىذه األشياء ،ويستمموا ِىباتي".
أنت تعممين ِ
وشدد في كبلمو" ،حينما تذىبين الى األرض ،تذكري أنو لست ِ
َّ
الشفاء.
ليس اإلناء ىو الذي يشفي ،إنو أنا .فقط قولي الكممة وصمِّي ،وأنا سأعمل الشفاء.
اَ ِمني إني أستطيع ِفعل ذلك".
ىتفت ،مجدًا هلل! ىممويا! شك اًر لك يا يسوع!"
ُ
أنزل يسوع يده فإنغمقت الفتحة في الجدار.

عت صوت
ثم رحمنا ،المبلك وأنا ،بسرعة كبيرة الى مكان أخر .ىناك أيضاً سم ُ
الرب
موسيقى وىتافات رائعة لشعب اهلل .قال المبلك" ،يا طفمتي،
إستممت أوامر من َّ
ُ
ألُر ِ
يك أشياء عديدة .قولي لمناس عن ىذه األشياء".
-------------------

سابقاً ،األن وفيما بعد

الرب يكشف لي أشياء كنت أتساءل عنيا
عند تمك المحظة من الرؤيا ،بدأ مبلك َّ

دوماً .بدأ يقول لي عن لغز عظيم.
يك ما في السابق واألن وفيما بعد .األشياء التي سأر ِ
قال" ،اهلل تكمم ،وأنا سأر ِ
يك إياىا
لك عما يحدث حينما يولد الشخص ثانية .سأر ِ
ستدىشك جداً .سأكشف ِ
يك كيف

الح َمل في ُغرف السجبلت.
تُغسل خطايا الشخص بدم َ
"سأر ِ
يك ماذا يحدث حينما يتوفى الفرد المولود ثانية ،عمى األرض وتأتي روحو الى
السماء" .تعالي وأنظري مجد إل ِ
يك".
رحمنا من السماء بسرعة عظيمة ،وجئنا الى األرض .إستطعت أن أرى األرض في

رؤيا ،قال لي المبلك" ،أنظري".

لست
أيت كنيسة صغيرة جميمة في قريةُ .
وفيما سمح المبلك أن تعبر الرؤيا قدامي ،ر ُ
أعمم موقع الكنيسة جغرافياً ،لكنيا كانت كنيسة ريفية.

20

وبمساعدة مبلك اهللُ ،سمح لي رؤية ما في داخل بناية الكنيسة .إستطعت رؤية نحو
ثبلثين شخصاً جالسين عمى مقاعد خشبية .وكان الراعي َي ِعظ من عمى المنبر ىذه
الفقرة:
ط ِريقَوُ ور ُج ُل ِ ِ
يبِ .لَيتْرِك ِّ
طمُُبوا َّ
"اُ ْ
الش ِّر ُير َ
وج ُدْ .اد ُعوهُ َو ُى َو قَ ِر ٌ
الرب َما َد َام ُي َ
اإلثْم أَ ْف َك َارهُ
ََ
ُ
ِ
ان( ".إشعياء )7-6 :55
ب ِإلَى َّ
َوْلَيتُ ْ
الرب فََي ْرَح َموُ َوِالَى ِإلَ ِيَنا ألََّنوُ ُي ْكث ُر اْل ُغ ْف َر َ
وفيما كنت ِّ
أحدق في ىذا المشيد ،رأيت مبلكاً عظيماً واقفاً فوق الكنيسة .قال المبلك
الذي ُيرافقني" ،أن مبلكاً ضخماً ِيقف عمى كل كنيسة .ىذا المبلك مسؤو ٌل عمى
جميع مبلئكة تمك الكنيسة".

مالئكة في الكنيسة

وقف مبلكين يحمبلن كتباً خارج باب الكنيسة .إستطعت رؤية أناس يدخمون الى

الكنيسة ويخرجون منيا .ثم أشار المبلك الذي كان يرافقني بيده ،إتضح لي وكأن

سقف الكنيسة تدحرج من مكانو ،حينئذ إستطعت رؤية ما في داخل الكنيسة.

كان ىناك مبلك واقف الى يمين راعي الكنيسة ومبلك أخر إلى يساره .وخمفيما

مبلكين أخرين .أي أن أربعة مبلئكة كانوا حول المنبر.

وقف مبلكين في مؤخرة الكنيسة ،خمف الرعية .ووقف مبلكين أخرين عند منتصف

ممشى الكنيسة ،وبقرب المذبح وقف مبلكين أخرين .لذلك كان ىناك عدة مبلئكة في
الكنيسة ،وكان يحمل قسماً منيم درٌج وأقبلم في أيدييم .وقال المبلك المرافق لي،
"أريد ِك أن تنظري ما يحدث".
بدأ الراعي بالكبلم ،ثم بدأ خادمان بجمع التقدمة .وفيما إستُِممت التقدمةَّ ،
سجل

المبلك مو ِاقف الناس عند تبرعياَّ .
سجموا أفكار المتبرعين ،سواء أعطوا التقدمة عن
الرب أم عن فرح ،وحسبِت ِ
ضمن خدمة العبادةَّ .
وسجل المبلئكة كل
إمتعاض لعمل َّ
ُ
شيء في ُكتب التدوين .ثم أومأ المبلكان الضخمان في مقدمة المنبر برؤوسيما نحو
بقية المبلئكة.
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كانت نشاطات المبلئكة مخفية عن رعية الكنيسة ،لكني إستطعت رؤية ذلك
بوضوح .ثم قال المبلك المرافق" ،أريد أن أر ِ
يك شيئاً أخر .أنظري جيداً ،وستستممين
ُ
بركة".
ِ
وجدت نفسي واقفة خمف الراعي .وفيما كان الراعي ِ
السادسة،
يعظ األية
وفي الحال،
ُ
إستطعت رؤية جميور من كائنات
الرب ما دام يوجد ،ادعوه وىو قريب"
"أطمب َّ
ُ
مبلئكية داخل الكنيسة .وفيما كانت ِ
الخدمة مستمرة ،كانت المبلئكة مبتيجة .كانت
ِ
المسحة عمى الراعي فيما كان يعظ تمك األية .وكان أحد المبلئكة يصب ما ُيشبو
النار عمى رأسو .أمجاد اهلل كانت تخرج من فم الراعي.

باب مؤخرة الكنيسة ،ودخل رج ٌل سكير يترنح في مشيتو .مشى في ممشى
ثم أنفتح ُ
الرب .أريد
الكنيسة ،ثم قال" ،أنا ىو اإلنسان الذي تتكمم عنو ،أييا الراعي .أنا
أحتاج َّ
ُ
أن أخمَص .أنا م ِ
دمن كحول ".وجثا الرجل عمى ركبتيو قدام المذبح وبدأ يصرخ الى
ُ
اهلل.
ثم إقترب إثنين من الشمامسة منو لي ِ
عظوا لو واضعين أذرعيما حولو ،ثم سألوه" ،ىل
َ
تعني أنك تريد عبلقة مع اهلل؟ ىل تريد فعبلً أن تخمص؟
أجاب الرجل" ،نعم ،أريد أن أخمص ،أنا م ِ
دمن كحول ،إني بحاجة الى تحرير".
ُ

صت
ٌ
نفس خمَ َ

ودرجان في أيدييما ،وبدأ بكتابة ما قالوُ الرجل .ثم
ظير في الحال مبلكين أخرين َ
أيت ذلك الرجل ممتمئاً بالخطية.
أرشد الشماسان الرجل خبلل عممية الخبلص .ر ُ

ك قمب الرجل ،حينئذ خرج قيء دخان
وفيما كان الشماسان ُيصميان معو ،لمس مبل ٌ
قاتِم كسحابة مطر من صدرِه.
أيت ذلك ،تذكرت أيات مقدسة تتكمم عن خطايا كريية تخرج من القمب:
حينما ر ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ان ِّ
ِ
ات و ِ
الش ِّر ُير ِم َن
اإل ْن َس ُ
"اَ ِإل ْن َس ُ
ان الصَّال ُح م َن اْل َك ْن ِز الصَّال ِح في اْل َقْمب ُي ْخ ِرُج الصَّال َح َ
اْل َك ْن ِز ِّ
الش ِّر ِ
ور( ".متى )35:22
ير ُي ْخ ِرُج الش ُر َ
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ِ ِ
ِ
اك ُيَن ِّج ُس ِ
َن ِم َن اْل َقْم ِب تَ ْخ ُرُج
" َوأ َّ
ص ُد ُر َوَذ َ
ان أل ْ
اإل ْن َس َ
َما َما َي ْخ ُرُج م َن اْلفَم فَم َن اْل َقْم ِب َي ْ
ِ
ادةُ ُز ٍ
ِ
يف( ".متى )29-28 :25
ور تَ ْج ِد ٌ
نى ِف ْس ٌ
ق ِس ْرقَةٌ َشيَ َ
أَ ْف َك ٌار ش ِّر َيرةٌ :قَ ْت ٌل ز ً
أيت أربطة سوداءة عريضة ممتفة
وفيما بدأ الرجل ُيصمِّي هلل مسبِّحاً ورافعاً يديو .ر ُ
شماس،
حولو .كان مقيداً بكل أنواع الخطية ،وخاصة إدمان الكحول والسكر .قال لو
ٌ
ِ
الح َمل".
" َ
عميك أن تعترف بخطاياك هلل ،لكي يغف َر لك ،وتتمكن من اإلغتسال بدم َ
ستطعت رؤية نار تخرُج من يدي
ك .إ
وفيما بدأ الرجل باإلعتراف بخطاياه ،لمسوُ مبل ٌ
ُ
المبلك .ثم بدأت األربطة تتكسر وتتفكك من حولو ،وىذا ما أعطى الرجل حرية
فت أن اهلل
كبيرة .رفع يديو وسَّبح َّ
أيت مجد اهلل خارجاً منو .عر ُ
الرب .ثم نيض ،ور ُ
َّ
الرب.
صحاهُ ألنو بدأ باليتاف ُمسبِّحاً َّ

ثم نظر المبلكين العظيمين أحدىما الى األخر وأومأ برأسييما لبعضيما .وجاءا

خبلل اليواء الى حيث كنا واقفين ،وقاال" ،تعالي وأنظري مجد اهلل".

في غرف السجالت ثانية
رحمنا ثانية الى السماء مع المبلكين األخرين بسرعة قصوى .بعدما دخمنا من خبلل

البوابة ،نزلنا من خبلل ممر جميل بدا لي مصنوع من الذىب .إنتقمنا بسرعة الى

غرفة جميمة.

قال المبلك" ،تعالي وأنظري ماذا نفعل ىنا ".إنتيى بنا الرواق الى غرف عديدة أخرى

مشابو لمغرفة التي دخمنا فييا .قال المبلك" ،ىناك العديد من ىذه الغرف في السماء.

ىذه تدعى غرف السجبلت .سترين ماذا يجري في ىذه الغرف".

قال المبلك" ،سنذىب الى الغرفة التي تحوي إسم الرجل الذي إىتدى لمتو عمى

األرض".

في الغرفة رأيت المبلئكة التي جاءت من األرض مسرعة وأعطت تقري اًر مكتوباً عمى
درج الى مبلك أخر.
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كانت عدة سبللم موضوعة عمى الجدران في الغرفة المستطيمة .غطت الجدران

العديد من الرفوف ،وكل الكتب كانت موضوعة عمى الرفوف .ذكرني ىذا المشيد

بمكتبة عمى األرض.

ِّ
وتسبح اهلل وىي واقفة في صف أمام طاولة كبيرة.
كان ىناك مبلئكة أخرى ترنم

كانت طول الطاولة نحو ثمانية أقدام والعرض أربعة أقدام .وكان شكل مربع في
منتصف الطاولة ومغطى بذىب صمب .كان جميبلً جداً .كانت الطاولة منقوشة

باألوراق والثمار.

كانت أجمل طاولة يمكن أن يتصورىا أحد .لم َأر أي شيء مثميا أو حتى صورة
كنت مختطفة بمجد وعظمة اهلل في تمك الغرفة.
تشبييا عمى األرضُ .

كانت المبلئكة صاعدة ونازلة عمى السبللم .كانوا ُينزلون الكتب من عمى الرفوف
ويقومون بإرجاعيا الى مكانيا الصحيح .كان بعض المبلئكة واقفين ىناك ومعيم

تقارير من أجزاء أخرى من األرض.

الحظت أن بعضاً من الكتب الموضوعة عمى الجدار تختمف في المون .ثم رأيت

مبلكين ممن رأيتيم في الكنيسة واقفان في صف مع كتاب أنزلوه من الرف .كان
الكتاب يحوي عمى سجل ذلك الرجل الذي شاىدتو لمتو ينال الوالدة الثانية عمى

األرض.

قال لي المبلك الذي كان معي" ،ىل ترين المبلكين المذين كانا في خدمة الكنيسة؟"
"نعم"

"ىل ترين الكتاب في أيدييما؟"
"نعم"

"ىذا ىو الكتاب الذي فيو ممف الشخص الذي خمص لمتو .لقد إستردوه من الرفوف.

األن عمييم أن يمضوا الى المبلك المسؤول".

شرح لي دليمي أنو في كل غرفة من غرف السجبلت ىناك مبلك مسؤول .كل شيء
يدخل أو يخرج من الغرفة يمر عبر ذاك المبلك .كل شيء منجز بالترتيب لمجد

اهلل.
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كنت مندىشة لرؤية كل ىذه األشياء تجري أمامي .كان المبلك المسؤول مرتدياً تاجاً

متألقاً تفوق قدرتي عمى وصفو .كان لو شعر ذىبي وعميو رداء أبيض متؤللئ فيو
الكثير من الذىب .كان ليذا المبلك البيي جناح منبسط بنحو إثني عشر قدم .كان

أجمل مبلك رأتو عيني .كان ىذا المبلك ىو المسؤول الرئيسي عمى تمك الغرفة.

إلي المبلك المسؤول وأومأ لي بالمجيء الى جيتو .حركتني قوة اهلل وعمى الفور
نظر َّ

كنت واقفة الى الجية اليمنى لممبلك.
لك أن تكوني ىنا لكي نر ِ
قال لي" ،سمح ِ
يك ماذا يحدث حين ينال شخص عمى
ُ
األرض الوالدة الثانية .عميك أن تقولي ذلك لمناس عمى األرض".
ىذا الشيء الرائع أذىمني بشكل يفوق الوصف!

حفظ السجالت

ِ
صاعدة هلل في كل مكان من حولي،
وفيما كنت أنظر أمامي ،كانت التسابيح

إستطعت سماع صوت أجراس مع إني لم أستطع رؤيتيا .ورأيت مبلكاً مبتيجاً واقفاً
وحامبلً ُكتب بين يديو ،منتظ اًر أن يتكمم مع المبلك المسؤول.
بدأت بتسبيح وتعظيم اهلل لقوتو العجيبة وعممو الرائع .سألني المبلك الذي ُيرافقني
ُ
ويرشدني" ،ىل ترين ىذين المبلكين قدام الطاولة".
ُ

أجبت" ،نعم"
ُ
قال المبلك" ،ىذان كانا موجودان حينما وِلد ىذا الرجل ثانية".

ثم سحب المبلك مبلحظة من َّ
الدرج .لم أستطع رؤية ما كان مكتوباً عمى ورق
َّ
مكتوب ىنا"،
الدرج .ثم قال المبلك وىو ُيريني ذلك" ،أنظري ما ىو
ٌ

أيت إسم البمد ،إسم الوالية،
كانت المبلحظة مكتوبة بشكل مرتَّب ،وكانت جميمة .ر ُ
إسم القرية ،إسم المدينة ،واسم الكنيسة.

ثم أراني المبلك إسم القس وعدد األشخاص الذين كانوا في الكنيسة .ثم أراني ترتيب

خدمة الكنيسة .كل ما جرى في الكنيسة كان مكتوباً .ثم أراني األشخاص الذين
إسم الرجل الذي طمب
ساىموا في خدمة الكنيسة وكل تفاصيل جمع التقدمة .وكان ُ
الخبلص ُم َّ
الرب يسوع المسيح التي
سجبلً عمى الورقة .كما أراني رسالة اإلنجيل عن َّ
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ِ
وعظت لخبلص تمك النفس والوقت الذي وِلد فيو الرجل ثانية ،كل شيء كان مكتوب ًا

ىتفت" ،مجداً هلل"
ىناك.
ُ
وحينما بمغ ما ىو مكتوب الى الموضع الذي
ومخمِّ ٍ
يسوع المسيح ٍّ
ص ،نظر المبلك الى
كرب ُ
ِ
شاىدان أن ىذا الرجل وِلد ثانيةً في ىذه الساعة
أجابا" ،نعم ،نحن ِ
شاىدان .كنا ىناك .إستمم
حدوث ذلك".

َّ
ستمم
صمى الرجل صبلة الخاطئ وا َ
المرسمين وسأل" ،ىل أنتما
المبلكين ُ
وىذا الوقت؟"

ومخمِّ ٍ
ٍّ
ص .رأينا
يسوع المسيح
كرب ُ

عند تمك المحظة ،إرتفع ضجيج المجد ،والتسابيح واليتافات ،وكان ذلك مذىبلً.
كانت السماء كميا ِّ
تعظم اهلل.
ثم كتب المبلك شيئاً في الكتاب الذي كان معو وأغمق الكتاب .كان الكتاب ثخين ًا
ِ
نظرت فرأيت العديد من القديسين المفديين ،مرتدين
خمفك".
جداً .ثم قال لي" ،أنظري
ُ
أردية بيضاء ومنظمين بشكل رائع.

دم يسوع
العمي يرنمون ىذه الترنيمة:
كان ىؤالء القديسين المفديين هلل
ِّ
أوه ،ليس إال دم يسوع يستطيع أن يغسل خطاياي

أوه ،ليس إال دم يسوع يستطيع أن يجعمني كامبلً اليوم
أوه ،ليس إال دم يسوع يستطيع أن يطيِّرني اليوم
الح َمل.
ُ
إفتديت بدم َ

كتاب الرجل الى أحد القديسين المبتيجين .ثم ُغ ِسمت
كنت أراقب ،جرى تسميم
وفيما ُ
َ
الكتابة القديمة في الكتاب صفحة بعد أخرى .إرتفعت الصفحات واحد تمو األخرى،
صفحة وىي ِ
ٍ
تنغس ُل بدم يسوع .لم تبقى ىناك خطية واحدة من
وتمكنت من رؤية كل

خطايا الرجل .حينئذ أتت ىذه األية الى ذىني:

وخطاياك ال أذ ُك ُرىا" (إشعياء )25:43
وبك ألجل نفسي
َ
ذن َ
"أنا أنا ىو الماحي ُ
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ِ
إغتسمت خطايا ذاك الرجل
فكرت" ،أوه ،يا اهلل ،ما أجمل أن كممتك ال تزال تعمل.
ُ
الح َمل"
بدم َ
نظرت ،رأيت أن الكتاب ُسمِّم الى مبلك أخر .وكان ليذا المبلك شعر طويل
وفيما
ُ
وجميل .ثم ِ
ك .وحيا المبلكين أحدىما األخر،
وض َع الكتاب عمى صينية حمميا المبل ُ
وارتفعت ىتافات المجد.
وقال لي المبلك الذي كان يرافقني" ،تعالي وأنظري مجد إل ِ
رحمت
يك ".وفي الحال
ُ
معو بسرعة كبيرة جداً خبلل أروقة السماء.

لمح َمل
كتاب الحياة َ

بوق ،كان دوي صوتيا
وقفت مرة أخرى قدام عرش اهلل .يا أحبائي ،كان ىناك أبواق تُ َّ
ُ
عالياً .وأضاءت سحابة مجد المكان كمو حول العرش.
كان ىناك صوت رعد وبرق .إستطعت سماع أصوات جموع وىي تقول" ،المجد هلل،

ىممويا!"

ِ
تاب عمى عرش اهلل
شاىدت ىذا المشيد العظيم ،ثم ر ُ
أيت المبلك وىو يضعُ الك َ
صوت اهلل خبلل اليواء ،ومع ذلك إستطعت فيم كل
وينحني الى األسفل .ثم دوى
ُ
ٍ
شخص أخر إستمم خبلصاً أبدياً من
نفس أخرى إفتديت بدم إبني.
ٌ
كممة .قال اهللٌ " ،

خبلل دم إبني".

إنحنيت وبدأت
كل أجراس السماء كانت تدق! كل جماىير السماء كانت تيتف!
ُ
أ ِّ
مجد اهلل.

أيت يد خرجت من تمك
لمح َمل (رؤيا  )27:22عمى عرش اهلل ،ور ُ
ر ُ
أيت كتاب الحياة َ
ِ
ب إسم الرجل في كتاب
السحابة وفتحت الكتاب الذي وضعوُ المبلك ىناك .ثم ُكت َ
لمح َمل .أييا القديسين ،يقيناً أسمائكم مكتوبة أيضاً في كتاب الحياة.
الحياة َ
ك اهلل" ،تعالي وأنظري مجد اهلل".
كنت أراقب ىذا المشيد العظيم ،قال مبل ُ
فيما ُ
فكرت
كنت مع المبلك،
وفي الحال
ُ
إنطمقت الى السماء ثانية بسرعة الضوء .وفيما ُ
ُ
بيذه األية من إشعياء:
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الرب الذي يدعوك
"وأعطيك ذخائر الظممة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا َّ

ي دعوتُ َك باسمك .لقبتُ َك
باسمك إلو إسرائيل .ألجل عبدي يعقوب واسرائيل مختار َ
أنت لست تعرفني( ".إشعياء )4-3 :45
و ً

نهر الحياة

الرب يأخذ قديسي اهلل الحي ِعبر نير الحياة .أوه ،كان
أيت َّ
في مشيد أخر لمرؤيا ،ر ُ
الح َمل (رؤيا
نير الحياة جميبلً وبدا كنير زجاجي ،وكان النير
ُ
يتدفق من عرش اهلل و َ
إستطعت سماع ىتافيم" ،المجد
 .)2:22وفيما كان القديسون يعبرون نير الحياة،
ُ
هلل"

أيت أعداد ال تعد وال تحصى من القديسين مرتدين أردية بيضاء رائعة لم َتر عين
ثم ر ُ
اإلنسان مثميا .حينئذ تذكرت ما كتبو يوحنا:
"وأجاب واجد من الشيوخ قائبلً لي ىؤالء المتسربمين بالثياب البيض من ىم ومن أين

أنت تعمم .فقال لي ىؤالء ُىم الذين أتوا من الضيقة العظيمة
أتوا.
فقمت لو يا سيد َ
ُ
وقد غسموا ثيابيم في دم الخروف( ".رؤيا )24-23 :7

قدام العرش

ُس ِمح لي مرة أخرى بالذىاب أمام عرش اهلل ومشاىدة مشيد ُممتمئ بالرىبة واإلثارة.
إستطعت سماع أصوات أبواق فيما كنت واقفة أمام العرش .ال أستطيع أن أعبِّر

كفاية عن مدى شعوري بالرىبة واإلثارة.

كان ىناك إثني عشر مبلك واقفين أمام العرش مرتدين ثياباً رائعة تفوق الوصف.

كانت ىناك جواىر مطمورة في طوق أحزمتيم .وكان فوق رؤوسيم نوع من مادة

سماوية رائعة المون .وكانت حواف أرديتيم الطويمة مزينة بالذىب.
وأعمن دوي األبواق أسماء القديسين فيما كانوا قادمين ،و ِ
احداً بعد األخر ،ليقفوا قدام
العرش .وكان عدد ال يعد وال يحصى من القديسين والمبلئكة والكائنات السماوية قد
تجمع ومؤل المكان .وكان الجميع ي ِّ
عظمون اهلل.
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المفديين
الناس َ

أيت الناس المفديين بأعمار مختمفة متألقين وجذابين .كانوا أناساً حقيقيين وليس
ر ُ
سحابة دخان يطوف عمى المكان.

وفي كل مكان نظرت ،كنت أرى مبلئكة اهلل وىي تسبِّح عظمتو عمى الدوام .وفيما

كنت واقفة قدام العرش سمعت صوتاً عظيماً قائبلً:
يكون
يكونون لو شعباً والمَّو نفسو
سيسكن معيم وىم
مسكن المَّو مع الناس وىو
"ىوذا
ُ
َ
ُ
ُ
معيم إلياً ليُم( ".رؤيا )3:22
أيت سحابة مجد ممتمئة بر ٍ
أيت يد اهلل تخرج
عد وبرق وأصوات .وفيما
نظرت ،ر ُ
ُ
ثم ر ُ

من السحابة وتمسح دموع القديسين من عيونيم .تقول كممة اهلل أن "اهلل سيمسح كل

دمعة من عيونيم" (رؤيا )4:22

وسمعت اهلل يقول:
ُ
ت الَ ي ُك ِ
اخ َوالَ َو َجعٌ ِفي َما َب ْع ُد ،أل َّ
َن
ص َر ٌ
َواْل َم ْو ُ
ون في َما َب ْع ُدَ ،والَ َي ُك ُ
َ ُ
ون ُح ْزٌن َوالَ ُ
ال اْل َج ِال ُس َعمَى اْل َع ْر ِ
َصَنعُ ُك َّل َش ْي ٍء
ت»َ .وقَ َ
ضْ
ور األُولَى قَ ْد َم َ
شَ " :ىا أََنا أ ْ
ُم َ
األ ُ
َج ِديداً" (رؤيا )5-4 :22
لمح َمل .تعالوا
قال اهلل لقديسيو المجتمعين" ،أني أرى أسمائكم مكتوبة في كتاب الحياة َ
الرب".
الى فرح َّ

مرة ثانية أتت أية من الكتاب المقدس الى ذىني:
ُدخل
عماً أييا
"نِ َّ
نت أميناً في القميل فأقمتُ َك عمى الكثير .أ ْ
ُ
العبد الصالح واألمينُ .ك َ
سي ِد َك" (متى )22:25
الى فَرِح ّ

فت أن بركات اهلل
ثم وضع َّ
الرب تيجاناً ذىبية عظيمة عمى رؤوس جميع قديسيو .عر ُ
فت أن ذلك لن ينتيي أبداً!
ستستمر بالتدفق عمى جميع المفديين .عر ُ

مستودعات السماء
أعتقد أن يسوع المسيح كشف لي السماء بطريقتو من أجل أن يعطيني توازناً .كان

يعمم ما عانيتو خبلل الزيارات العديدة الى الجحيم ،واختباري لمجحيم كان مريعاً لذلك
أعطاني البركة لزيارة السماء.
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الرب" ،تعالي
في إحدى زياراتي لمسماءُ ،سمح لي رؤية مستوعات اهلل .قال لي مبلك َّ
وأنظري مجد إليك".
كان المبلك جميبلً جداً وطويبلً .كانت جناحيو بشكل مثمث وممونة بألوان قوس قزح.

قال لي أن اهلل أعطاه إرشادات ،وان عميو أن يريني أجزاء من السماء.

بدأنا نرتفع عالياً عبر الجو ودخمنا الى السماء ثانية من خبلل مدخل .رأيت أشجار
فاكية محممة بثمار جميمة .رأيت عائبلت مرتدية أردية جميمة ،صاعدة عمى تمة

ونازلة منو وىي تسبِّح اهلل.

كانت بيئة المكان مشبعة بأجمل موسيقى يتمنى أحد سماعيا .الموسيقى السماوية

تُكشف البيجة ىناك .إنيا دليل سعادة وبرىان فرح.
سمعت عن جوقات موسيقية رائعة وفرق موسيقية فخمة إبتكرت وأنجزت موسيقى

جميمة ىنا عمى األرض .ولكن ،يا قديسي اهلل ،ال يوجد شيء عمى األرض يمكن
مقارنتو بروعة وجمال الموسيقى والغناء ىناك.

كانت السماء حفمة موسيقية .تصور إن إستطعت ،مبليين من طبقات األصوات

الممتازة وىي تغني ألحان سماوية عذبة! لم يكن ىناك صوت واحد منحرف البتة.

كل شيء كان في تناسق تام.
وفَّرت األالت الوترية دو اًر متمماً جميبلً ،إضافة الى األبواق وأنواع أخرى من األدوات
الموسيقية .إمتزجت ىذه جميعيا مع أصوات القديسين المفديين الذين كانوا ي ِّ
سبحون

اهلل بفرح غامر .كانت نبرات األدوات الموسيقية ،مثل أصوات الغناء ،منتقاة ومثالية

بقوة اهلل كمي القدرة.

أوه ،كان رائعاً سماع التسابيح المدىشة المقدمة هلل .أصوات بدون جودة في النبرة أو

في الطبقة الصوتية عمى األرض ستُرنم بتناسق جميل في السماء .كمنا سنكون
سعداء ىناك .حتى أن جوقة بعشرة اَالف صوت ىنا ستكون باىتة مقارنة مع
الموسيقى الرائعة و ِّ
المعبرة لمدينة اهلل السماوية!

كانت موجة من ترانيم التسبيح المدىشة ،واحدة بعد األخرى ،تتبلطم عبر المناظر

الطبيعية وعبر شوارع السماء .كانت األمواج مطوقة بشكل كامل حتى إني لم أكن

أسمع أو أفكر بشيء أخر لفترة من الوقت.
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أخي اًر ،قال لي المبلك" ،تعالي وأنظري مجد اهلل".

أتذكر ذىابي معو عبر منطقة عشب خضراء ال يمكن تصورىا.

كان ىناك مجموعة أزىار ضخمة في أجزاء معينة من العشب .كانت األزىار رائعة

وتشبو نوعاً ما أزىار الورد .كان لكل نبات عمى االقل زىرة واحدة تتألف من أوراق

تويجية جميمة .يا قديسي اهلل ،بدت األزىار كأنيا تغني!

خيول السماء
ومنتقمة مع المبلك عبرنا مكاناً رأيت فيو خيوالً بيضاء جميمة .تذكرت ما قرأتو عن
ُ
الخيول وكيف أن يسوع سيمتطي يوماً ما فرساً أبيضاً ،ويكون قائداً لجيوش سماوية
ممتطية خيوالً بيضاء:

أبيض والجالس عميو يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل
فرس
"ثم ر ُ
ُ
أيت السماء مفتوحةً واذا ٌ
يحكم ويحارب .وعيناه كمييب نار وعمى ر ِ
مكتوب ليس أحد
تيجان كثيرة ولو إسم
أسو
ٌ
ٌ
ُ ُ ُ
مغموس ٍ
ٍ
بدم ويدعى اسمو كممة المَّو .واألجناد
يعرفو إال ىو .وىو متسرب ٌل بثوب
الذين في السماء كانوا يتبعونو عمى ٍ
ٍ
بيض البسين أبيض َّ
ونقياً( ".رؤيا :29
خيل

(24-22

رداء جميبلً كانت تبتسم وتتكمم الى الخيول ،وكانت تُ ِّ
وجيُيا
ورأيت إمرأة مرتدية
ً
أيت أن جميعيا في اَ ٍن و ٍ
احد إنحنت عمى ُركبيا اليمنى
لتحني ُركبيا ُمسبِّحة اهلل .ور ُ
َّ
وسبحت اهلل.
وفكرت ،كم جميل ىذا .وتذكرت ما قرأتو في الكتاب المقدس أن كل الخميقة في

السماء واألرض ستُبجل وتُسبِّح اهلل:
ركبة ِ
الصدق كممة ال ترجع إنو لي تجثو كل ٍ
ف كل
أقسمت خرج من فمي
"بذاتي
يحم ُ
ُ
ُ
ِلسان) ".إشعياء )23:45
الرب ِإَّنوُ ِلي َستَ ْجثُو ُكل ُرْكَب ٍة َو ُكل ِل َس ٍ
ان َسَي ْح َم ُد اهللَ".
وب :أََنا َحي َيقُو ُل َّ
"ألََّنوُ َم ْكتُ ٌ
(رومية )22:24
32

ق ُك ِّل ٍ ِ
ع ُكل ُرْكَب ٍة
َع َ
اسِم َي ُسو َ
اسم ًا فَ ْو َ
"ِل َذِل َك َرفَّ َعوُ اهللُ أ َْيضاًَ ،وأ ْ
اسم ل َك ْي تَ ْجثَُو بِ ْ
ْ
طاهُ ْ
ِم َّمن ِفي الس ِ
ت األ َْر ِ
اء و َم ْن َعمَى األ َْر ِ
ف ُكل ِل َس ٍ
ان أ َّ
ع
َن َي ُسو َ
ضَ ،وَي ْعتَ ِر َ
ض َو َم ْن تَ ْح َ
ْ
َ
َّم َ
اْلم ِسيح ىو رب ِلمج ِد ِ
اهلل ِ
اآلب( ".فيمبي )22-9 :2
َ َ َُ َ َ ْ
و ُكل َخِميقَ ٍة ِم َّما ِفي الس ِ
ت األ َْر ِ
اء و َعمَى األ َْر ِ
ضَ ،و َما َعمَى اْلَب ْح ِرُ ،كل َما
ض َوتَ ْح َ
َ
َّم َ
َ
س َعمَى اْلعر ِ ِ ِ
ِفييَاَ ،س ِم ْعتُيَا قَائِمَةًِ" :لْم َج ِال ِ
ان
امةُ َواْل َم ْج ُد َوالسْم َ
ط ُ
َْ
ش َولْم َح َمل اْلَب َرَكةُ َواْل َك َر َ
ِ ِ
ين" (رؤيا )23:5
ِإلَى أََبد اآلبِد َ
كان السبلم والفرح والسعادة في كل مكان .إستطعت سماع صوت الناس وىي تُسبِّح

اهلل.

أيت يسوع واقفاً ىناك .بدا
وفجأة ،لم أستطع رؤية المبلك الذي كان يرافقني ،ولكني ر ُ
رداء ُممي اًز عن رداء األخرين .كانت عيونو الثاقبة جميمة.
لي طويبلً ،وكان مرتدي ًا ً
كانت لو لحية مقصوصة بعناية ولو شعر سميك جداً .تذكرت وأنا أنظر إليو و ِّ
أفكر
ٌ
المخمِّص مميمة
في الحنان الموجود في عينيو الذي يفوق كل وصف .كانت محبة ُ

في أراد تسبيح إسموُ والتعبد لو واإلنحناء قدامو ،ممك المموك ورب
ورائعة .كل شيء َّ
األرباب ،يسوع المسيح .وكان المجد والقوة يتبلطمان كاألمواج حولو.

مستودعات الشفاء

الحظت في عيون يسوع نظرة ُم ِقمقة .فسألتو ،يا يسوع ماذا في األمر؟"

أجابني" ،يا طفمتي ،أنظري!"

ولوح بيده نحو بناية رأيت فييا ثغرة كبيرة ،تدفقت منيا أمواج من المجد والقوة وىي
َّ

تتبلطم مع بعضيا.

سألتو ثانية" ،يا يسوع ،ماذا في األمر؟"
أجابني" ،يا طفمتي ،ىل ترين ِ
الشفاءات في ىذه المستودعات؟"
قمت" ،نعم يا رب".
ُ
قال" ،كل ىذه البركات َّ
معدة لشعب اهلل".
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معاناة ىذه الحياة ىي مؤسفة فعبلً .كم تعاني الناس عمى األرض من األوجاع
واألمراض والتشوىات.

ترى ذلك في كل مكان .أدخل الى أروقة أي مستشفى أو مركز عيادةُ .زر أجنحة
وغرف الطوارئ ،وأماكن أخرى تعتني
المعدية وأماكن العناية الفائقةُ ،
األم ارض ُ
بالناس المعانين أوجاعاً فظيعة وأالماً جسدية وعقمية ال تطاق.

المرض ىو نتيجة سقوط أدم وحواء في جنة عدن .المرض ىو إحدى نتائج الخطية.

البعض يرى المرض كإزعاج ومأساة لحالة اإلنسان أو جزءاً من الوجود الطبيعي.

لكن المرض في الحقيقة ،ىو لعنة من الشيطان.

شفاء في السماء

الحاجة الى الشفاء شديدة جداً .المرض ىو إفساد إرادة اهلل .ىو عنصر غير طبيعي
في نظام اهلل .ليس منشأه اهلل .لم ِ
يأت من السماء .الخطية ىي من مصدر شرير،

ليست من مصدر صالح.

حينما ندخل الى السماء ،سيزول كل وجع ومرض ومعاناة الى األبد .كتب بولس عن
التحرير النيائي ألجسادنا:
ِ
"فَِإِّني أ ْ ِ
َن آالَم َّ
الزَم ِ
َن ُي ْستَ ْعمَ َن ِف َينا .أل َّ
َن
اس بِاْل َم ْج ِد اْل َعتِ ِيد أ ْ
َحس ُ
ان اْل َحاض ِر الَ تُقَ ُ
ب أ َّ َ
اء ِ
ظار اْل َخِميقَ ِة يتَوقَّع استِعبلَن أ َْبَن ِ
ِ
اهلل( ".رومية )29-28 :8
ََ ُ ْ ْ َ
ْانت َ َ

أسوأ معاناة طبيعية قد يعانييا الفرد في ىذه الحياة ليست بذي أىمية مقارنة مع

المجد الرائع جداً في الحياة األخروية .فبأجساد كاممة في السماء ،سنرتاح في المسيح

بعد وجع أو كارثة .مع ذلك ،يريدنا أن نكون مشفيين األن.
ولن يكون ُ
الرب شافينا ".اهلل عمل
أحد أسماء اهلل في الكتاب المقدس ىو ييوه – رافا ،ومعناه " َّ

عيداً خاصاً مع شعبو بأن يشفييم .فقد وعد إسرائيل:
ِ
صَنعُ اْل َح َّ
ق ِفي َع ْيَن ْي ِو
ص ْو ِت َّ
"ِإ ْن ُك ْن َ
الرب ِإلَ ِي َك َوتَ ْ
ت تَ ْس َمعُ ل َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِّين
يع فَ َرائضو فَ َم َرضاً َما م َّما َو َ
ص ِري َ
ض ْعتُوُ َعمَى اْلم ْ
َوتَ ْحفَظُ َجم َ
يك( ".خروج )26:25
أََنا َّ
الرب َش ِاف َ
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َوتَ ْ
ص َاياهُ
ص َغى ِإلَى َو َ
َضعُ َعمَْي َك .فَِإِّني
الَ أ َ

مع أن المرض ىو جزء من لعنة الخطية ،إال أن يسوع رفع المعنة عن المؤمنين من

خبلل كفارتو عن الخطية .الجراحات والكدمات التي عاناىا المسيح دفعت الثمن عن
الخطية .لقد أصبح ُمخمِّصنا .مع ذلك ،معاناتو أنجزت أكثر من دفع ثمن الخطية:
فقد برىنت وصادقت عمى يسوع أنو الشافي!
ِ
ِ
َج ِل مع ِ
يب َسبلَ ِمَنا َعمَْي ِو َوبِ ُحُب ِرِه
اص َينا َم ْس ُح ٌ
وق أل ْ
َج ِل آثَامَنا .تَأْد ُ
" َو ُى َو َم ْج ُروٌح أل ْ َ َ
ُش ِف َينا( ".إشعياء )5:53
ط َاي َانا
"(يسوع) الَِّذي َح َم َل ُى َو َن ْف ُسوُ َخ َ
ط َايا فََن ْحَيا ِلْمبِِّر .الَِّذي بِ َجْم َدتِ ِو ُش ِفيتُ ْم".
اْل َخ َ

وت َع ِن
ِفي َج َس ِد ِه َعمَى اْل َخ َشَب ِةِ ،ل َك ْي َن ُم َ
( 2بطرس )24:2

الشفاء هو لميوم

خدمة الشفاء التي بدأىا المسيح لم تتوقف حين ُرفع من بين التبلميذ الى السماء.
فأعمال الرسل ىي تكممة "لكل ما بدأ يسوع يعممو ويعممو" (أعمال الرسل )2:2
يسوع َّ
شكل خدمة الشفاء عمى األرض وعمَّم أن الشفاء ىو جزء من فوائد الممكوت.
وقبل عودتو الى أبيو ،أرشد المؤمنين أن يذىبوا ويشفوا المرضى .فقد قال:
َّ
اطين بِ ِ
ات تَتْبع اْلمؤ ِمنِين :ي ْخ ِرجون َّ ِ
ِِ
يد ٍة.
ون بِأَْل ِسَن ٍة َج ِد َ
" َو َىذه َ
اسمي َوَيتَ َكم ُم َ
اآلي ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ
الشَي َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ضى
ون أ َْيدَييُ ْم َعمَى اْل َم ْر َ
ضرُى ْم َوَي َ
ون َحَّيات َوِا ْن َش ِرُبوا َش ْيئاً ُمميتاً الَ َي ُ
ض ُع َ
َي ْحممُ َ

ُون( ".مرقس )28-27 :26
فََي ْب َأر َ
كما قال لنا يسوع:

ِ
اس ِمي فَِإِّني
اس ِمي فَ َذِل َك أَ ْف َعمُوُ ِلَيتَ َم َّج َد
ُ
اآلب بِاال ْب ِنِ .إ ْن َسأَْلتُ ْم َش ْيئاً بِ ْ
" َو َم ْي َما َسأَْلتُ ْم بِ ْ
اي( ".يوحنا )25-23 :24
وننِي فَ ْ
أَ ْف َعمُوُِ .إ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحب َ
ص َاي َ
احفَظُوا َو َ
بدا لي أن المسيح إختفى ،وفيما كنت أمشي مع المبلك بين المستودعات .فكرت" ،يا

ليا من مستودعات كثيرة ،يا رب".
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تكمم يسوع الى روحي" :يا طفمتي ،حينما تصمِّي ألي شخص عمى األرض ،صمِّي
ألجميم بإسمي .تذكري أنو لست ِ
أنت التي تفعمي الشفاء – أنا أفعمو .إسأليني ألشفي

عين أو ِرجل ،وأنا سأفعل ذلك .إسأليني أل ِّ
ُعدل أضمع معقوفة أو أشفي أجساد
مريضة ،وأنا سأشفييم".

"أي شيء تريدينني أن أفعمو ،أطمبيو بإسمي ،وأنا سأفعمو .لدي أجوبة تنتظركم في

ىذه المستودعات".

أكد يسوع أن البركات في ىذه المستودعات كانت لشعبو ولمخطاة عمى األرض.

غمر من الشفاء في العالم.
أتذكر أنو قال عن قريب سيكون ىناك ٌ
كنت أفكر في الشفاءات الموجودة األن عمى األرض ،وفكرت" ،يا رب ،كم رائع أنت
ألن تقوم بتصميح أجسادنا!"

فيما نكبر في العمر ،تبدأ أجسادنا بالضعف أو التدىور .ىذه نتيجة طبيعية لمخطية،

ولن نتحرر أبداً من ىذه النتائج .ولكن ليست رغبة اهلل أن نقضي حياتنا طريحي

الفراش وعاجزين .يريد أن يبقينا نشطاء ومثمرين .يسوع مات لكي ما يجعمنا كاممين.

يسوع المسيح ،إبن اهلل ،سفك دمو لكي نستطيع اإلفبلت من الجحيم .إن كنا نؤمن

أن يسوع المسيح ىو إبن اهلل ،لدينا رجاء .الرجاء لنفوسنا ىو في يسوع.

عانى يسوع المسيح ألجل شفاء أجسادنا .فإمتيازنا وبركاتنا ورجائنا لمكمال والعافية

ىي في يسوع .ىو رجاء رفاىيتنا الطبيعية.

يا قديسي اهلل ،ىناك مستودعات متاحة لنا في السماء .إنيا جاىزة ألن يطالب بيا
شعب اهلل الذين يسألون بإيمان – وبإسم يسوع!

الرب ذات مرة" ،سأمضي لكي أ ِ
ُع َّد لكم مكاناً" (يوحنا
حينما كان عمى األرض ،قال َّ
 .)2:24المكان الذي ُي ِعده ىو في السماء .إنو مكان جميل فيو الكثير من األشياء
الجميمة.
فيما أعطي شيادتي في ىذا الكتاب وأتكمم عن السماء ،فإن أفكاري عن ذلك المكان

تبيج نفسي .أشكر اهلل لمكممة الجميمة التي يعطييا إلينا ،الى أوالده!
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ترتيب في السماء
السماء مكان فيو الحركة متواصمة .السماء مكان ممموء بالنشاط والحماس .تعمل

المبلئكة أشياء بصورة مستمرة ،إنيم منيمكين دوماً في مشاريع مفيدة ومجدية.

أحد أىداف ىذا الكتاب ىو أن أقول لكم كيف إني رأيت المبلئكة تعمل في السماء.
إنيم سعداء وفرحين  -ال يتعبون أبداً وال يحزنون أبداً .إنيم ِّ
يسبحون اهلل عمى الدوام.

القديسيون المفديون مشغولين أيضاً في السماء .لدييم دوماً عمبلً ليعمموه .ما ىو نوع
العمل الذي ينشغل فيو جميع القديسين .لست أعمم بالضبط .لكن بالتأكيد ليس أحد

عاطبلً عن العمل في ىذا البمد الجميل .القديسون مشغولين بأعمال لم يختبرىا أحد
ومرضية .إنيم يعظمون
عمى األرض البتة .إنيم مشغولين في ميمات محفزة ومبيجة ُ
اهلل بإستمرار ويعممون األشياء التي عينيا ليم اهلل.

حينما رأيت المبلئكة التي طارت من األرض ومعيا التقارير ،كانوا يأتون الى السماء

من جميع أنحاء العالم .لقد حضروا العديد من خدمات الكنيسة وعدة إجتماعات

صبلة.

فيما كانوا يراقبون األشياء عمى األرض ،كانت في أيدييم دوماً أوراق بيضاء تشبو
الدرج بحو ٍ
َّ
اف ذىبية .ثم كانوا يرجعون الى مناطق معينة في السماء ويشاركون

التقارير مع مبلئكة أخرين.

سكان السماء

في إحدى أقسام السماء رأيت أناساً قديسين مرتدين أردية بيضاء جميمة ومتألقة .في

الحال ،إفتكرت األية:

ِ
"فَ َرحاً أَ ْف َرُح بِ َّ
الرب .تَْبتَ ِي ُج َن ْفسي بِِإلَ ِيي ألََّنوُ
ِِ
ِ ِ
ام ٍة و ِم ْث َل َع ُر ٍ
ٍ
وس
اْلب ِّر م ْث َل َع ِريس َيتََزَّي ُن بع َم َ َ

ِ
ِ ِ
اب اْل َخبلَ ِ
اء
قَ ْد أَْلَب َسني ثَي َ
صَ .ك َساني ِرَد َ
تَتََزَّي ُن بِ ُحِميِّيَا( ".إشعياء )26:62

كان لمناس الذين رأيتيم في السماء عبلمات مميزة وكانوا من جميع أمم األرض.
يقول الكتاب المقدس:
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ِ
ِ
َن َي ُع َّدهُِ ،م ْن
َح ٌد أ ْ
َكث ٌير لَ ْم َي ْستَط ْع أ َ
ِ
َمام اْل َع ْر ِ
ين
َم َام اْل َح َم ِلُ ،متَ َس ْربِم َ
ش َوأ َ
أَ َ

"َب ْع َد َى َذا َن َ
ظ ْر ُ
ت َوِا َذا َج ْمعٌ
ِ ِ ِ
والش ُع ِ
ون
وب َواألَْلسَنةَ ،واقفُ َ
َ
ف َّ
الن ْخ ِل( ".رؤيا )9:7
أ َْي ِدي ِي ْم َس َع ُ

ُك ِّل األ َُمِم َواْلقََبائِ ِل
بِثَِي ٍ
اب بِ ٍ
يض َوِفي

في إنطباع دائم ىو أن السماء مكان منظَّم .كل شيء ُيعمل ىناك
شيء أخر خمق َّ
بل وبدقة وبدرجة عالية من التفوق .لم يكن ىناك عمل رديء النوعية ،أو
ُيعمل كام ً
نتاج ىزيل ،أو نشاط رديء الجودة.

حينما أريت عائبلت تتمشى عمى تبلل السماء المقدسة وىم ِّ
يسبحون اهلل ،كان ذلك
مشيداً جميبلً جداً بالنسبة لي .كانت البيجة والسعادة تمقائية وبدون قيد .إتضح لي

أنيم يذىبون ويعممون أعماالً رائعة في محضر اهلل.

كل شيء ،سواء كان ُيعمل عمى إنفراد أو كمجموعة ،كان ُيعمل بشكل مرتب.
السماء خالية تماماً من النجاسة والعيوب .إنو مكان مثالي بكل معنى الكممة .كل
التبديبلت والتغييرات التي ىي مألوفة لدينا عمى األرض ليست معروفة في فردوس

اهلل .بيجة وسبلم كامل يمؤل قموب ونفوس وأجساد جميع المتواجدين ىناك.

ترتيب كامل
كان الترتيب في السماء كامبلً ورائعاً .كانت المبلئكة مع القديسين منشغمين دوماً في
ِ
ضج اًر .فأوالد اهلل
خدمات مفرحة ورائعة .لم يكن أحد كسوالً .لم يكن ىناك أحد
تخدم اهلل عمى الدوام نيا اًر وليبلً.
والمبلئكة وكل الكائنات السماوية ُ
بعد إستبلمنا ألجساد سماوية بعد قيامة القديسين ،فإننا لن نتعب أو نضعف أبداً .لن
تفقد قوتيا .في األبدية ،ال
نعرف التعب أبداً .فأجسادنا المجيدة والخارقة لمطبيعة لن ُ
خرب الذىن ،أو اإلرادة أو الجسد.
مفعو ٌل لموقت وال تستطيع الظروف أن تُ ِّ

لكي نشترك في أعمال وفرح السماء ،عمينا أن نحرز عمى طبيعة سماوية .وىذا ما
َّ
يع ِة ِ
اإللَ ِيَّي ِة" ( 2بطرس  ،)4:2كما وضح
اء الطبِ َ
يحدث حينما نولد ثانية " ُش َرَك َ
بطرس:
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لمحياة والتقوى بمعر ِ
ِ
فة الذي دعانا
وىبت لنا كل ما ىو
"كما أن قدرتوُ اإلليية قد
ْ
ِ
ِ
ِ
وىب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بيا
الفضيمة
بالمجد و
المذين بيما قد َ
ِ
ِ
ِ
العالم بالشيوِة 2( ".بطرس :2
بين من الفساد الذي في
ركاء الطبيعة اإلليية ىار َ
ُش َ
)4-3

ومبني من قبل اهلل السرمدي .في أحد األقسام
مصمم
كان اسموب البناء السماوي
ٌ
ٌ
رأيت ما ُيشبو بِناءاً كامبلً لمدينة السماء .كانت البنايات كبيرة جداً ،وكان فوق كل

تاج ضخم ورائع مصنوع من عدة أحجار كريمة .لست أعمم عدد األشخاص
بناية ٌ
الذين يشغمون ىذه البنايات الرائعة ألني لم أدخل في أية منيا .لكن جميعيا كانت

فخمة وواسعة ،فوق نطاق أي شيء رأتو عينك عمى األرض.

فكرت بما يقولو الكتاب المقدس أنو حين نعمل ألجل يسوع عمى األرض ،فإننا نضع

كنوزنا في السماء كما في (لوقا  .)22:28تذكرت ىذه األيات:
واألَربعةُ واْل ِع ْشرون َشيخاً اْلج ِالسون أَمام ِ
اهلل عمَى عر ِ
وش ِي ْم َخروا َعمَى ُو ُجوِى ِي ْم
َ َْ َ َ ُ َ ْ
َ
ُُ
َ ُ َ ََ
َِّ ِ ِِ
الرب ِْ
اإللَوُ اْلقَ ِاد ُر َعمَى ُك ِّل َش ْي ٍء ،اْل َكائِ ُن َوالَِّذي
ينَ« :ن ْش ُك ُر َك أَييَا َّ
َو َس َج ُدوا لمو قَائم َ
ِ ِ
ِ
ضُب َك
ان َوالَِّذي َيأْتِي ،ألََّن َك أ َ
يمةَ َو َممَ ْك َ
َخ ْذ َ
تَ .و َغضَبت األ َُم ُم فَأَتَى َغ َ
َك َ
ت قُ ْد َرتَ َك اْل َعظ َ
ِِ
ِ ِ ِ
طى األ ْ ِ ِ
وَزمان األَمو ِ
اس َم َك،
ات ِلُي َد ُانواَ ،وِلتُ ْع َ
ين َواْل َخائف َ
ُج َرةُ ل َعبِيد َك األ َْنبَِياء َواْلق ِّديس َ
ين ْ
َ َ ُ َْ
ِ
َِّ
ِ
ض» (رؤيا )28-26 :22
ِّ
ون األ َْر َ
ين َك ُانوا ُي ْيم ُك َ
الص َغ ِار َواْلكَب ِارَ ،وِلُي ْيمَ َك الذ َ
َجرُكم ع ِظيم ِفي السَّم ِ
اء( ".لوقا )23:6
" ُىوذا أ ْ ُ ْ َ ٌ
َ
"ىا أنا أتي سريعاً وأُجرتي معي ألُجازي كل و ٍ
احد كما يكون عمموُ( ".رؤيا )22:22

مركبات اهلل
الرب" ،تعالي وأنظري مجد
فيما كنا نسير الى قسم أخر لمسماء ،قال لي مبلك َّ
ِ
إليك".
عمي وصفيا .كانت
أراني المبلك مركبات اهلل .كانت عجبلتيا كبيرة جداً يصعب َّ

مرصعة بألماس والياقوت والزمرد.

39

كان لكل مركبة عجمتين عمى األقل في كل جية .كانت مقدمة المركبة منخفضة

ومفتوحة مثل عربات الجميد .بدت وكأنيا مشتعمة ،لكنيا لم تكن تحترق أبداً.

أجساد ذي نوعية خاصة
كان مظير جميع الناس الموجودين في السماء مجيداً وجميبلً .لم يكن ألحد أي أثر
عمى جسده ،وكان عمى الجميع ِ
الوسامة والتألق.
سنصير بخار دخان ".كبل ،لن تصيروا
سمعت أناساً عمى األرض يقولون" ،حسناً،
ُ
بخار دخان .سيكون لكم شكل ومظير جسد.

الكتاب المقدس يشير الى شيوخ حول العرش:

أيت عمى العروش أربعة وعشرين شيخاً
"وحول العرش أربعةٌ وعشرون عرشاً .ور ُ
بيض وعمى رؤوسيم أكاليل من ٍ
ٍ
ٍ
ذىب( ".رؤيا )4:4
بثياب
بمين
جالسين متسر َ
األباء المؤمنين في السماء ىم قديسي اهلل فائقي الجمال ،لقد ماتوا وذىبوا قبمنا.

أعطاىم اهلل حياة أبدية .رأيتيم كيف سيكونوا حين يستمموا أجساداً جديدة وممجدة بعد
القيامة.

لم يكن في السماء ظممة .كان ىناك مجد وقدرة وقوة في كل مكان ،باألخص حينما

تقترب من العرش .كان نير الحياة يتدفق من تحت العرش ،لقد كان جميبلً ويشبو

بحر زجاجي:
ش ِ
وأَرانِي َني اًر ص ِافياً ِمن م ِ
ور َخ ِارجاً ِم ْن َع ْر ِ
اء َحَي ٍاة الَ ِمعاً َكَبم ٍ
اهلل َواْل َح َم ِل( .رؤيا
ْ َ
ََ
ْ َ
)2:22

فيما كنت ماشية ،قال المبلك" ،تعالي وأنظري مجد اهلل".

يا قديسي اهلل ،أخذني المبلك بسرعة قصوى الى مكان حيث التسابيح العالية المقدمة

هلل والموسيقى المشتدة في كثافتيا .كانت أجمل موسيقى ترغب سماعيا .كانت

أصوات الفرح واليتاف في كل مكان.

الرب" ،إننا نقترب من العرش ".فكرت" ،أوه ،اهلل ،يا ليا من روعة ،كم
قال لي مبلك َّ

جميل ذلك!"
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حينما يتكمم اهلل
حينما يتكمم اهلل ،يقف إثني عشر من المبلئكة الضخمة ،طول كل واحد منيم بنحو
خمسة عشر قدم ،قدام العرش .ىناك يبوقون البوق!

تزِّين أحجار كريمة مقدمة أثوابيم .كما أنيم يؤثرون عمى جو المكان بالموسيقى
واألشياء التي يقولونيا ويعممونيا .إتضح لي وكأنيم يميدون الطريق ِّ
لمرب ليتكمم.
الرب أو قول رسالة.
إستطعت رؤية سحابة سميكة تغطي عرش العمي عند تكمم َّ

َمام اْل َع ْر ِ
"و ِم َن اْل َع ْر ِ
يح َن ٍار ُمتَِّق َدةٌ،
صابِ ِ
وق َوُرُع ٌ
ش َي ْخ ُرُج ُب ُر ٌ
َص َو ٌ
ود َوأ ْ
ش َس ْب َعةُ َم َ
اتَ .وأ َ َ
َ
اح ِ
اهلل( ".رؤيا )5:4
ِى َي َس ْب َعةُ أ َْرَو ِ

ثم تدفقت قوة من مقدمة العرش .اهلل كمي القدرة يسكن في سحابة مجد ،في وسط

العرش.

حينما يتكمم اهلل ،يكون صوتو "مثل مياه كثيرة" (رؤيا  ،)2:24لكني فيمت كل كممة.

حينما بدأ اهلل في الكبلم عن دم إبنو ،ذكر كيف أن دم إبنو سفك من أجل جميع
الناس عمى األرض .قال أن دم يسوع المسيح إبنو يستطيع أن يطيرنا من كل خطية
( 2يوحنا  ،)7:2كما أنو َّ
مدد ىذه الدعوة:
ط ْش َفْميأ ِ
اء َحَي ٍاة َم َّجاناً( .رؤيا )27:22
َو َم ْن َي ْع َ
ْتَ .و َم ْن ُي ِرْد َفْمَيأ ُ
َ
ْخ ْذ َم َ

قال اهلل أن دم إبنو ُسفك ليفدي الرجال والنساء من خطاياىم .قال أن وضع إبنو عمى
الصميب إلعطائنا الحياة األبدية يستحق كل شيء ،وأن دم إبنو دفع الثمن ليفدينا.
ِِ
ِ
َِّ ِ ِ
ب ِغَنى نِ ْع َمتِ ِو( ".أفسس )7:2
ان اْل َخ َ
ط َاياَ ،ح َس َ
اء ،بِ َدمو ُغ ْف َر ُ
"الذي فيو لََنا اْلف َد ُ
ِِ
ِِ ِ
َِّ
ط َايا( .كولوسي )24:2
ان اْل َخ َ
اء ،بِ َدمو ُغ ْف َر ُ
الذي لََنا فيو اْلف َد ُ
َِّ
ط َاي َانا بِ َد ِم ِو( .رؤيا )5:2
ع اْل َم ِس ِ
َحَّبَناَ ،وقَ ْد َغ َّسمََنا ِم ْن َخ َ
َي ُسو َ
يح  ...الذي أ َ
كنت في السماء ،كنت مبتيجة ومتحمسة لسماع صوت اهلل .مع أنو ىدير
حينما ُ
عظيم ،إال أنو كان سا اًر .إستطعت فيم كل شيء قالو.
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إستمرت أفكر" ،أوه ،يا اهلل ،كم جميل أنت! لقد أعددت كل شيء .صنعت لنا كل

شيء ،يا رب! حتى أنو ال يمكننا أن نفكر باألشياء التي أعددتيا لنا نحن الذين

نحبك" ( 2كورنثوس )9:2

السماء مكان حقيقي
كنت أفكر" ،السماء حقيقية .ىؤالء الناس حقيقيين .أؤلئك المبلئكة حقيقيين .كل ىذا
الرب".
جميل وحقيقي ،ويوماً ما سوف أرث ذلك فيما أنا مستمرة في خدمة َّ

التحدث عن السماء وعن عظمة اهلل يفرحني .أشكره من كل قمبي لكوني قادرة عمى
خدمتو .أشكر اهلل أن يسوع المسيح خمَّص نفسي من الجحيم الرىيب .أشكر اهلل إني
مولودة ثانية ،مغسولة بالدم ،طفمة لمممك وأن يسوع المسيح ىو ربي!

إن لم تكن مولوداً ثانية ،فإنك بحاجة أن تخمص من خطاياك .عميك أن تطمب يسوع

ويخمص نفسك.
المسيح ليأتي الى قمبك ُ
اَمن أنو إبن اهلل .اَمن أن اهلل االَب أرسمو الى األرض ،وأنو مولود من مريم العذراء،
وأنو إبن اهلل القدوس ،أُرسل ليفتدينا من الجحيم .وخاصة ،عميك أن تؤمن أن يسوع

دفع الذبيحة الوحيدة المقبولة من أجل خطاياك حينما مات عمى الصميب.
-----------------------------

ماذا يحدث لألطفال

في زمن يسوع تكمم عن األطفال الصغار .قائبلً:
وت السَّماو ِ
وى ْم أل َّ
ات" (متى
َن ِل ِم ْث ِل َى ُؤالَ ِء َممَ ُك َ
ون ِإلَ َّي َوالَ تَ ْمَن ُع ُ
" َد ُعوا األ َْوالَ َد َيأْتُ َ
ََ
)24:29
كما قال:

وت السَّماو ِ
ق أَقُو ُل لَ ُكمِ :إ ْن لَم تَرِجعوا وتَ ِ
"اَْل َح َّ
ات.
ص ُيروا ِم ْث َل األ َْوالَِد َفمَ ْن تَ ْد ُخمُوا َممَ ُك َ
ْ
ََ
ْ ْ ُ َ
وت السَّماو ِ
ظم ِفي ممَ ُك ِ
ات( ".متى -3 :28
ض َع َن ْف َسوُ ِم ْث َل َى َذا اْل َولَِد فَيُ َو األ ْ
فَ َم ْن َو َ
َ
َع َ ُ
ََ

)4
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وقال أيضاً:
"اَْل َح َّ
وت المَّ ِو ِم ْث َل َولٍَد َفمَ ْن َي ْد ُخمَوُ( ".مرقس )25:26
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن الَ َي ْقَب ُل َممَ ُك َ
ٍ ِ
ِ ِ
اس ِمي َي ْقَبمُنِي َو َم ْن قَبِمَنِي َفمَْي َس َي ْقَبمُنِي أََنا َب ِل الَِّذي
" َم ْن قَبِ َل َواحداً م ْن أ َْوالَد م ْث َل َى َذا بِ ْ
أ َْر َسمَنِي( ".مرقس )37:9
وقيل في العيد القديم أيضاً،
ِ
ِ
آخ َر( ".يوئيل )3:2
"أ ْ
وى ْم َد ْو اًر َ
َخبِ ُروا َبني ُك ْم َع ْنوُ َوَبُنو ُك ْم َبني ِي ْم َوَبُن ُ
سيبيج فعبلً العديد من الناس .إنتقد العديد من الناس ىذا
ىذا الجزء من السماء ُ

الكبلم ،ولكني أعمم أن اهلل أظيره لي .حدث ذلك خبلل إحدى زياراتي الى السماء.

كنت مع المبلك العظيم ذو األجنحة المثمثة الشكل والممونة بألوان قوس قزح .كان

المبلك مرتدياً ثوباً متؤللئاً وكان شعره كخيوط ذىبية .كانت قسمات وجيو جميمة

ومتألقة .كان عميو نور وقوة من حولو.

قال لي" ،تعالي وأنظري مجد اهلل .قال لي اهلل أن أر ِ
يك المكان الذي يذىب إليو

األطفال وماذا يحدث ليم حينما يموتوا".

الرب يسوع الجحيم ،لم َأر ىناك أي طفل
أريد أن أوضح لكم شيئاً األن .حينما أراني َّ
عمى اإلطبلق .لم يكن في الجحيم أطفال صغار أو أطفال رضع بحسب ذاكرتي.
ىذا الكبلم قد ال يتوافق مع نظريات أناس أخرين ،لكني أريد أن أقول لكم ما أراني
المبلك عن السماء والجحيم والمكان الذي يذىب إليو األطفال.

كنت ِّ
أسبح اهلل وأنتقل مع المبلك .كنا في أعالي الجو حينما توقفنا فقال المبلك،
"ينبغي أن أر ِ
يك ىذه األشياء".

ما أتذكره
الرب ،حدثت عدة أشياء لست أتذكرىا األن .لم ُيسمح لي أن
حينما كنت مع مبلك َّ
أتذكر قسماً منيا .جرت عدة أحداث في رحمتي الى السماء ،منيا أشياء ُسمح لي
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برؤيتيا لكني لست أتذكرىا .عمى أي حال ،ما ُسمح لي بتذكرىا تكفي ألن تحثني
ألروييا لكم عن السماء!

كان لدانيال فيم كامل لجميع الرؤى واألحبلم التي رأىا .عمى أي حال ،حينما أخذني
الرب الى السماء – أوه ،كان ىناك مجد وقوة ال تضاىى .جرت ىناك أحداث لم
َّ
تفسر لي ،كما إني أُخذت الى أماكن معينة في السماء .بالنسبة لي الجزء األكثر
روعة كان عن األطفال الصغار والرضع.

األطفال الذين لم يولدوا بعد
حينما قال مبلك اهلل" ،تعالي وأنظريَّ "،لوح بيده في اليواء ،فظيرت لي في الرؤيا

يت إمرأة في غرفة الوالدة ،مشرفة عمى الوالدة.
ُمستشفى .أر ُ
قال لي مبلك اهلل" ،عندىا إجياض .الطفل لو من العمر ثبلث شيور".

نظرت في المشيد ،ظير مبلكان جميبلن بجنب سريرىا .وكان في أيدييما مثل
وفيما
ُ
سمَّة مصنوعة من مرمر أبيض ولؤلؤ .لم َأر أبداً مثل جماليا .كانت تنفتح من

المركز وتنغمق عند الجانبين.

كانت المبلئكة تسبِّح اهلل .وحينما أجيضت المرأة ،إنطمق روح الطفل ،مثل بخار،
من ذلك الطفل الصغير جداً .مسك مبلئكة اهلل ذلك الروح ووضعوهُ في السمَّة ،ثم
الرب .ثم نادوا
أغمقوا الغطاء ،ورفعوا أيدييم نحو السماء .ثم بدأت المبلئكة تسبِّح َّ
ومجدوه كممك المموك ورب األربابِ ،
خالق كل األشياء في السماء واألرض .ىاتفين،
"المجد هلل!"

وفيما كانت المبلئكة تجتازنا ،قالوا ثانية" ،تعالي وأنظري".
أتينا ثانية ِعبر البوابة الى السماء .أوه ،كان ذلك المكان أجمل مكان رأيتو في

السماء! لم أدخل ىذا المكان أو عبر ىذا المدخل سابقاً .كان بصحبتي المبلك الذي
كان يرافقني .ذىبنا الى مكان عال جداً إستطعت منو رؤية العرش ثانية ،واستطعت
سماع ىتافات وتسابيح هلل .إتضح لي بأننا دخمنا من الجية اليسرى لمعرش.

وتذكرت وأنا أتية في ذلك الطريق وفكرت" ،أوه ،يا اهلل ،ما أجممك .كم رائع أنت".

كانت التسابيح العالية هلل والمجد واليتافات في كل مكان.
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ىل تعمم ،أن األيات المقدسة تقول الكثير عن المبلئكة .ىنا بعض األمثمة:
ِِ
ِ
ِ
ص ْو ِت َكبلَ ِم ِو".
"َب ِارُكوا َّ
ين أ َْم َرهُ ِع ْن َد َس َم ِ
ين قُ َّوةً اْل َفاعم َ
الرب َيا َمبلَئ َكتَوُ اْل ُم ْقتَد ِر َ
اع َ
(مزمور )26:263
الرب حال حو َل َخائِِف ِ
يو َوُيَن ِّجي ِي ْم( ".مزمور )7:34
" َمبلَ ُ
ك َّ َ َ ْ
الرب َن َز َل ِمن الس ِ
ِ
ت أل َّ
اء َوَد ْح َرَج اْل َح َج َر َع ِن
َن َمبلَ َك َّ
يمةٌ َح َدثَ ْ
َ
َّماء َو َج َ
َ
" َوِا َذا َزْل َزلَةٌ َعظ َ
ِ
اْلَب ِ
ظ ُرهُ َكاْلَب ْر ِ
ض َكالثَّْم ِج( ".متى )3-2 :28
ان َم ْن َ
اسوُ أ َْبَي َ
اب َو َجمَ َس َعمَْيوَ .و َك َ
ق َوِلَب ُ
تكمم يسوع عن المسكين الذي حممتو المبلئكة الى السماء:
ات اْل ِمس ِكين وحممَتْو اْلمبلَئِ َكةُ ِإلَى ِح ْ ِ ِ
ات اْل َغنِي أ َْيضاً َوُد ِف َن( ".لوقا
يمَ .و َم َ
"فَ َم َ
ْ ُ َََ ُ َ
ض ِن إ ْب َراى َ
)22:26

مالئكة اهلل
الرب .كنت أفكر كيف أن كممتو تبرىن
ىناك عدة مراجع عن المبلئكة في كممة َّ

أشياء مرة تمو األخرى .ولكن حينما ُيعطى إعبلن الى شخص ما ،فإنو يمقي ضوءاً
أكثر عميو.

دعوة اهلل األساسية لي ىي األحبلم والرؤى واإلعبلنات .شيادتي إني مجرد خادمة

ل َّمرب ،واني أحب أن أقول ىذه القصة عن األطفال.

أوه ،ما أروع المجد الذي رأيناه وأصوات التسابيح التي سمعناىا! كان حول العرش
برق ورعد وقوس قزح .كانت ىناك ىيئة إنسان داخل سحابة المجد التي غطت

العرش.

وضع المبلئكة السمَّة التي كانوا يحممونيا عمى العرش وأحنوا رؤوسيم .كانت قمم

أجنحتيم مائمة الى األعمى .كانت ىتافات "مجداً!" و "ىممويا" و "ليكن التسبيح هلل"

تدوي في كل أرجاء السماء.
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مدرج ىائل .كانت مبلئكة كبيرة الحجم تنفخ في أبواق
إتضح لي وكأنو كنا في َّ
وكأنيم يريدون إعبلن شيء.

لم أنظر اهلل ،لكني رأيت ما يشبو اهلل كما فعل موسى( .أنظر خروج .)23-27 :33
ثم رأيت يداً تفتح السمَّة .إني متيقنة أنيا كانت يد اهلل.

يا أحبائي ،أقول لكم ،إن كان بإمكانكم فقط رؤية مجد وقوة اهلل مثمما كشفيا لي! لقد

كانت قوتو باىرة وجميمة ورائعة جداً!

رأيت اليد تخرج من السحابة وتفتح السمَّة .أخذت اليد تمك النفس من السمَّة ووضعتيا

عمى المذبح .ثم رأيت أيدي تبادر بالعمل عمى تمك النفس الصغيرة.

حينما إنتيت الم ِي َّمة واكتممت ،بدأت تظير ىيئة كاممة ألجمل إنسان .إستمرت في
التطور الى أن صارت أجمل شاب وسيم لم َأر مثمو أبداً.

في عناية اهلل

ال توجد أية عيوب أو عبلمات خطية في السماء .أتت الى ذىني األية عن خميقة

الرب" ،ليست ىناك نقائص في ىذا المكان .كل شيء كان قد فُقد
أدم .بعدئذ قال َّ
بأدم األول أُعيد بأدم الثاني".
أعتقد أن عبلمات الخطية الوحيدة في السماء ستكون أثار الجروح عمى أيدي وقدمي

وجنب يسوع .ىذا سيكون تذكير الى أبد األبدين أن ربنا المبارك دفع الثمن إلفتدائنا.
ثم رأيت ما أدركتو بحواسي أن يكون قمة رأس اهلل – كان ِشبو الصوف (رؤيا

 .)24:2حدث تحول عجيب حين نفخ اهلل في ذلك الطفل الصغير ،فأصبح خميقة
كاممة تماماً.

ِّ
وتسبح اهلل .وفيما كنت أشاىد ىذا العرض العظيم لقوة اهلل،
بدأت المبلئكة تيتف

إختفت كمي ًا جميع أسئمتي عما يحدث لؤلطفال والرضع .أعمم األن بدون شك إنيم
في يدي اهلل ،مصنوعين بشكل كامل!

ثم بدأنا ،المبلك وأنا ،نرتفع في العمو ،الى جية عالية في السماء .كانت ىناك
أشجار جميمة في كل مكان وعمييا جميع أنواع الثمار .رأيت أزىار بكل األوصاف.
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إستطعت رؤية جميع أنواع الطيور – لم أ َر قسماً منيا في السابق البتة .أوه ،جمال
السماء يفوق الوصف!

إرتفعنا عالي ًا ووصمنا الى قسم أخر من السماء .إستطعت سماع ىتافات المجد .كان
مبلك ضخم مرتدياً رداء طويبلً أبيض المون واقفاً بجانب بوابة .كانت وظيفتو خمف

طاولة .إلتقط كتاباً ذىبياً من الطاولة وأعطاه الى مبلك أخر.

المبلك الذي إستمم الكتاب فتحو ،فخرجت منو أشعة من النور المتألق وبدأت تتوىج.

ذكرتني بمبليين من األلعاب النارية وىي تنطمق معاً.

ثم رأيت والدين وأعضاء العائمة بدأوا يتحركون وينجذبون نحو أفراد معينة .ثم بدأوا

ييتفون ويقفزون .لم أستطع فيم ما كان يحدث.

قال لي المبلك" ،ىؤالء األقارب يتعرفون عمى أعضاء عائمتيم ".أؤلئك الذين كانوا
مقطعي األوصال أو المشمولين أو المقعدين أو الذين ماتوا قبل الوقت المعين لموالدة،

صنعوا كاممين!
ىم األن في حالة كمال .لقد ُ

في السماء ،ستعرف كل واحد .ستعرف إبراىيم واسحق ويعقوب .ستعرف موسى
وجميع األنبياء .ستعرف كل تبلميذ العيد الجديد.

ستعرف كل شخص في السماء .ستعرف مثمما يعرفك اهلل ( 2كورنثوس .)22:23
ستكون لك معرفة واسعة جداً.

قال لي المبلك" ،تعالي ،ستدخمين ىذه البوابة".

كانت أجمل بوابة رأيتيا في السماء .كانت مصممة مثل بوابة بستان مع خشب

حوالييا ،لكنيا كانت مصنوعة بما يشبو أحجار بيضاء أو رخام .كانت أزىار جميمة
نامية حوليا.

ولم شمل كل عائمة اهلل.
دخمنا من خبلل البوابة وشيدنا عمى كل اإلبتياج الرائع ِّ

لم الشمل السماوي
ِّ

ِ
عرف داود جيداً أنو حين يموت األطفال الصغار قبل الوقت المعين لموالدة ميما كان

تذىب الى السماء ،حيث سيتم جمع الشمل مع أعضاء عائبلتيم
السبب ،فإن نفوسيم
ُ
المؤمنين .فحينما توفى طفمو الرضيع ،الذي أ ِ
ُنجب عن زواج غير شرعي بعد عبلقة
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ِزنى مع بثشبع ،تاب داود عن خطيتو ِ
وعمم أن اهلل غفر خطيتوُ (مزمور .)5:32
وألن داود وجد سبلماً في المعرفة أنو سيقضي األبدية مع اهلل (مزمور  )6:23وأنو
سيرى طفمو مرة ثانية ( 2صموئيل  ،)23:22إستطاع أن ُيعزي بثشبع في ُحزنيا.

ىذا ما يرويو الكتاب المقدس عن الحدث:
ِ
الرب أ َْيضاً قَ ْد َن َق َل
ان ِل َد ُاوَدَّ « :
ْت ِإلَى َّ
َخ َ
الرب» .فَقَ َ
فَقَ َ
ان« :قَ ْد أ ْ
طأ ُ
ال َناثَ ُ
ال َد ُاوُد لَناثَ َ
الرب
اء َّ
ت بِيَ َذا األ َْم ِر أ ْ
وتَ .غ ْي َر أََّنوُ ِم ْن أ ْ
َج ِل أََّن َك قَ ْد َج َعْم َ
َع ْن َك َخ ِطَّيتَ َك .الَ تَ ُم ُ
َع َد َ
ي ْشمتُون فَ ِ
وت».
اال ْب ُن اْل َم ْولُ ُ
ود لَ َك َي ُم ُ
َ َ َ
ط ِجعاً َعَمى
َج ِل َّ
ضَ
فَ َسأ َ
ات ُم ْ
َل َد ُاوُد المَّوَ ِم ْن أ ْ
ص ْوماًَ ،وَد َخ َل َوَب َ
ص َام َد ُاوُد َ
الصبِ ِّيَ ،و َ
ِ ِِ
ِِ
يموهُ َع ِن األ َْر ِ
األ َْر ِ
ض َفمَ ْم َي َشأَْ ،ولَ ْم َي ْأ ُك ْل َم َعيُ ْم ُخ ْب اًز.
ض .فَقَ َام ُشُيو ُخ َب ْيتو َعمَْيو لُيق ُ
َن ُي ْخبِ ُروهُ بِأ َّ
ان ِفي اْلَي ْوِم السَّابِ ِع أ َّ
ات
اف َعبِ ُ
ات ،فَ َخ َ
َن اْل َولَ َد قَ ْد َم َ
َن اْل َولَ َد َم َ
يد َد ُاوَد أ ْ
َو َك َ
َّ
ِ
ف َنقُو ُل لَوُ قَ ْد
ص ْوتَِنا .فَ َك ْي َ
ألََّنيُ ْم قَالُواُ « :ى َوَذا لَ َّما َك َ
ان اْل َولَ ُد َحّياً َكم ْمَناهُ َفمَ ْم َي ْس َم ْع ل َ
ون ،فَفَ ِط َن َد ُاوُد أ َّ
ات.
ات اْل َولَ ُد؟ َي ْع َم ُل أَ َش َّر!»َ .وَأرَى َد ُاوُد َعبِ َ
َن اْل َولَ َد قَ ْد َم َ
َم َ
يدهُ َيتََن ُ
اج َ
ات» .فَقَام َداوُد َع ِن األ َْر ِ
اغتَ َس َل
فَقَ َ
ض َو ْ
ات اْل َولَ ُد؟» فَقَالُواَ « :م َ
ال َد ُاوُد ِل َعبِ ِيد ِهَ « :ى ْل َم َ
َ ُ
ض ُعوا لَوُ ُخ ْب اًز
ت َّ
اء ِإلَى َب ْيتِ ِو َو َ
َو َّاد َى َن َوَب َّد َل ثَِي َابوُ َوَد َخ َل َب ْي َ
ب فَ َو َ
طمَ َ
الرب َو َس َج َد ،ثَُّم َج َ
ت،
فَأَ َك َل .فَقَ َ
ال لَوُ َعبِ ُ
ت َوَب َك ْي َ
ص ْم َ
يدهَُ « :ما َى َذا األ َْم ُر الَِّذي فَ َعْم َ
ت؟ لَ َّما َك َ
ان اْل َولَ ُد َحّياً ُ
ت ألَِّني
ت ُخ ْب اًز» .فَقَ َ
ت َوَب َك ْي ُ
ص ْم ُ
ت َوأَ َكْم َ
ات اْل َولَ ُد قُ ْم َ
َولَ َّما َم َ
ال« :لَ َّما َك َ
ان اْل َولَ ُد َحّياً ُ
الرب وي ْحيا اْلولَ ُد .واآلن قَ ْد م َ ِ
ِ
وم؟ َى ْل
ُقْم ُ
تَ :م ْن َي ْعمَ ُم؟ ُرَّب َما َي ْرَح ُمني َّ َ َ َ َ َ َ
اتَ ،فم َما َذا أ ُ
َ
َص ُ
َن أَرَّده بع ُد؟ أََنا َذ ِ
ِ
ِ
ام َأرَتَوُ.
ب ِإلَْي ِو َوأ َّ
اى ٌ
أَ ْقد ُر أ ْ ُ ُ َ ْ
َما ُى َو فَبلَ َي ْرجعُ ِإلَ َّي»َ .و َع َّزى َد ُاوُد َبثْ َشَب َع ْ
(صموئيل الثاني )24-26 ،24-23 :22
الربِ " ،من وقت الجماع ،يكون الطفل نفس أبدية .حين يصير
قال لي أحد مبلئكة َّ

يعمم عنو ،ويعطي مبلئكتو
إجياض أو إسقاط أو وفاة طفل بشكل ما ،فإن اهلل ُ
المسؤولية لمقيام بواجبيم في ىذا الشأن.
كمميا .ال ييم إن كان الطفل
"نحن نجمب تمك النفوس الصغيرة الى السماء ،واهلل ُي ِّ
وي َّ
شكل الى حد الكمال بيد اهلل العظيمة.
ُمجيضاً أو توفي طبيعياً .فيو ُيع َّدل ُ
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"إن كان والدي ىذه األطفال يعيشان حياة مستقيمة في المسيح يسوع ،حينما يأتيان

سيجمع شمميم وسيعرفوا أطفاليم األحباء .سيمتقيان بيم عند بوابة المجد"
الى السماء ُ
----------------------------

عبادة حول العرش

األن ِّ
أسبح اهلل ألنو أعطاني الفرصة ألضع رؤيتي السماوية في كتاب .إنيا تشتعل
في قمبي بإستمرار .شجعني العديد من الناس ألكتب ىذا اإلختبار وأشارك الرؤيا

السماوية التي أعطاني إياىا اهلل.

شاركت ىذه الرؤيا السماوية ،إضافة الى إختباراتي في الجحيم ،مع عدة كنائس

خدمت فييا.

أريد أن أشاركك مشاىد أخرى رأيتيا في السماء .أريدك أن تعرف أن السماء حقيقية.

إن فقدت أحد أفراد عائمتك ،شخص ذىب قبمك الى السماء ،ذاك الشخص سيقابمك

عند بوابة المجد .أريد أن أشجع قمبك ،ألنو لنا رجاء مبارك في يسوع المسيح .لقد
ذىب الى السماء ُلي ِع َّد لنا مكاناً ىناك.
المبلئكة التي رأيتيا في السماء بدت ضخمة وعظيمة جداً! كانت ترتدي أردية

متؤللئة ولماعة تشع منيا كميات كبيرة من النور .كانت قوية وأمينة .كانت أذىانيم
مركزة عمى طاعة اهلل .إتضح لي أن المبلئكة القوية التي رأيتيا عند كل بوابة لؤلؤية

كانت مبلئكة حماية.

واذ كنت أنظر السيوف بجنب المبلئكة ،فكرت" ،مجداً هلل! ىممويا! اهلل بالتأكيد يحمي

أوالده".

مالئكة اهلل

ىل تعمم أن الكتاب المقدس يتحدث كثي اًر عن المبلئكة ،ىناك عدة فقرات تشير

لممبلئكة .إنو لمدىش أننا في بعض األوقات نميل الى التغاضي عن أمور أثبتتيا
كممة اهلل مرة تمو األخرى .حينما ُيعطى إعبلن لشخص ما ،فيذا إنما يدل عمى إلقاء
ضوء أكثر عمى الموضوع.
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ىنا بعض األمثمة لما يقولو الكتاب المقدس عن المبلئكة:
وك ِفي ُك ِّل طُرِق َك .عمَى األَي ِدي يح ِممُون َك ِلَئبلَّ
"ألََّنو ي ِ
وصي َمبلَئِ َكتَوُ بِ َك ِل َك ْي َي ْحفَظُ َ
ْ َْ َ
َ
ُ ُ
ْ
ص ِد َم بِ َح َج ٍر ِر ْجمَ َك( ".مزمور )22-22 :92
تَ ْ
ط ِريقَ َك( ".تكوين )46:24
"ِإ َّن َّ
اموُ ُي ْرِس ُل َمبلَ َكوُ َم َع َك َوُي ْن ِج ُح َ
الرب الَِّذي ِس ْر ُ
َم َ
ت أَ
آخر َق ِوّياً َن ِازالً ِمن الس ِ
اء ،متَسربِبلً بِسحاب ٍة ،وعمَى أر ِ
ْس ِو قَ ْو ُس قَُزَح،
"ثَُّم َأرَْي ُ
َ
َّم ُ َ ْ
ََ َ ََ َ
ت َمبلَكاً َ َ
َ
وو ْجيوُ َك َّ
الش ْم ِ
ي َن ٍار( ".رؤيا )2:26
سَ ،وِر ْجبلَهُ َك َع ُم َ
ود ْ
ََ ُ
آخر َن ِازالً ِمن السَّم ِ
ِ
طٌ ِ
ض
اء ،لَوُ ُسْم َ
"ثَُّم َب ْع َد َى َذا َأرَْي ُ
استََن َارت األ َْر ُ
َ
يمَ .و ْ
ان َعظ ٌ
ت َمبلَكاً َ َ
َ
ِم ْن َبيَائِ ِو( ".رؤيا )2:28
ِ
ِ
ون َك َمبلَئِ َك ٍة ِفي
ون َب ْل َي ُك ُ
ون َ
ون َوالَ ُي َزَّو ُج َ
اموا م َن األ َْم َوات الَ ُي َزِّو ُج َ
"ألََّنيُ ْم َمتَى قَ ُ
السَّماو ِ
ات( ".مرقس )25:22
ََ
ك ِمن الس ِ
اء يقَ ِّو ِ
يو( ".لوقا )43:22
" َو َ
َّم ُ
ظيَ َر لَوُ َمبلَ ٌ َ
َ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ص؟"
ين أ ْ
يعيُ ْم أ َْرَواحاً َخاد َمةً ُم ْر َسمَةً لْمخ ْد َمة ألَ ْج ِل اْل َعتيد َ
َن َي ِرثُوا اْل َخبلَ َ
"أَلَْي َس َجم ُ
(عبرانيين )24:2
ِ ِ ِ
ٍِ
ِ
وب( ".لوقا )26:25
ون فَ َرٌح قُ َّد َام َمبلَئ َكة اهلل بِ َخاط ٍئ َواحد َيتُ ُ
" َى َك َذا أَقُو ُل لَ ُك ْم َي ُك ُ
ُسمح لي مرة أخرى بالدخول من بوابة السماء ،أتذكر إني كنت مغمورة بشعور السبلم
والبيجة الموجودة ىناك .أوه ،ما أروع الترانيم والتسابيح! يا قديسي اهلل ،ال أستطيع

التفكير أن شخصاً يمكنو أن يصف ذلك جيداً ،ألن األرض لم تشعر بيكذا سبلم
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عمى اإلطبلق .منذ جنة عدن ،لم تختبر األرض السبلم والبيجة والراحة الموجودة في

السماء.

ال يوجد مرض في السماء .ال توجد كراسي مدولبة لممقعدين .ال يوجد في السماء

عجز جسدي أو عقمي .ال توجد في السماء أسقام .كل شيء كامل وجميل .ال يوجد

فساد .ال يوجد كذب .ال توجد خطية ،ألن اهلل لن يسمح أن تدخل خطية واحدة بوابة

السماء.

المشهد المدهش
فيما كان المبلك المرافق معي ،تحركنا بسرعة .إجتزنا العديد من أشجار الفاكية التي
نمت بجنب نير الحياة .كل شجرة كانت محممة بثمار جميمة.

فيما كنا نسير معاً ،بدا لي أننا صرنا جزءاً من الموسيقى .في كل األوقات في
السماء ،كنت أسمع موسيقى ،وكانت دوماً جديدة لي .سمعت تسابيحاً موسيقية
بإستمرار مرفوعة لتكريم وتمجيد اهلل.

قال لي مبلك اهلل" ،سنذىب قدام العرش لترين العبادة هلل ".عمى طول الطريق كانت

المئات من الناس قادمة من جميع أرجاء السماء .جاءوا ليعبدوا ممك المموك ورب

األرباب.

العبادة في السماء

فيما كنا نسير معاً ،إتضح لي كأن المئات تحولت الى َاالف ،وأالَالف تحولت الى

حشد ال يعد وال يحصى .خرجوا من أجزاء مختمفة من السماء .في الواقع ،ذىبنا الى

مدرج ضخم وصفو يوحنا:
مكان يشبو َّ
ش موضوعٌ ِفي الس ِ
اء ،وعمَى اْلعر ِ ِ
صر ُ ِ
ِ ِ
ان
َّم َ َ
ت في الرو ِحَ ،وِا َذا َع ْر ٌ َ ْ ُ
ش َجال ٌسَ .و َك َ
َْ
َوِلْم َوْقت ْ
َ
اْلج ِالس ِفي اْلم ْن َ ِ
ِ
ق ،وقَ ْو ُس قَُزَح َح ْو َل اْل َع ْر ِ
ِ ِ
ظ ِر
ش ِفي اْل َم ْن َ
َ ُ
َ
ظ ِر ش ْبوَ َح َج ِر اْلَي ْشب َواْل َعقي َ
ت َعمَى اْل ُع ُر ِ
ِش ْبوُ الزُمرِد .و َح ْو َل اْل َع ْر ِ
ين
ون َع ْرشاًَ .وَأرَْي ُ
وش أ َْرَب َعةً َو ِع ْش ِر َ
ش أ َْرَب َعةٌ َو ِع ْش ُر َ
َ
يض ،وعمَى رؤ ِ
ِ
ِِ
ين بِثَِي ٍ
وس ِي ْم أَ َك ِالي ُل ِم ْن َذ َى ٍب .و ِم َن اْل َع ْر ِ
ش
ين ُمتَ َس ْربِم َ
َش ْيخاً َجالس َ
اب بِ ٍ َ َ ُ ُ
َ
َمام اْل َع ْر ِ
صابِ ِ
يح َن ٍار ُمتَِّق َدةٌِ ،ى َي َس ْب َعةُ
وق َوُرُع ٌ
َي ْخ ُرُج ُب ُر ٌ
َص َو ٌ
ود َوأ ْ
ش َس ْب َعةُ َم َ
اتَ .وأ َ َ
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أَرو ِ ِ
ِ
ِ
س َعمَى اْل َع ْر ِ
ون َش ْيخاً قُ َّدام اْل َج ِال ِ
ون
شَ ،وَي ْس ُج ُد َ
اح اهلل َ ..يخر األ َْرَب َعةُ َواْلع ْش ُر َ
َ
َْ
طرحون أَ َك ِاليمَيم أَمام اْلعر ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ت ُم ْستَ ِحق أَييَا
ين« :أ َْن َ
ش قَائم َ
ينَ ،وَي ْ َ ُ َ
لْم َح ِّي ِإلَى أََبد اآلبِد َ
ُْ َ َ َ ْ
ت ُك َّل األَ ْشي ِ
اءَ ،وِى َي بِِإ َر َادتِ َك
َّ
َن تَأ ُ
ت َخمَ ْق َ
امةَ َواْلقُ ْد َرةَ ،ألََّن َك أ َْن َ
الرب أ ْ
َ
ْخ َذ اْل َم ْج َد َواْل َك َر َ
ت( ».رؤيا )22-26 ،5-2 :4
َكائَِنةٌ َو ُخِم َق ْ

والسحب أيضاً! فقد كانت السحب الجميمة تتبلطم حول العرش .كانت تشبو سحابة

الفطر الناتجة عن إنفجار ذري ،كل سحابة كانت ممتزجة بألوان مجيدة وجميمة.

مقوس ومتألق .من المستحيل أن يتصور إنسان
وفوق كل ىذا كان ىناك قوس قزح َّ

شدة قوة اهلل.

كنت أعرف في قمبي أن صورة اإلنسان الذي رأيتيا في السحب كانت تمثل اهلل.
منذ اَالف السنين ،أراد اهلل أن يجعل اإلنسان عمى صورتو ،وقد فعل ذلك.
اإل ْنسان عمَى صورتِ ِو .عمَى صورِة ِ
اهلل َخمَقَوَُ .ذ َك اًر َوأ ُْنثَى َخمَقَيُ ْم( ".تكوين
"فَ َخمَ َ
َ
ق اهللُ ِ َ َ َ
ُ َ
ُ َ
)27:2
أخذ اهلل بالفعل تراباً من األرض وصنع إنساناًِّ .
فكر بقوة اهلل التي بحوزتو:
ٍ
ِِ
ِ
ِ
آدم تَُراباً ِم َن األ َْر ِ
" َو َجَب َل َّ
آد ُم َن ْفساً
ص َار َ
ض َوَنفَ َخ في أ َْنفو َن َس َمةَ َحَياةَ .ف َ
الرب اإللَوُ َ َ
َحَّيةً( ".تكوين )7:2
َما ِلَن ْف ِس ِو َفمَ ْم َي ِج ْد ُم ِعيناً َن ِظ َيرهُ" (تكوين  – )26:2وضعو
وألن أدم كان وحيداً َ " -وأ َّ
اهلل في سبات عميق .فتح اهلل جنب أدم ،أزال أحد أضبلعوَّ ،
وشكل منو إمرأة .اهلل
َّ
شكل حواء ،رفيقة وزوجة ألدم طوال حياتو ،وكانت أيضاً مصنوعة عمى ِشبو اهلل
(تكوين  .)27:2يا لو من مجد أُعطي لئلنسان ليكون عمى ِشبو اهلل!

تحضيرات لمممك
أظيرت إختبارات العبادة اإلليية جمال وقداسة اهلل .حين وصمنا الى مكان اإلجتماع،
إستطعت رؤية أناس ومبلئكة في كل مكان .كنت منذىمة لرؤية كل شيء منظم

بترتيب .كانت الناس والمبلئكة ِّ
تسبح اهلل في كل مكان.
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كان نير الحياة يتدفق من عرش اهلل .كان مثل بحر زجاجي ،مثل نير بموري ،لكنو

كان متدفقاً.

يا قديسي اهلل ،رأيت بعدئذ خيوالً مرة أخرى .كانت كبيرة الحجم وبيضاء ورائعة وكأنيا

مصنوعة من الرخام .كانت جميعيا جميمة ودون شائبة .كانت أنيقة ،مثل قطع
الشطرنج ،لكنيا كانت حقيقية .كان ِ
الحرام األبيض الموضوع عمى ظير الخيول
مزين بإتقان بحو ٍ
اش ذىبية .كانت لجم ذىبية في أفواىيا ،ومزينة عمى أقداميا وحتى

عمى شعر ذيوليا .كانت ىذه الخيول واقفة بكل إستعداد قدام العرش.

الحظت المبلئكة اإلثني عشر واقفين قدام العرش وأبواق وقرون موسيقية بجانبيم.
ُ
كانت أثوابيم األنيقة والمتوىجة مزينة بالذىب ومطمورة فييا ياقوت وكل أنواع
األحجار الكريمة بأحجام كبيرة.

وفجأة ،رأيت العديد من أالَالت الموسيقية .كانت من أروع أالَالت التي يستحيل

عميك تصورىا .أوه ،ما أجمل السماء! كان ىناك العديد من القيثارات .نظرت ألرى

من ىم الواقفون عند أالَالت الموسيقية.

فكرت" ،أوه ،مجداً هلل ،ىممويا!"

دعوة لمعبادة
ثم ،يا قديسي اهلل ،أراني الروح القدس بكل وضوح شيئاً .كان ىناك إمرأة واقفة بيدوء

في مركز مجموعة الخيول .ثم إلتقط المبلئكة الواقفين عند مقدمة العرش ،كل واحد
يبوق .حينما نفخوا في القرون – أوه،
بالترتيب ،البوق أو القرن الذي كان بجانبو وبدأ ِّ
إرتفعت أصوات الفرح والتسبيح! فنادى أحد في السماء بصوت ٍ
عال:
حان الوقت لنعبد ممك المموك ورب األرباب ألعمالو المجيدة وقوتو المجيدة ألجل

الناس عمى األرض.

حان الوقت لنعطيو التسبيح ،لنعبده بأغنية ورقص ،لنعبده بموسيقى ،لنعبده ألجل

حسناتو.

ىو اهلل .ىو ممك المموك ورب األرباب .ىو الفادي لمبشرية.
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فيما كانوا يعمنون ىذه األشياء ،يا قديسي اهلل ،كانت األبواق تدوي! ثم توقف المبلك
الذي كان يق أر َّ
الدرج ،وأُعطي إشارة.

في الحال ،جثت تمك الخيول الرائعة عمى ركبيا .أحنت رؤوسيا عمى طول الصف

ِّ
الرب:
مسبحة إسم َّ
ع ُكل رْكب ٍة ِم َّمن ِفي الس ِ
ِ
اء و َم ْن َعمَى األ َْر ِ
ت
اسِم َي ُسو َ
ض َو َم ْن تَ ْح َ
ْ
ُ َ
"ل َك ْي تَ ْجثَُو بِ ْ
َ
َّم َ
األ َْر ِ
ض( ".فيمبِّي )26:2
"و ُكل َخِميقَ ٍة ِم َّما ِفي الس ِ
ت األ َْر ِ
اء و َعمَى األ َْر ِ
ضَ ،و َما َعمَى اْلَب ْح ِرُ ،كل َما
ض َوتَ ْح َ
َ
َّم َ
َ
س َعمَى اْلعر ِ ِ ِ
ِفييَاَ ،س ِم ْعتُيَا قَائِمَةًِ« :لْم َج ِال ِ
ان
امةُ َواْل َم ْج ُد َوالسْم َ
ط ُ
َْ
ش َولْم َح َمل اْلَب َرَكةُ َواْل َك َر َ
ِ ِ
ين»" (رؤيا )23:5
ِإلَى أََبد اآلبِد َ
الرب .كانت تعمل كل شيء لتعظيم
ثم بدأت الخيول تدور وترقص وتطفر مرحاً أمام َّ

وتسبيح وتبجيل اهلل .أوه ،لو كان بإمكانك فقط أن ترى ذلك! كان اهلل سعيداً بعبادتيم

لو.

محفزات لمتسبيح
يا قديسي اهلل ،ال أعمم إن كنا ندرك مدى محبة اهلل لتسابيحنا .حينما نجتاز خبلل

تجارب وأحزان وأسى فإن اهلل يريدنا أن ن ِّ
سبح إسمو .عمينا أن نسبِّحو ،ليس بسبب

التجارب واألحزان ،بل ألننا نحبو.

حينما نعبده ،فإننا نعمل ذلك تكريماً لو ،وليس ألجل أنفسنا .وفيما نسبِّحو لؤلشياء

نحول تركيزنا عمى أنفسنا ونتجو اليو .حينما ندخل
العظيمة التي عمميا ألجمنا ،فإننا ِّ

في العبادة ،فإننا نأتي الى حالة إدراك أنو ىو الوحيد القادر عمى حل المشاكل التي

نواجييا ،وأننا نستطيع أن نثق بو لممجيء الى مساعدتنا .لذلك فإننا نستفاد بالفعل
الرب بصدق.
حينما نسبِّح ونعبد َّ
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حفمة التسبيح
في ذلك الوقت بدأ جميع الموسيقيين السماويين بالعزف ،وجاءت مجموعة أخرى من

العابدين .رنمت اَالف األصوات ليسوع بإجبلل وتسبيح .إرتفعت أصوات اليتافات
الرائعة .كان ىناك دوي في كل أرجاء السماء .كانت التسابيح تدوي لساعات عديدة

مسبِّحة اهلل!

ما أجمل أن يسمع الفرد وأن يكون وسط التسابيح المقدمة هلل! ىناك ،في مركز

األصوات الرنانة والرائعة ،بدت لي األرض بعيدة جداً .كان الحزن والببلء بعيداً جداً.

كان رعب الجحيم بعيداً جداً.

أعطاني اهلل م ِهمة
عمي أن أفعل شيئاً هلل .لمسني مبلك اهلل
عمى أي حال ،كنت أعرف بداخمي أنو َّ

فأتتني قوة.

قال لي" ،يا طفمتي ،اهلل سمح أن تنظري ىذه األشياء لكي يكون بإ ِ
مكانك قوليا
وتدوينيا .إعبلنات ورؤى وأحبلم معطاة ِ
لك لجعل الناس عمى األرض يعممون ‘ َما
َِِّ
ص َاياهُ 2( "’.كورنثوس  ،9:2تثنية )9:7
ين ُ ...ي ِحب َ
أَ
ونوُ َوَي ْحفَظُ َ
َع َّدهُ اهللُ لمذ َ
ون َو َ
يا قديسي اهلل ،سمعت بعدئذ صوت اهلل! ممئني صوتو بنشوة .كان يشبو الرعد ،لكني

إستطعت فيم ما قالو لي.

سقطت عمى وجيي وبدأت أعبد و ِّ
أسبح ممك المموك ورب األرباب.

أيات سماوية

حينما رجعت الى األرض وبدأت أفكر ممياً في العديد من األشياء الرائعة التي أروني

إياىا ،أنعمت النظر في كممة اهلل .إتضح لي إني في كل مكان أتصفحو ،فإني أق أر
شيئاً عن السماء وعن عظمة اهلل.

أريد مشاركتك في بعض األيات المقدسة:
55

ِ
ات وسماء الس ِ
ت الس ِ
ض
ت ُى َو َّ
صَن ْع َ
الرب َو ْح َد َك .أ َْن َ
"أ َْن َ
َّم َاوات َو ُك َّل ُج ْند َىا َواأل َْر َ
ت َ
َّم َاو َ َ َ َ َ
َ
ت تُ ْحيِييا ُكمَّيا .وج ْن ُد السَّم ِ
اء لَ َك َي ْس ُج ُد".
َو ُك َّل َما َعمَْييَا َواْلبِ َح َار َو ُك َّل َما ِفييَا َوأ َْن َ
َ َ َُ
َ
(نحميا )6:9
ات ..السَّحاب ِستْر لَو فَبلَ يرى وعمَى َدائِرِة السَّماو ِ
"ىوَذا اهلل ِفي عمُِّو السَّماو ِ
ات
َُ َ َ
َ ُ ٌ ُ
ُ
َ
ُ
ََ
ََ
َُ
َيتَ َم َّشى( ".أيوب )24 ،22 :22
الرب ِمن السَّم ِ
اء ِإلَى األ َْر ِ
ظ َر( ".مزمور )29:262
ف ِم ْن ُعْم ِو قُ ْد ِس ِوَّ .
ض َن َ
"ألََّنوُ أَ ْش َر َ
َ
َ
الرب ِفي السَّماو ِ
ود( ".مزمور )29:263
" َّ
ت ُك ْرِسَّيوُ َو َم ْممَ َكتُوُ َعمَى اْل ُك ِّل تَ ُس ُ
ات ثََّب َ
ََ
ض والسَّماو ِ
ِ
ِ
ات".
اس َم َّ
اس ُموُ َو ْح َدهَُ .م ْج ُدهُ فَ ْو َ
"لُي َسب ُ
الرب ألََّنوُ قَ ْد تَ َعالَى ْ
ِّحوا ْ
ق األ َْر َ َ َ
(مزمور )23:248
صييون ،وِالَى م ِدين ِة ِ
اهلل اْلح ِّي :أُور َشِميم السَّم ِاوَّي ِة ،وِالَى ربو ٍ
ات
"َب ْل قَ ْد أَتَْيتُ ْم ِإلَى َجَب ِل ِ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
ُ َ َ
َ َ ََ
ُى ْم َم ْح ِف ُل َمبلَئِ َك ٍة( ".عبرانيين )22:22
---------------------

الكائنات المقدسة في السماء
الرب مرة أخرى وقال" ،أنظري الى
ىذا سرد حقيقي إلختبار حدث لي .أخذني مبلك َّ
مجد إل ِ
يك".
أ ِ
ُخذت الى السماء في الحال عبر إحدى بواباتيا .كانت كل بوابة مصنوعة من ٍ
لؤلؤ

مختار بعناية وفييا تصاميم فنية .كان جمال السماء مذىل .عبرنا نير الحياة،

واستطعت سماع ىتافات الناس الجالسين عمى مقاعد خشبية بجنب النير وسماع
بت قدام عرش اهلل ،كما ىو موصوف في األصحاح الرابع من
تسابيحيم هللُ .جِم ُ
الرؤيا .أوه ،يا لو من ىتاف ويا ليا من عبادة ىناك!
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يا قديسي اهلل ،رأيت عرش اهلل كما ذكره الكتاب المقدس .ىناك قوس قزح حول

العرش .ويضمل العرش سحابة مجد وروعة قوة اهلل .سمعت أصواتاً ورعوداً و أريت
ظيور إليياً لقوة اهلل!
بروقاً .رأيت
اً
َمام اْل َع ْر ِ
"و ِم َن اْل َع ْر ِ
يح َن ٍار ُمتَِّق َدةٌ،
صابِ ِ
وق َوُرُع ٌ
ش َي ْخ ُرُج ُب ُر ٌ
َص َو ٌ
ود َوأ ْ
ش َس ْب َعةُ َم َ
اتَ .وأ َ َ
َ
ِ
ِىي َس ْب َعةُ أ َْرو ِ ِ َّ
ور .وِفي و َس ِط اْل َع ْر ِ
ِ
ش َو َح ْو َل
اح اهللَ .وقُد َام اْل َع ْرش َب ْح ُر ُزَجا ٍج ش ْبوُ اْلَبم ِ َ َ
َ
َ
ات مممُ َّوةٌ عيوناً ِمن قُ َّد ٍام و ِمن ور ٍ
ٍ
اْل َع ْر ِ
اء( ".رؤيا )6-5 :4
ْ
ش أ َْرَب َعةُ َحَي َو َان َ ْ ُ ُ
َ ْ ََ

رأيت العديد من المبلئكة حول العرش .كما رأيت أربعة كائنات سماوية وأربع

وعشرون شيخاً .وىذا المشيد وصفو يوحنا في الرؤيا:
ِ
ين َح ْو َل اْل َع ْر ِ
ت َمبلَئِ َك ٍة َكثِ ِ
ان
" َوَن َ
ص ْو َ
ت َو َس ِم ْع ُ
ظ ْر ُ
ش َواْل َحَي َو َانات َوالشُيو ِخَ ،و َك َ
ير َ
ت َ
وف أُلُ ٍ
ات ربو ٍ
ِ
وف( ".رؤيا )22:5
ات َوأُلُ َ
َع َد ُد ُى ْم َرَب َو َ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين َح ْو َل اْل َع ْر ِ
َم َام
" َو َجميعُ اْل َمبلَئ َكة َك ُانوا َواقف َ
ش َوالشُيو ِخ َواْل َحَي َو َانات األ َْرَب َعةَ ،و َخروا أ َ
ش عمَى وجوِى ِيم وسج ُدوا ِ
هلل( ".رؤيا )22:7
اْل َع ْر ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ

الكائنات الحية
في رحمتي الى عرش اهلل ،رأيت أربعة كائنات حية قدام عرش اهلل .مكتوب في كممة

اهلل عن ىذه الكائنات المتواجدة حول العرش.

كان ليذه الكائنات السماوية عيوناً كبيرة جداً ،كان قسم من العيون في المقدمة وقسم
في المؤخرة .كان بإمكانيم رؤية ما ىو أماميم وما ىو ورائيم .كانت كائنات كبيرة

جداً لم َأر عمى األرض مثميا أبداً.
كان لكل واحد منيا ستة أجنحة .كان لواحد منيم وجو أسد ،ولمثاني وجو ِشبو ِعجل،
ت كائِ ٌن طويل جداً مع ستة أجنحة ولو
ولمثالث وجو شبو إنسان ،تصور إن إستطع ْ
وجو إنسان ،والرابع كان ِشبو نسر.
الرب اإللو
كانت جميع ىذه الكائنات المدىشة تصرخ بإستمرار" ،قدوس قدوس قدوس َّ

العمي".
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أريدك أن تفيم أنو بعدما رأيت كائنات اهلل األربعة في رؤيتي ،عممت دراسة عنيم

واكتشفت الوصف الرائع ليوحنا لما شاىدتو في سفر الرؤيا .أنظر كيف يصفيا

يوحنا:

ش أَربعةُ حيو َان ٍ
ِ
اج ِش ْبوُ اْلَبم ِ ِ
ِ
ِ
وقُ َّدام اْل َع ْر ِ
ات
ش َب ْح ُر ُزَج ٍ
َ َ
ورَ .وفي َو َسط اْل َع ْرش َو َح ْو َل اْل َع ْر ْ َ َ َ َ َ
ٍ
ِ ِ
اء .واْلحيوان األ ََّو ُل ِش ْبو أ ٍ
ِ
ٍ
ان الثَّاني ش ْبوُ
َسدَ ،واْل َحَي َو ُ
َم ْممُ َّوةٌ ُعُيوناً م ْن قُ َّدام َو ِم ْن َوَر َ َ َ َ ُ
ُ َ
ِ
ث لَوُ َو ْجوٌ ِم ْث ُل َو ْج ِو ِإ ْن َس ٍ
طائِ ٍر.
ان َّا
الربِعُ ِش ْبوُ َن ْس ٍر َ
ان الثَّ ِال ُ
انَ ،واْل َحَي َو ُ
ع ْج ٍلَ ،واْل َحَي َو ُ
َجنِح ٍة حولَيا و ِم ْن َد ِ
واألَربعةُ اْلحيو َان ُ ِ ِّ ِ ٍ ِ
ِ َّ
اخ ٍل َم ْممُ َّوةٌ ُعُيوناًَ ،والَ
ات ل ُكل َواحد م ْنيَا ستةُ أ ْ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ ََ
ِ
الرب ِْ
اإللَوُ اْلقَ ِاد ُر َعمَى ُك ِّل َش ْي ٍء ،الَِّذي
وسَّ ،
وس قُد ٌ
وس قُد ٌ
تََاز ُل َنيَا اًر َولَْيبلً قَائمَةً« :قُد ٌ
ان َواْل َكائِ ُن َوالَِّذي َيأْتِي» (رؤيا )8-6 :4
َك َ

واجبات الكائنات الحية

يقول لنا الكتاب المقدس عن ىذه الكائنات الحية وواجباتيا .كانت تعطي اهلل التسبيح

واإلجبلل بصورة مستمرة .عمميم الرئيسي مع األربعة والعشرون شيخاً ىو عبادة

الرب:
َّ

ِ
الرب ِْ
وسَّ ،
َواأل َْرَب َعةُ اْل َحَي َو َان ُ
اإللَوُ
وس قُد ٌ
وس قُد ٌ
ات  ...الَ تََاز ُل َنيَا اًر َولَْيبلً قَائمَةً« :قُد ٌ
ٍ َِّ
ِ
ات
ان َواْل َكائِ ُن َوالَِّذي َيأْتِي»َ .و ِح َين َما تُ ْع ِطي اْل َحَي َو َان ُ
اْلقَاد ُر َعمَى ُك ِّل َش ْيء ،الذي َك َ
ِ
ِ
س َعمَى اْل َع ْر ِ
امةً و ُش ْك اًر ِلْم َج ِال ِ
ينَ ،ي ِخر األَْرَب َعةُ
ش ،اْل َح ِّي ِإلَى أََبد اآلبِد َ
َم ْجداً َو َك َر َ َ
ِ
ِ
ش ،ويسج ُد ِ
ِ
ون َش ْيخاً قُ َّدام اْل َج ِال ِ
ين،
ون لْم َح ِّي ِإلَى أََبد اآلبِد َ
س َعمَى اْل َع ْر ِ َ َ ْ ُ َ
َواْلع ْش ُر َ
َ
طرحون أَ َك ِاليمَيم أَمام اْلعر ِ ِِ
ْخ َذ اْل َم ْج َد
ت ُم ْستَ ِحق أَييَا َّ
َن تَأ ُ
ين" :أ َْن َ
الرب أ ْ
ش قَائم َ
َوَي ْ َ ُ َ
ُْ َ َ َ ْ
ت ُك َّل األَ ْشي ِ
ت( ".رؤيا :4
اءَ ،وِى َي بِِإ َر َادتِ َك َكائَِنةٌ َو ُخِم َق ْ
ت َخمَ ْق َ
امةَ َواْلقُ ْد َرةَ ،ألََّن َك أ َْن َ
َ
َواْل َك َر َ

)22-8

وىم (األربعة الحيوانات واألربعة والعشرون شيخاً) يتَرَّنمون تَرنِيمةً ج ِد َ ِِ
ين:
ََ ُ َ ْ َ َ
يدةً قَائم َ
َ ُْ
ت َوا ْشتََرْيتََنا ِلمَّ ِو بِ َد ِم َك ِم ْن ُك ِّل
ْخ َذ ِّ
َن تَأ ُ
وموُ ،ألََّن َك ُذبِ ْح َ
" ُم ْستَ ِحق أ َْن َ
ت أْ
الس ْف َر َوتَ ْفتَ َح ُختُ َ
ك َعمَى األ َْر ِ
قَبِيمَ ٍة َوِل َس ٍ
ض( ".رؤيا
ان َو َش ْع ٍب َوأ َّ
ُم ٍةَ ،و َج َعْمتََنا ِِإللَ ِيَنا ُممُوك ًا َو َكيََنةً ،فَ َسَن ْمِم ُ

)26-9 :5
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ِ
ين َح ْو َل اْل َع ْر ِ
ت َمبلَئِ َك ٍة َكثِ ِ
ان
َوَن َ
ص ْو َ
ت َو َس ِم ْع ُ
ظ ْر ُ
ش َواْل َحَي َو َانات َوالشُيو ِخَ ،و َك َ
ير َ
ت َ
ِِ
ٍ
ات ربو ٍ
ِ
ص ْو ٍت َع ِظ ٍيمُ « :م ْستَ ِحق ُى َو اْل َح َم ُل
ات َوأُلُ َ
وف أُلُوف ،قَائم َ
ين بِ َ
َع َد ُد ُى ْم َرَب َو َ َ َ
ِ
ِ
امةَ َواْل َم ْج َد َواْلَب َرَكةَ»َ .و ُكل َخِميقَ ٍة
َن َيأ ُ
اْل َم ْذُبو ُح أ ْ
ْخ َذ اْلقُ ْد َرةَ َواْلغَنى َواْلح ْك َمةَ َواْلقُ َّوةَ َواْل َك َر َ
ِم َّما ِفي الس ِ
ت األ َْر ِ
اء و َعمَى األ َْر ِ
ضَ ،و َما َعمَى اْلَب ْح ِرُ ،كل َما ِفييَاَ ،س ِم ْعتُيَا
ض َوتَ ْح َ
َ
َّم َ
س َعمَى اْلعر ِ ِ ِ
قَائِمَةًِ« :لْم َج ِال ِ
ان ِإلَى أََب ِد
امةُ َواْل َم ْج ُد َوالسْم َ
ط ُ
َْ
ش َولْم َح َمل اْلَب َرَكةُ َواْل َك َر َ
ِ
ِ
ِ
ون َخروا
ين»َ .و َك َان ِت اْل َحَي َو َان ُ
ين»َ .والشُيو ُخ األ َْرَب َعةُ َواْلع ْش ُر َ
ات األ َْرَب َعةُ تَقُو ُل« :آم َ
اآلبِد َ
ِ ِ
ِ
ين( .رؤيا )24-22 :5
َو َس َج ُدوا لْم َح ِّي ِإلَى أََبد اآلبِد َ
ِِ
وج ِميع اْلم َ ِ ِ
ين َح ْو َل
بلئ َكة َك ُانوا َواقف َ
ََ ُ َ
اْل َع ْر ِ
ش َعمَى ُو ُجوِى ِي ْم َو َس َج ُدوا ِلمَّ ِو
امةُ َواْلقُ ْد َرةُ َواْلقُ َّوةُ ِإللَ ِيَنا ِإلَى أََب ِد
َواْل َك َر َ

ِ
ِ
اْل َع ْر ِ
َم َام
ش َوالشُيو ِخ َواْل َحَي َو َانات األ َْرَب َعةَ ،و َخروا أ َ
ِ
ِِ
ين! اْلَب َرَكةُ َواْل َم ْج ُد َواْل ِح ْك َمةُ َوالش ْك ُر
ين« :آم َ
قَائم َ
ِ
ِ
ين( ».رؤيا )22-22 :7
ين .آم َ
اآلبِد َ

ِ
س َعمَى اْل َع ْر ِ
ات ،و َس َج ُدوا ِلمَّ ِو اْل َج ِال ِ
ش
َو َخ َّر األ َْرَب َعةُ َواْلع ْش ُر َ
ون َش ْيخاً َواأل َْرَب َعةُ اْل َحَي َو َان ُ َ
ِ
ِ
ِِ
ت قَائِبلًَ « :سب ُ ِِ ِ
ويا» .و َخ َرَج ِم َن اْل َع ْر ِ
يع
ص ْو ٌ
ينَ .ىمِّمُ َ
ين« :آم َ
قَائم َ
ش َ
ِّحوا إللَيَنا َيا َجم َ
َ
عبِ ِيد ِه ،اْل َخائِِف ِ
ص ْو ِت َج ْم ٍع َكثِ ٍ
ص ْو ِت ِمَي ٍاه
يوِّ ،
الص َغ ِار َواْل ِكَب ِار»َ .و َس ِم ْع ُ
َ
يرَ ،و َك َ
ت َك َ
ود َش ِد َ ٍ ِ
الرب ِْ
صو ِت رُع ٍ
ِ ٍ
اإللَوُ اْلقَ ِاد ُر َعمَى ُك ِّل
ويا! فَِإَّنوُ قَ ْد َممَ َك َّ
يدة قَائمَةًَ " :ىمِّمُ َ
َكث َيرةَ ،و َك َ ْ ُ
َش ْي ٍء( ".رؤيا )6-4 :29
واجبات أخرى ليذه الكائنات الحية موصوفة في سفر الرؤيا:
ِ
َم َام اْل َح َم ِلَ ،ولَيُ ْم
َخ َذ ِّ
َولَ َّما أ َ
الس ْف َر َخ َّر ِت األ َْرَب َعةُ اْل َحَي َو َان ُ
ات َواأل َْرَب َعةُ َواْلع ْش ُر َ
ون َش ْيخاً أ َ
ات ِم ْن َذى ٍب مممُ َّوةٌ ب ُخو اًر ِىي صمَو ُ ِ ِ
ُك ِّل و ِ
ين( .رؤيا )8:5
ام ٌ
اح ٍد ِقيثَ َار ٌ
َ َْ َ
ات اْلق ِّديس َ
ات َو َج َ
َ ََ
َ
ت وِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
احدًا ِم َن األ َْرَب َع ِة
َوَن َ
ظ ْر ُ
ت لَ َّما فَتَ َح اْل َح َم ُل َواحداً م َن اْل ُختُوم الس َّْب َعةَ ،و َسم ْع ُ َ
ِ ِ
ص ْو ِت َرْع ٍدَ « :ىمُ َّم َو ْانظُ ْر!» (رؤيا )2:6
اْل َحَي َو َانات قَائبلً َك َ
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الضرب ُ ِ
ِ
ِ
ون بِ َكتَّ ٍ
ان
َو َخ َرَجت الس َّْب َعةُ اْل َمبلَئ َكةُ َو َم َعيُ ُم الس َّْبعُ َّ َ َ
ات م َن اْليَْي َك ِلَ ،و ُى ْم ُمتَ َس ْربِمُ َ
ق ِم ْن َذى ٍب .وو ِ
ورِىم بِمَن ِ
ِ
ِ
ِ
اح ٌد ِم َن األ َْرَب َع ِة
اط َ
َ
َنق ٍّي َوَب ِي ٍّيَ ،و ُمتَ َم ْنطقُ َ
ون ع ْن َد ُ
ص ُد ِ ْ َ
ََ
ات ِمن َذى ٍب ،مممُ َّوٍة ِمن َغض ِب ِ
طى الس َّْبعةَ اْلمبلَئِ َكةَ س ْبعةَ جام ٍ
اْلحيو َان ِ
اهلل
َع َ
ات أ ْ
ْ
ْ َ
َ
َْ
َ َ َ َ
َ َ
َ ََ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٌد
امتَ َؤلَ اْليَْي َك ُل ُد َخاناً م ْن َم ْجد اهلل َو ِم ْن قُ ْد َرتِوَ ،ولَ ْم َي ُك ْن أ َ
اْل َح ِّي ِإلَى أََبد اآلبِد َ
ينَ .و ْ
ت س ْبع ضرب ِ
ِ
ات الس َّْب َع ِة اْل َمبلَئِ َك ِة( .رؤيا )8-6 :25
َي ْق ِد ُر أ ْ
َن َي ْد ُخ َل اْليَْي َك َل َحتَّى َكممَ ْ َ ُ َ َ َ
الرب .سمعت واختبرت
رأيت حشداً ال يعد وال يحصى من المبلئكة وىم يعبدون َّ

إلتحقت أنا أيضاً بعبادة
مشيداً ال يمكن نسيانو عند إنضمام الشيوخ حول العرش.
ُ
الممك ،فيما كنت أفكر" ،أوه ،كم ارئع رؤية قوة اهلل العمي!"

أمجاد السماء

حين كشف يسوع المسيح السماء لي ،أ ِ
ُخذت الى ىناك في عشرة زيارات بقوة اهلل

العظيمة .حدث ذلك مباشرة بعد الفترة التي أراني فييا الجحيم.

بدأت زياراتي السماوية خبلل فترة عيد الفصح من عام  .2976كان يسوع يظير لي
ما بين الساعة الثانية والخامسة صباحاً .وأراني لفترة ثبلثين ليمة مصير أؤلئك الذين

رفضوه .قبل رؤيتي لمسماء أخذني الى مركز األرض وأراني مكان سكنى الموتى.

كتبت كتاب "إعبلنات إليية عن الجحيم" وتكممت عما اختبرتو ىناك .بعد تمك
ُ
الثبلثين رحمة الى أعماق الرعب ،أراني يسوع المسيح السماء وأمجادىا لعشرة ٍ
ليال.
الرب المتعددة.
إضافة الى زيارات َّ

ىذا سرد حقيقي لما حدث لي .روح اهلل الحي كشف لي كل ما أقولو لكم.

حينما أخذني يسوع في ىذه الرحبلت ،كنت منذىمة ألنو لم يكن في السماء أسى أو

موت أو حزن .كان في كل مكان من السماء فرح وسبلم وسعادة وثمر الروح.

إنذىمت أيضاً بمبلئكة اهلل الذين كانوا بأالَالف .كان لقسم منيم أجنحة وقسم أخر

بدون أجنحة.
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الحظت في كل زيارة الى السماء أن المبلئكة كانت منشغمة دوماً في أعماليا .كانت
ُ
المبلئكة تنجز واجبات وتيتم بأدق التفاصيل بصورة مستمرة .إتضح لي أن لكل

مبلك ميمة خاصة وأعمال معينة إلنجازىا .وكان جميع المبلئكة يسبِّحون اهلل
وينجزون أعماليم بفرح.

كان جميع المبلئكة منشغمين بأعماليم .فمثبلً ،حينما تأتي نفوس جديدة الى السماء،
فإن المبلئكة تستقبميا وتقودىا في الحال ِعبر نير الحياة .ثم ترافق المبلئكة النفوس
الجديدة الى مكان تقوم مبلئكة أخرى بتجييز تمك النفوس بثياب الخبلص ،وىي
أردية البر .ثم تقود المبلئكة تمك النفوس الى غرفة التيجان ،وىناك يوضع تاج عمى

كل واحد منيم.

كل ىذه األشياء كان تنجز بترتيب جميل وكامل .وكانت المبلئكة سعيدة جداً وىي

تفعل ذلك.

لم َأر أجراس في السماء ،ولكني سمعتيا تدق بإستمرار .قيل لي أنو في كل مرة يدق
نفس عمى األرض قد خمصت لمتو .ىذه ىي أمجاد السماء.
الجرس ،تكون ٌ

األثاث السماوي
الحظت خبلل زياراتي لمسماء ،طاوالت جميمة .ال أعرف كيف أصفيا لكم بشكل
و ٍ
اف.

في بعض األحيان رأيت ىنا عمى األرض أثاثاً من نوع فكتوريا أو تصاميم متقنة

أيت ىكذا قطع أثاث جميمة ،مثل طاولة عمى
لقطع األثاث .من المحتمل أن تكون ر َ
أيت في السماء
جانب جدار فيما إجتزتيا أو طاولة عمييا مزىرية أو كتاب .حسناً ،ر ُ

طاوالت مثل تمك في كل مكان ،إال أنيا كانت مصنوعة ومصممة بإتقان أفضل.

كما أنو كانت ىناك كتب في كل مكان ،وأشياء أخرى أيضاً.

التدوين السماوي
يا قديسي اهلل ،أريدكم أن تدركوا أنو في كل مرة تعطون ماالً ،في كل وقت تدفعون

دون في السماء .إنني أتذكر ىذا الشيء
العشور ،وكل شيء تفعمونو لمجد اهلل فإنو ُي َّ
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في وال يمكن إزالتو
جيداً ألن َّ
الرب حينما أراني أمجاده وقوتو العظيمة ،إنطبع ذلك َّ

من فكري.

خبلل رحبلتي ،الحظت عودة العديد من المبلئكة الى السماء وبحوزتيم تقارير من
كل أرجاء األرض ،ثم يذىبون الى غرفة معينة حيث يتواجد المبلك المسؤول عن

المرسل بقراءة التقرير ،ثم يسألو المبلك المسؤول عن
السجبلت .فيبدأ المبلك ُ
السجبلت" ،ىل أنت ِ
أيت ذلك يحدث؟" وحينما يتم التصديق عمى
شاىد؟ ىل ر َ

التقرير ،حينئذ يتم تدوينو في كتاب .ثم تُنقل ىذه الكتب الى عرش اهلل .لكنو في
البداية ،عمييم أن يجتازوا إجراء خاص.
أتذكر جيداً كيف أن روح اهلل يتحرك باستمرار في السماء .كان ذلك أعظم من أي
ُ
شيء عمى األرض .األشياء التي عمى األرض ىي نموذج ألشياء في السماء ،ولكن
األشياء األرضية إنما ىي صورة منعكسة لؤلشياء في السماء .إذ تزخر السماء

بموسيقى ال يمكن تصديقيا ،تسابيح ال يمكن إعاقتيا ،وغيرىا من األمجاد ال تستطيع
األرض تصورىا.

اهلل يريد الناس أن تسبِّحوَّ .
عبر اهلل ،من سفر التكوين الى سفر الرؤيا ،عن رغبتو
ٍ
لعائمة تُ ِحبو.
فيما تق أر ىذا الكتاب ،تذكر أن السماء ىي مكان َّ
أعده اهلل لمذين يحبونو .يوماً ما،
سأذىب الى ىناك .يوم ًا ما ستذىب أنت الى ىناك إن كنت مولوداً ثانية ،إن كنت

تبت عن خطاياك ،إن كان يسوع المسيح في قمبك.

الحمل ،دم يسوع
ىو يستطيع أن يغسل خطاياك بدمو الكريم .دعني أقول لك عن دم َ
الكريم.

طهر
الم ِّ
الدم ُ

وصفت سابقاً غرف السجبلت ،أما األن فأريد وصف قسم أخر .كان ىناك عدد من

المبلئكة جالسين في قسم معين من غرف السجبلت .كانت لدييم أعداد من الدلو

الذىبية موضوعة أماميم .ىذا أيضاً جزء من "األمجاد السماوية".
62

كانت ىناك كومة من الكتب قدام المبلئكة .كانت بعض العبلمات في الكتب رسائل
من األرض .كل رسالة ينبغي أن تفحص من قبل مبلك التدوين.

رأيت مبلكين أخرين جمبا رسائل من األرض .كانت ىناك رسالة جديدة في كل مرة

يولد شخص ثانية ،خمص بصدق من خطاياه بقبولو يسوع المسيح في قمبو .حينما
دون أن
يتوب شخص بصدق عن خطاياه ويطمب يسوع المسيح ُمخمِّصاً ورَّباً ،كان ُي َّ
ذاك الشخص أعطى حياتو لمرب.
قام كل مبلك من المبلئكة الذين بحوزتيم الدلو الذىبية بأخذ كتاب من كومة الكتب.

كل مبلك كان بيده ما يشبو قماش ممطخ بالدم .كان القماش األحمر ممزوجاً مع

مجد ونور وقوة .لم يكن ممطخاً بالدم أو شبو ذلك – بل كان جميبلً!
وضع كل مبلك الكتاب الذي إختاره أمامو ،و ِ
بادئاً من الصفحة األولى ،محا التدوين
المكتوب بالقماش الممطخ بالدم .وبإرشاد اهلل محا المبلك التاريخ القديم لذاك الخاطئ

ودون أن الشخص قد وِلد ثانية.
َّ
ِ
اك الَ أَ ْذ ُك ُرَىا( ".إشعياء )25:43
َج ِل َن ْف ِسي َو َخ َ
ط َاي َ
وب َك أل ْ
"أََنا أََنا ُى َو اْل َماحي ُذُن َ
أييا األوالد ،كممة اهلل صادقة .اهلل يغفر خطايانا حقاً .كان ذلك بيكذا جمال أن ترى
المبلئكة ينظفون الصفحات .ىممويا ،اهلل يمسح سجل كل واحد منا ويجعمو نظيفاً!
سمعت القديسين يرنمون:
فيما كنت أنظر ىذا الشيء المجيد،
ُ
أوه ،ال شيء سوى دم يسوع يستطيع أن يمحي خطاياي.

أوه ،ال شيء سوى دم يسوع يستطيع أن يجعمني كامبلً اليوم.
أوه ،ال شيء سوى دم يسوع يستطيع أن يطيرني اليوم.

سمعت المبلئكة وىي ترنم ىذه الترنيمة:
ثم
ُ
الح َمل.
شخص أخر إفتدي بدم َ
الح َمل.
شخص أخر نجا من يد إبميس بدم َ

شخص أخر نجا من الجحيم بدم يسوع المسيح.
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ال تخجل أبداً أن تطمب قوة دم يسوع المسيحُ .سفك دمو منذ ما يقارب ألفي سنة لكي
يمحي خطايانا ،ولم يفقد الدم قوتو منذ ذلك الوقت! يسوع قير إبميس" ،ألََّنوُ فَ َع َل َى َذا
م َّرةً و ِ
اح َدةً ِإ ْذ قَ َّد َم َن ْف َسوُ" (عبرانيين  )27:7ومضى الى الصميب من أجمنا.
َ َ
نزل المسيح من المجد .وِلد من عذراء .بذل حياتو لكي نكون مفديين بدمو الكريم.

فعل ذلك لكي ال نذىب الى الجحيم ،المكان المريع الذي أراني إياه.

أصدقائي األعزاء ،الكتاب المقدس صادق .كم فرحت حين رأيت المبلئكة تنظف

تاريخنا القديم كمو من كومة الكتب .لقد محو التاريخ القديم ،جميع خطايانا القديمة،

جميع األشياء القذرة .كل األشياء القديمة مضت ،دم يسوع إستئصميا كميا.

مذابح اهلل

أحب مذابح اهلل .حينما أذىب الى كنيسة ممتمئة بالروح ليا مذبح جميل ،أعرف أن

دموعاً كثيرة ُذرفت ىناك.

في العيد القديم ،أمر اهلل شعبو تك ار اًر بأن يذىبوا وييدموا مذابح عابدي األوثان .لدينا

مثال عن ذلك:
ِّ
ِ
ِ
ون َس َو ِارَييُ ْم بِ َّ
ون تَ َماثِيل
الن ِار َوتُقَط ُع َ
ص َابيُ ْم َوتُ ْح ِرقُ َ
ِّر َ
" َوتَ ْيد ُم َ
ون أ َْن َ
ون َم َذاب َحيُ ْم َوتُ َكس ُ
ِ ِ
ِ ِ
الم َك ِ
ان .ال تَ ْف َعمُوا َى َك َذا ِل َّمر ِّ
ب ِإل ِي ُك ْم( ".تثنية -3 :22
آليَت ِي ْم َوتَ ْم ُح َ
ون ْ
اس َميُ ْم م ْن َذل َك َ

)4

كان عمى شعب اهلل أن يتخمصوا من مذابح الخطية التي لم تعطي مجداً هلل .كان
عمييم أن يزيموا المذابح التي لم تُشرف أو ِّ
تبجل اهلل ،وكان عمييم أن يبنوا مذابح
ويعتنوا بيا فقط لعبادة اهلل .لدينا مثال عن ىكذا إرشادات:

يسوع فقط يستطيع أن يفعل ذلك لك .ال تستطيع أن تفعل ذلك لوحدك.
ان ِفي تِْم َك المَّْيمَ ِة أ َّ
يكَ ،وثَْو اًر ثَانِياً ْاب َن
َن َّ
ال لَوُُ " :خ ْذ ثَْوَر اْلَبقَ ِر الَِّذي ألَبِ َ
الرب قَ َ
" َو َك َ
ِِ
ط ِع الس ِ
َّارَيةَ الَّتِي ِع ْن َدهَُ ،و ْاب ِن َم ْذَبحاً
يك َوا ْق َ
اى ِد ْم َم ْذَب َح اْلَب ْع ِل الَِّذي ألَبِ َ
ينَ ،و ْ
َس ْب ِع سن َ
َّ ِ
ِ
ِ َّ
ص ِن بِتَرتِ ٍ
ب ِإلَ ِي َك َعمَى َأر ِ
ِل َّمر ِّ
َص ِع ْد ُم ْح َرقَةً َعمَى
يبَ ،و ُخذ الث ْوَر الثان َي َوأ ْ
ْس َى َذا اْلح ْ
ْ
ط ِب الس ِ
ط ُعيَا( ".قضاة )26-25 :6
َّارَي ِة الَّتِي تَ ْق َ
َح َ
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مذابح اليوم

حينما ِ
أعظ في خدمات الكنيسة عبر الببلد ،أفكر بمذابح اهلل .حينما نأتي قدام مذبح
مكرس ىو المكان الذي فيو
الكنيسة ونسكب قموبنا هلل ،فإننا لسنا نخجل منو .مذبح َّ

يمكننا أن نكون في محضر اهلل ،ىو المكان الذي يمكننا أن ندعو اهلل ونعترف لو

بخطايانا ،طالبين منو الغفران.

العديد منا يشعر ىناك بحضوره الرائع! يمكننا أن نعرف أنو يستجيب لصمواتنا.

يمكننا من حين ألخر أن نشعر بذراعيو حولنا .ىناك شيء ارئع عن المذابح –

الرب .بإمكانك
والمذابح القديمة  -في الكنائس .ىناك يمكنك أن تذىب وتسجد وتعبد َّ

أن ت ِّ
سبح اهلل في المنزل أيضاً .بإمكانك أن تفعل ذلك في سيارتك .بإمكانك أن
ِّ
تسبحو في أي مكان .عمى أي حال ،دعوني أقول لكم شيئاً :المذبح ىو مكان محدد

لموعد تتحدث الى اهلل بصورة حميمة.

حينما صنع األنبياء في العيد القديم مذابح هلل ،بكوا وتابوا هلل عن خطايا الشعب

وعن خطاياىم أيضاً .عند المذبح تابوا وقدموا ذبائح دموية نيابة عن الشعب ،واهلل

قبل ذبائحيم.

بعد
بما أن المسيح عمل الذبيحة األساسية لخطايانا من خبلل سفك دمو ،ال نحتاج ُ
الى تقديم ذبائح .عمى أي حال ،ال زلنا نحتاج الى التوبة حينما تبكتنا الخطية ،وأحد
أفضل األماكن لفعل ذلك ىو عند المذبح .حينما ننظر مذبح كنيسة مخصص،

ينبغي أن نسجد ىناك ونصمي هلل ،إن كان ذلك ممكناً.

من األىمية جداً أن يكون لنا مذبح .نحتاج الى مذبح في بيوتنا ،لكي ما نتحدث الى

اهلل ويكون لنا مكاناً لكي نكون معو.
حينما ِ
أعظ فإني أقول لمناس دائماً" ،ال تخجموا من المجيء الى ىذا المذبح .ىنا
سيتقابل معك اهلل ".نعم ،يستطيع أن يمتقي بك في مقعدك .مع ذلك ،ىناك شيء ما

عن مكان مخصص وفي أحوال كثيرة تستخدم المذبح حيث تتضع وترفع يديك،
وتقول" ،يا اهلل ،أنا ىنا .خذني .إستخدمني لمجدك".
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عبده بصد ٍ
ق
أ ُ

عميك أن تعني ما تصميو من كل قمبك .اهلل يبحث عن أناس يحبونو ِّ
ويسبحوا إسمو.

اهلل يبحث عن أناس ينصرفوا عن طرقيم الشريرة ويرجعوا إليو .إنو يبحث عن أناس

يعبدوه بالروح والحق.

"فَِإ َذا تَواضع َشعبِي الَِّذين ُد ِعي ِ
طمَُبوا َو ْج ِيي َوَرَج ُعوا َع ْن طُ ُرِق ِيِم
صموا َو َ
َ
َ ْ
َ ََ ْ
اسمي َعمَْي ِي ْم َو َ
الرِد َيئ ِة فَِإِّني أَسمع ِمن الس ِ
ِ
اء وأ ْ ِ
ضيُ ْم( ".أخبار األيام الثاني
َّ
َغف ُر َخطَّيتَيُ ْم َوأ ُْب ِرئُ أ َْر َ
َْ ُ َ
َ
َّم َ
)24:7
ِِ
ِ
ِ ِ
ون ِل ِ
ين الس ِ
آلب بِالرو ِح واْل َح ِّ
ق
" َولَك ْن تَأْتي َس َ
ون َي ْس ُج ُد َ
ون اْل َحقيقي َ
َّاج ُد َ
اآلن ح َ
اعةٌ َوِى َي َ
َ
َّ
َِّ
ب ِم ْث َل ىؤالَ ِء الس ِ ِ
أل َّ
ون لَوُ فَبِالرو ِح
َن
اآلب َ
ط ِال ٌ
َ
ين َي ْس ُج ُد َ
ين لَوُ .اَلموُ ُروٌحَ .والذ َ
َّاجد َ
َُ
واْل َح ِّ
َن َي ْس ُج ُدوا( ".يوحنا )24-23 :4
ق َي ْنَب ِغي أ ْ
َ
كن ِ
مخمصاً مع اهلل .كن صادقاً مع اهلل .حينما تذىب الى المذبح ،ال تسجد وتقول،

"باتي أخطأت ".أو "جو أخطأ ".قل" ،يا اهلل ،أنا الذي أخطأت .إني واقف ىنا محتاج
الى الغفران" .بعدئذ ِ
أنت لمذين لديك شيء ضدىم.
أغفر َ
الرب يبحث عن أناس يقومون بالتحرير ،لكي ما تنفتح عيون العمي
يا قديسي اهللَّ ،

الرب لمكنائس( .رؤيا )7:2
وتسمع األذان ما يقولو روح َّ

أوه ،أمجاد السماء! لو كان بإمكانك فعبلً أن ترى ما ينتظرك ىناك! إننا نجتاز العديد
من التجارب والضيقات في حياتنا اليومية .في بعض األحيان يبدو لنا أن العدو

يحاول سرقة كل شيء منا ،ولكن اهلل يعطينا الصبر لكي نتحمل وفي النياية ننال

النصرة .ىناك الكثير من ضغوطات الحياة ،ولكن في ربنا السبلم واألمان.

إن لم تكن لك كنيسة محمية جيدة ومعتمدة ،فإني أحثك عمى البحث عن كنيسة تكرز
فييا كممة اهلل الحقة وتؤمن بقوة العمي عمى تغيير حياة وقموب الناس .جد كنيسة

تؤمن بقوة الروح القدس .ىناك ستتعمم حكمة اهلل وتتحرر من مشاكمك وأحزانك

و ِمحنتك.
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من الضرورة أن تمتقي مع شعب اهلل .يقول لنا الكتاب المقدس بأن نجتمع معاً

(عبرانيين  .)25:26ال تحاول أن تكون ىناك لوحدك .اهلل يحبك ،كما أن ىناك
قديسي اهلل الذين يحبونك.

أمجاد تُكشف

قسم أخر من أمجاد السماء تضمن بعض األسرار التي ال تزال غير مكشوفة .لم
ُيسمح لي برؤيتيا.
وقصور جميمة .ىذا القسم إجتزتو
اً
عمى أي حال ،في إحدى رحبلتي ،رأيت منازالً

بسرعة كبيرة .ثم أُخذت الى مكان رأيت فيو مبلئكة تنجز العديد من األعمال .بدا لي

أنيم جاءوا من األرض بالترتيب ،ودخموا البوابة وأوراق في أيدييم.

كانوا يجمبون في بعض األحيان كتباً قد كتبوا فييا .كانوا يذىبون الى أماكن معينة

في السماء ومعيم ىذه التقارير .ثم تدون التقارير في كتب ،لحفظ سجبلت عن

مكافأت القديسين .حينما تذىب الى السماء ،فإنك ستكافئ لما فعمتو من أجل يسوع

الرب
المسيح .ليذا السبب أكتب ىذا الكتاب .إني أكتب عن الرؤى السماوية ألجل َّ
يسوع المسيح ولمجده وتكريمو.

أريدك أن تفيم عن األسرار السماوية التي أراني إياىا اهلل .يمكنني أن أقول لك ما

رأيتو فقط ،ألن األسرار كانت تُكشف لي الى حد ما .يقول الكتاب المقدس أنو األن
ِ
ض التََّنب ِؤ 2( ".كورنثوس )9:23
ض اْلعْمِم َوَنتََنَّبأُ َب ْع َ
"َن ْعمَ ُم َب ْع َ
مجداً هلل ،حينما نصل الى مقصدنا األخير ،الى بيتنا األخير ،ستستجاب جميع

أسئمتنا ،ستستجاب جميع صمواتنا ،وستنجز جميع رغباتنا.

-----------------------------

رؤى عن مالئكة منهمكة في العمل
في ىذا الفصل أريد أن أروي لكم عن رؤيتي لممبلئكة وىي منيمكة في العمل.

أريدكم أن تفيموا بعض األمور الجميمة التي أراني إياىا اهلل .أريد أن أعطيكم بعض

الرب.
الفرح والبيجة لتعرفوا ما ينتظركم ما دمتم تعممون ألجل َّ
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اهلل عجيب ألن يكشف " ِس َّره ِلعبِ ِيد ِه األ َْنبِي ِ
اء( ".عاموس  .)7:3رغبتو ىي عرض ىذه
َ
ُ َ
األشياء ألؤلئك الذين سيكونوا شفافين إلعبلناتو وسُينادوا برسالتو.
ود" :أََنا األ ََّو ُل وأََنا ِ
ك ِإسرائِ َ ِ ِ
ِ
يو رب اْل ُجُن ِ
اآلخ ُر َوالَ ِإلَوَ َغ ْي ِري.
َى َك َذا َيقُو ُل َّ
يل َوفَاد َ
الرب َمم ُ ْ َ
َ
ِ
وم ْن ِم ْثِمي يَن ِادي َفْمي ْخبِر بِ ِو ويع ِر ْ ِ
ت َّ
ت
يمَ .واْل ُم ْستَ ْقَببلَ ُ
ض ْع ُ
الش ْع َ
ضوُ لي ُم ْن ُذ َو َ
ُ
ََ ْ
ُ ْ
ََ
ب اْلقَد َ
ِ
ِ ِ
َخَب ْرتُ َك؟
َعمَ ْمتُ َك ُم ْن ُذ اْلقَِد ِيم َوأ ْ
َما أ ْ
َو َما َسَيأْتي لُي ْخبِ ُر ُ
وى ْم بِيَا .الَ تَْرتَعُبوا َوالَ تَْرتَ ُ
اعوا .أ َ
فَأ َْنتُ ْم ُشي ِ
َعمَ ُم بِيَا( ".إشعياء )8-6 :44
ص ْخ َرةَ الَ أ ْ
وديَ .ى ْل ُي َ
وج ُد ِإلَوٌ َغ ْي ِري؟ َوالَ َ
ُ
الرب قائبلً:
ثم أجابني َّ
"ا ْكتُ ِب الرؤيا و ْانقُ ْشيا عمَى األَْلو ِ ِ
ض قَ ِارُئيَا( ".حبقوق )2:2
اح لَي ْرُك َ
َْ َ َ َ
َ
ىناك أمثمة عديدة في الكتاب المقدس عن رغبة اهلل في كشف أشياء إلينا من خبلل

ممثميو الذين َّ
عينيم .كممة اهلل موثوقة وحق.

الرب:
وفقاً لمكتاب المقدس ،كان لدانيال رؤى من قبل َّ
ِ ِ ِ ِ ٍِ
ِِ
ِ
َخَب َر بِ َأر ِ
ْس اْل َكبلَِم".
ب اْل ُحْم َم َوأ ْ
" َأرَى َدانيآ ُل ُحْمماً َوُرَؤى َأرْسو َعمَى ف َراشو .ح َينئذ َكتَ َ
(دانيال )2:7
ب ِفي
كما أن يوحنا الرائي رأى َّ
الرب في رؤى وقيل لو أن يكتب" :الَِّذي تََراهُ ا ْكتُ ْ
ِكتَ ٍ
اب" (رؤيا )22:2

إشعياء كان نبي عظيم لو رسالة حاسمة لييوذا بسبب الرؤى التي رأىا والشجاعة في
قوليا .يبدأ سفره" :رؤيا ِإ َشعياء ْب ِن آموص الَّتِي رآىا عمَى ييوَذا وأ ِ
يم" (إشعياء
ُ َْ
ُ َ
َْ َ
َ َ َ َُ َ ُ
ُور َشم َ
 .)2:2وألن حزقيال رأى رؤى اهلل (حزقيال  ،)2:2لذلك ُدعي و ُك ِّرس لخدمة نبوية.
ويريني رؤى .إني ِّ
أسبح
اهلل ،في رحمتو غير المحدودة ،وجد أنو مناسب أن يختارني ُ
اهلل لذلك .حينما أصمي وأتأمل ممتمسة اهلل عن أمور معينةُ ،يسمح لي فيم األسرار
بالروح .ىو يكشف أمو اًر معينة لي.

دعوتي هلل ىي أن أستمم أحبلم ورؤى واعبلنات وأقصيا لؤلخرين .كخادمة ممسوحة

الرب ،فإني ببساطة أصف األشياء التي ُيريني إياىا .أعتقد أن ىذا ىو
من قبل َّ
دوري الكتابي.
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كشف حق اهلل
الرب يسوع المسيح ُليريني الجحيم .ظير برداء
عند بدء ىذه اإلختبارات ،ظير لي َّ
نور وقوة .بدا طولو ما يقارب ستة أقدام .بدت لحيتو وكأنيا
أبيض متألق ،ممتمئاً اً
مقصوصة بإتقان .إستقر شعره السميك عمى كتفيو .وكانت عيونو الجميمة تنفذ الى
القمب.

صورة المسيح األقرب لمشكل الذي رأيتو في الرؤى ىي الصورة المعروضة عمى

جدار النحيب وىو يصمي لمييود واسرائيل .ليسوع المسيح محبة كبيرة وحنو لنا ،كما

صوره الرسام في تمك الصورة ،وسيذىب الى مدى أبعد ُليري الجحيم والسماء وأمور
أتية لئلنسان.

مركبات نارية
أنظر ما يقولو الكتاب المقدس:
ال" :يا رب ،ا ْفتَ ْح ع ْيَن ْي ِو فَي ْب ِ
و َّ ِ
ِ
ص َر،
ص َر" .فَفَتَ َح َّ
ُ
َ
الرب َع ْيَن ِي اْل ُغبلَم فَأ َْب َ
َ َ
صمى أَلي َشعُ َوقَ َ َ َ
وِا َذا اْلجب ُل مممُوء َخ ْيبلً ومرَكب ِ
ات َن ٍار َح ْو َل أَِلي َش َع( .المموك الثاني )27:6
َ َْ َ
ََ َ ْ ٌ
َ

حينما كنت في السماء ،رأيت مركبات نارية ،ومبلئكة تقود المركبات .كانت عربات

كبيرة جداً ،وكنت منذىمة لروعتيا.

إعالنات اهلل
أنظر ما يقولو الكتاب المقدس عن المبلئكة:
"وِفيما َك ُانوا ي ْش َخصون ِإلَى السَّم ِ
ق ِإ َذا َر ُجبلَ ِن قَ ْد وقَفَا بِ ِي ْم بِِمَب ٍ
ض".
اء َو ُى َو ُم ْن َ
طِم ٌ
اس أ َْبَي َ
َ
ُ َ
َ
َ َ
َ
(أعمال الرسل )26:2
كيف يمكن إلنسان يق أر ىذا وال يؤمن بو؟ أظير اهلل لشعبو مبلئكة عبلنية حينما ُرفع

يسوع الى السماء .يا قديسي اهلل ،عمينا أن ندرك أن اهلل يريد كشف قوتو المجيدة
وأعمالو المدىشة في ىذه األيام األخيرة .هلل رؤى ليرينا إياىا .يريد أن ينقل ىذه

الحقائق لنا لكي تثيرنا وتبيجنا لنعمل ألجمو عمى ىذه األرض.
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عجائب في الكنيسة

بعد مرور ىذه الرؤى ،كنت أ ِعظ في كنيسة معينة .كنت أصمي وأتأمل بعمق .رأيت

في الكنيسة تمك الميمة ،مبلئكة في كل مكان .كان لجميعيم سيوف ذىبية في أيدييم.
الرب .قال لي بطريقة واضحة:
إلي روح َّ
تكمم َّ

يا طفمتي ،حينما يحين وقت الصبلة لمناس ،فإني أرغب معالجة مشاكل جسدية

معينة .أريد أن يكون ىذا عبلمة في خدمتك بأن شيادتك عن الجحيم حقيقية.

الرب يسوع
أعطيت كممتي إني سأعطي عبلمات ومعجزات فيما ُيكرز إنجيل َّ
المسيح.

صرت مبتيجة جداً! رأيت في الروح مبلكاً ومعو كتاب كبير كان يكتب فيو أشياء
فيما كنت ِ
أعظ .بدا لي السقف وكأنو إنفتح ،فإستطعت أن أنظر رؤيا عن عرش اهلل.
ِّ
ومسبحة اهلل.
كانت المبلئكة مبتيجة

كسر عبودية الخطية
حينما حان الوقت لمدعوة الى المذبح ،رأيت مبلئكة تسير ضمن الرعية ،تدفع الناس
لمرب .حينما رأيت المبلئكة تممس قموب كل
برفق لمذىاب الى المذبح واعطاء قموبيم َّ

فرد عمى حدة ،بدأت الخطايا األكثر سواداً باإلىتزاز والخروج من قموبيم فيما كانوا

يسجدون ويصمون هلل .أوه ،لقد كان ذلك جميبلً!

إستطعت في الروح رؤية سبلسل مربوطة حول الناس .فيما كانت الناس تستمم

الغفران ،بدأت المبلئكة تكسر العبودية ،تحطم السبلسل وترمييا .كانت األربطة

لمرب.
تتكسر فيما كان الناس يرفعون أيدييم ويعترفون بخطاياىم َّ

إرتفعت أصوات البكاء واليتافات من النفوس التي تحررت في كل مكان .كان ذلك

رائعاً .في الكثير من خدماتي حول العالم ،كان اهلل ُيجيز عجائب عظيمة كيذه ويبدأ
تحرير رائع لمنفوس.

إني ِّ
أسبح اهلل عمى عبلماتو ومعجزاتو .أعمم أن المبلئكة منيمكة في العمل تعينني

الرب يسوع المسيح.
في خدمة َّ
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كسر العبودية
أريد أن أقول لكم شيئاً أخر .فيما كانت أيات الكتاب المقدس تعمن ،كانت كممة اهلل

تقفز من عمى الصفحة وتأخذ شكل سيف .حينئذ كان ذاك السيف يخترق جسد

الشخص ويمضي مباشرة الى المشكمة ويعالجيا.

كان مجد اهلل في كل مكان! كنت مذىولة .إني ِّ
أسبح اهلل ألجل بركات السماء عمى

األرض وألجل ىذا اإلعبلن الجميل لكممتو.

-------------------------

كممة اهلل
في العديد من خدمات الكنائس التي أذىب إلييا ،أرى العديد من األمور الجميمة التي
تعمميا المبلئكة .أنتم تعممون بالتأكيد أن المبلئكة ىي أرواح ِ
لمرب ُمرسمة
خادمة َّ
لمخدمة لوارثي الخبلص( ،أنظر عبرانيين )24:2
عيني ألرى
في مرة من المرات رأيت خادم كنيسة يتنبأُ ،وفيما كان يتنبأ ،فتح اهلل
َّ
مبلك واقف فوق ر ِ
أسو .كان المبلك يصب عميو ما يشبو زيت ممزوج بالنار .ثم

القمب ممتمئاً من كممة اهلل .إتضح لي أن الكممة
رأيت قمب الخادم في رؤيا .كان
ُ
تو ثم خرجت من ِ
قمبو الى حنجر ِ
خرجت من ِ
إستطعت أن أرى الكممة وىي تخرج
فمو.
ُ
من ِ
فمو .وفيما إنطمقت الكممة الى اليواء ،بدا لي أنيا صارت سيفاً ذي حدين.

دون ما قالو رجل اهلل.
وكان ىناك مبلك أخر ُي ِّ
المرسمة لمناس".
ُ
فكرت" ،أوه ،يا اهلل ،إنيا حقاً كممتك ُ

ثم رأيت واحداً من المبلئكة حامبلً الكتاب المقدس .وعندما بدأ الرجل يعظ كممة اهلل

الحية ،صارت الكممات تقفز من عمى صفحات الكتاب المقدس .كانت الكممات
تدخل الى قمبو ثم تخرج من فمو .وفيما كان يحدث ذلك ،صارت كممات الكتاب

المقدس سيفاً ذي حدين.
وفيما بدأ الخادم يصمِّي ألجل الناس الذين كانوا مرضى أو مصابين بأمراض ،سمح
الرب أن أنظر الى بقع قاتمة في الرئة ،في القدم ،في القمب ،أو أي مكان كان
لي َّ

فييا المرض .وكانت كممة اهلل تمضي الى المكان المصاب في الجسد ،ثم تبدأ
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الحماوة تتشكل حولو .في العديد من المرات حينما يصمي الناس من أجل الشفاء،

فإنيم يقولون" ،أوه ،أنا أشعر بحماوة الروح".

ُسمح لي ان أنظر روحياً كيف ُيحرق المرض ويخرج من جسد اإلنسان .واذ كنت
الرب.
أنظر جمداً جديداً وخبليا جديدة تبدأ بالنمو محل القديمة ،كنت أُسبِّح َّ

الحقاً ،فيما كنت أتكمم الى بعض الناس ،كانوا يقولون لي" ،لقد شفيت بأعجوبة في

ذلك اليوم ".نحن عمى األرض نرى جزءاً فقط ونعمم جزءاً فقط .نحن ننظر ونعرف
فقط ما يسمح بو اهلل .ما رأيتو كان فقط ما سمح بو اهلل ،وأنا أعطيو كل التسبيح

واإلجبلل والمجد.

اإلقتراب من العرش

بدأت أرى األىمية والحاجة لؤلنبياء في عالم اليوم كما كانت في أزمنة الكتاب

المقدس .بدأت أرى األىمية في الخدمات الخماسية المذكورة في الرسالة الى أىل

أفسس:

ض
َع َ
" َو ُى َو أ ْ
طى اْلَب ْع َ
ِّ ِ
َج ِل
ين ،أل ْ
ُرَعاةً َو ُم َعمم َ

)22-22 :4

ونوا ُر ُسبلً،
َن َي ُك ُ
أْ
تَ ْك ِم ِ ِ ِ
ين،
يل اْلق ِّديس َ

ض
ينَ ،واْلَب ْع َ
اءَ ،واْلَب ْع َ
َواْلَب ْع َ
ض ُمَب ِّش ِر َ
ض أ َْنبَِي َ
ِل َع َم ِل اْل ِخ ْد َم ِةِ ،لُب ْنَي ِ
يح( ".أفسس
ان َج َس ِد اْل َم ِس ِ

رأيت مدى أىمية كل فرد في جسد المسيح.

يقول لنا الكتاب المقدس أنو يمكننا "أن َنتَقَ َّد ْم بِثِقَ ٍة ِإلَى َع ْر ِ
ش ِّ
ال َر ْح َمةً
الن ْع َم ِة ِل َك ْي َنَن َ
َوَن ِج َد نِ ْع َمةً َع ْوناً ِفي ِحينِ ِو( ".عبرانيين  .)26:4كممة اهلل تعطينا اليقين أنو لنا "ثِقَةٌ
بِالد ُخ ِ
ول ِإَلى «األَ ْق َد ِ
ع" (عبرانيين  ،)29:26ألن " ُكل َش ْي ٍء تَ ْق ِريباً
اس» بِ َدِم َي ُسو َ
الدِم ،وبِ ُد ِ ِ ٍ
وس بِ َّ
ام ِ
ب َّ
ص ُل َم ْغ ِف َرةٌ" (عبرانيين )22:9
َيتَ َ
طيَُّر َح َس َ
ون َس ْفك َدم الَ تَ ْح ُ
الن ُ
َ
عوض
يا أصدقائي ،أستطيع أن أشيد أن ذلك صادق .دم يسوع المسيح ىو الذي ي ِّ

عن النفس .كممتو ودمو يعمبلن معاً في نعمة.
" َفْمَنتَقَ َّد ْم بِثِقَ ٍة ِإلَى َع ْر ِ
ش ِّ
ال َر ْح َمةً َوَن ِج َد نِ ْع َمةً َع ْوناً ِفي ِحينِ ِو( ".عبرانيين
الن ْع َم ِة ِل َك ْي َنَن َ
)26:4
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مساعدة جاهزة
كم من المرات يكون لنا إحتياجات كبيرة؟ عندنا أمراض في أجسادنا .نجتاز حالة
حزن .نجتاز حالة طبلق .وفاة أحد أحبائنا .أحد األوالد َّ
ضل وسار وراء العالم .ليس
ىناك من يبعث لنا أمواالً البتة ،ونحن بحاجة الى مساعدة .في حاالت مثل ىذه،

نأتي بجرأة الى عرش اهلل ونصمي" ،يا اهلل ،أريدك أن تساعدني"،

الرب
في الروئ ،أعطاني اهلل مشاىد عمى األرض ،في كل مرة يصرخ القديسين الى َّ
ِطمباً لممساعدة ،فإن كممة اهلل تكون ىناك .كما أن مبلكاً يحمل كتاباً م َّ
قدساً كبي اًر في
يديو يكون ىناك .ثم أرى المبلك وىو يفتح كممة اهلل ويدفعيا في وجو الشيطان.

ويكون الشيطان ىناك في ىيئة روح شرير أو أفعى .حينما فتح المبلك الكتاب
أيت الشيطان يتراجع الى الوراء صارخاً ،ألنو عِمم أن المبلك يستخدم ضده
المقدس ،ر ُ
سيفاً ذي حدين.

أريد أن أقول لكم أن األشياء التي كنت أراىا في الروح لم تكن تحدث دوماً في

الكنيسة التي أخدم فييا .فقد كنت أرى أشياء في الروح تحدث عمى بعد أميال عديدة.
ٍ
تحدث.
أوقات لم أكن أعمم أين ومتى كانت ىذه األشياء
في
ُ

شك اًر هلل ،أن يسوع ىزم الشيطان ألجمنا عمى الصميب مرة والى األبد لكي ننال

الحرية والحياة .بإمكاننا األن أن نأتي بجرأة الى عرش النعمة أينما نكون.

ِمسحة ِ
وشفاء

رحمة اهلل ونعمتو حقيقية ومتاحة لشفاء كل سقم ومرض من خبلل أيات كتابو

المقدس .أريدكم أن تتشجعوا اليوم بكممة اهلل.
كنت محتاجاً لشيء ،إذىب
إن َ
مبلئكة اهلل ىي "أ َْرَواحاً َخ ِاد َمةً
(عبرانيين .)24:2

بجرأة الى عرش النعمة وأطمب من اهلل ليساعدك.
ِِ
ص"
َن َي ِرثُوا اْل َخ َ
ُم ْر َسمَةً ِلْم ِخ ْد َم ِة أل ْ
ين أ ْ
َج ِل اْل َعتيد َ
بل َ

إني أدرك ذلك من أيات الكتاب المقدس ،واني أؤمن بيا .إضافة الى ذلك ،إني
الرب،
أعرف أنيا حقيقية .لقد رأيتيا في العالم الروحي مرات عديدة .حينما نطمب َّ
ُيرسل اهلل مبلئكة لمساعدتنا بقوة وقدرة كممتو وروحو.
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حينما كانت الشياطين تُطرد من شخص في خدمة ما ،كنت أرى األرواح الشريرة
تخرج مثل ِظبلل قاتم أو ظيورات قاتمة .حينما ُينادى بإسم يسوع ،فإني أرى مبلئكة

تمقي القبض عمى ذلك الروح الشرير وتقيده بسمسمة .حينما كنت أرى ذلك ،كنت

أفكر" ،يا اهلل ،كم جميمة كممتك لتحرير ىؤالء الناس الممسوسين من القوات الشريرة".

الرب ىي التي تعمل .إنيا كممة يسوع المسيح .في إسمو فقط – في إسم
إن كممة َّ

سينجز ذلك.
يسوع المسيح – ُ
أطمب إسم يسوع المسيح .ىو سينقذك .ستكون مولوداً ثانية ،متحر اًر من خطاياك،

ويكون لك بيت أبدي في السماء.

قوة الكممة

لمرب جداً ،وعممت من حضور
كنت ذات مرة في ماليزيا .كان الناس ىناك جائعين َّ
الرب أن اهلل سيعمل بقوة عظيمة .فيما بدأ مجد اهلل يسقط عمينا ،تساقط مثل مطر.
َّ

كان الروح القدس يتحرك في وسطنا ويخمص الناس .كان الناس يسقطون من

الرب التي
الرب .تحررت نفوس عديدة بقوة َّ
مقاعدىم عمى األرض فيما كانوا يقبمون َّ
لمستيم .أوهَّ ،
الرب وحضوره ىناكِ .
ظت كممة اهلل وجعمت الناس أح ار اًر.
حل فرح َّ
وع ْ
كم كان الناس جياعاً هلل! أرادوا أن يكونوا مولودين ثانية وأن يسألوا يسوع لمدخول الى

قموبيم .قوة كممة اهلل مذىمة.

طعام لمفكر
ىذه أية أخرى أريدكم أن تفكروا فييا:
"فَ ْانتََق َل مبلَ ُ ِ
ِ
َّح ِ
اب ِم ْن
َم َام َع ْس َك ِر ِإ ْس َرائِ َ
اء ُى ْم َو ْانتََق َل َع ُم ُ
ود الس َ
يل َو َس َار َوَر َ
ك اهلل السَّائ ُر أ َ
َ
ِ
أَم ِ
اب
ِّين َو َع ْس َك ِر ِإ ْس َرائِ َ
ام ِي ْم َوَوَق َ
َّح ُ
ص َار الس َ
ص ِري َ
اء ُى ْم .فَ َد َخ َل َب ْي َن َع ْس َك ِر اْلم ْ
يل َو َ
ف َوَر َ
َ
َّ
اك ُك َّل المَّْي ِل( ".خروج )26-29 :24
ب َى َذا ِإلَى َذ َ
اء المَّْي َلَ .فمَ ْم َي ْقتَ ِر ْ
َوالظبلَ ُم َوأ َ
َض َ

يا أوالد اهلل ،أال تعممون أن اهلل يريد أن يعمل عجائب اليوم مثمما فعل البارحة؟ لسبب

ما أزلنا حسنات اهلل التي جيزىا لنا .لقد تجاىمنا كل األشياء الجميمة هلل.
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يتواجد المتعاممين مع القوى الخفية وكل أنواع السحر والشعوذة في أرضنا .إنيم
يتكممون الى الجوع الموجود في قموب الناس .تبحث الناس عن نصيحة وتوجيو

لحياتيم من جميع المصادر .عمى أي حال ،أقول لكم أن اهلل حقيقي وصادق .فيو
ال يريدنا أن نبلحق المتعاممين مع القوى الخفية .ال يريد أن يرى شر السحر والقوى

الخفية في العالم .اهلل يتكمم ضد القوى الخفية وضد مبلحقة االتوابع في كممتو:
"الَ تَْمتَِفتُوا ِإلَى اْل َج ِّ
الرب ِإلَيُ ُك ْم( ".الويين
طمُُبوا التََّوابِ َع فَتَتََن َّج ُسوا بِ ِي ْم .أََنا َّ
ان َوالَ تَ ْ
)32:29
إنو لفعل أثيم وخطأ فادح أن يذىب أحد الى الوسطاء الروحيين والمتعاممين مع القوى
الخفية لطمب مساعدة وارشاد .بدالً من ذلك ،عمييم أن يعمموا أن مبلئكة اهلل حقيقية

ومرسمة لخدمتنا نحن الوارثين لمخبلص.
ُ
"ألََّنو ي ِ
وك ِفي ُك ِّل طُ ْرِق َك( ".مزمور )22:92
وصي َمبلَئِ َكتَوُ بِ َك ِل َك ْي َي ْحفَظُ َ
ُُ

ك ح ْ ِ َّ
ِ ِ
ِ
صيُ ْم .بِ َم َحَّبتِ ِو َوَْأرفَتِ ِو ُى َو فَ َّكيُ ْم َوَرفَ َعيُ ْم
ض َاي َ
ق َو َمبلَ ُ َ
"في ُك ِّل ضيق ِي ْم تَ َ
ض َرتِو َخم َ
ِ ِ
َّ
يم ِة( ".إشعياء )9:63
َو َح َممَيُ ْم ُكل األََّيام اْلقَد َ
َّر" :تََب َار َك ِإلَوُ َش ْد َرَخ َو ِمي َش َخ َو َع ْب َدَن ُغو الَِّذي
فَقَ َ
ال َنُب َ
وخ ْذَنص ُ
ِِ
ِ
ِ
َِّ
اد ُى ْم ِل َك ْي
َج َس َ
َسمَ ُموا أ ْ
الذ َ
ين اتَّ َكمُوا َعمَْيو َو َغَّي ُروا َكم َمةَ اْل َممك َوأ ْ
َغ ْي ِر ِإلَ ِي ِي ْم( ".دانيال )28:3

أ َْر َس َل َمبلَ َكوُ َوأ َْنقَ َذ َعبِ َ
يدهُ
الَ َي ْعُب ُدوا أ َْو َي ْس ُج ُدوا ِِإللَ ٍو

حشود المالئكة
الرب يسوع إعبلناً عن الجحيم ،إستطعت بعيني الروحية رؤية كممة
حينما أعطاني َّ
اهلل مكتوبة في الجو حول منزلي.

كان في الخارج حول منزلي حشد عظيم من المبلئكة .كان البعض منيم جالسين،
يتحدثون فيما بينيم .مجموعة أخرى كان ليا نظرة اَ ِمرة تترقب الوضع .في المجموعة
الثالثة كانت المبلئكة مجنحة وواقفة جنباً الى جنب وظيرىا بإتجاه المنزل .أما
المجموعة األخيرة فكانت مؤلفة من مبلئكة ضخمة ِشبو محاربين عظماء! كان لكل
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واحد منيم سيف كبير .إن ِ
وجد ولو ِظل قاتم يحاول الزحف نحو منزلي ،لقاموا

بسحب سيوفيم من غمدىا ودافعوا عن عائمتي.
ف الرو ِح ...ىو َكِممةُ ِ
اهلل( ".أفسس  .)27:6إذ أن الكممة تخرج كالبريق
تذكرَ " ،س ْي َ
َُ َ
وتدخل مباشرة في العدو .حينئذ يحترق العدو ويتحول الى رماد.

ون أَ ْق َد ِ
ت ُبطُ ِ
ام ُك ْم" (مبلخي
ون َرَماداً تَ ْح َ
أتت الى ذىني األية" :األَ ْش َرَار َ ...ي ُك ُ
ون َ
 .)3:4رؤية كممة اهلل وىي تعمل بصورة مستمرة أدىشتني.
حررت المبلئكة بطرس من السجن:
حينما أرسل اهلل كممتوَّ ،
ِ
الرب أَ ْقب َل وُنور أَض ِ
ظوُ قَائِبلً« :قُ ْم
ك َّ
ب ُب ْ
ط ُر َس َوأ َْيقَ َ
" َوِا َذا َمبلَ ُ
ب َج ْن َ
ض َر َ
اء في اْلَب ْيت َف َ
َ َ ٌ َ َ
َع ِ
السْم ِسمَتَ ِ
ط ْق َواْلَب ْس َن ْعمَْي َك».
ط ِت ِّ
ك« :تَ َم ْن َ
اجبلً»َ .ف َسقَ َ
ال لَوُ اْل َمبلَ ُ
ان ِم ْن َي َد ْي ِوَ .وقَ َ
ِ
ان الَ َي ْعمَ ُم أ َّ
َن الَِّذي
فَفَ َع َل َى َك َذا .فَقَ َ
اء َك َواتَْب ْعني» .فَ َخ َرَج َيتَْب ُعوُ َ -و َك َ
ال لَوُ« :اْلَب ْس ِرَد َ
جرى بِو ِ
از اْل َم ْح َر َس األ ََّو َل
ط ِة اْل َمبلَ ِك ُى َو َح ِق ِيقي َب ْل َيظُن أََّنوُ َي ْنظُ ُر ُرْؤَيا .فَ َج َا
اس َ
ََ َ
والثَّانِي وأَتََيا ِإلَى َب ِ
اب اْل َح ِد ِيد الَِّذي ُي َؤِّدي ِإلَى اْل َم ِد َين ِة فَ ْانفَتَ َح لَيُ َما ِم ْن َذاتِ ِو فَ َخ َرَجا
َ َ َ
ِِ
وتَقَ َّدما ُزقَاق ًا و ِ
اآلن
ال ُب ْ
ك .فَقَ َ
احداً َوِلْم َوْق ِت فَ َارقَوُ اْل َمبلَ ُ
ط ُر ُس َو ُى َو قَ ْد َرَج َع ِإلَى َن ْفسوَ « :
َ َ
َ
ت َي ِقيناً أ َّ
ظ ِار َش ْع ِب
َن َّ
ود َس َو ِم ْن ُك ِّل ْانتِ َ
الرب أ َْر َس َل َمبلَ َكوُ َوأ َْنقَ َذنِي ِم ْن َي ِد ِى ُير ُ
َعِم ْم ُ
اْلَيي ِ
ود»" (أعمال الرسل )22-7 :22
ُ

المالئكة وكممة اهلل
لدينا العديد من األيات عن ظيور المبلئكة لمناس .ىذه أمثمة أخرى:
ِّ ِ ِ ِ
ِ ِ
ُم ِ
ظيََر لَوُ ِفي ُحْمٍم قَائِبلًَ" :يا
ك َّ
الرب قَ ْد َ
ور ِإ َذا َمبلَ ُ
يما ُى َو ُمتَفَكٌر في َىذه األ ُ
َولَك ْن ف َ
إم َأرَتَ َك أل َّ
َن الَِّذي ُحبِ َل بِ ِو ِفييَا ُى َو ِم َن الرو ِح
ف ْإب َن َد ُاوَد الَ تَ َخ ْ
وس ُ
َن تَأ ُ
ف أْ
ُي ُ
ْخ َذ َم ْرَي َم ْ

اْلقُ ُد ِ
س( ".متى )26:2

مع َام
ف َّ
"ثَُّم َك َش َ
الرب َع ْن َع ْيَن ْي َب َ
ِفي َي ِد ِه فَ َخ َّر َس ِ
اجداً َعمى َو ْج ِي ِو".

الرب و ِاقفاً ِفي الطَّ ِري ِ
ق َو َس ْيفُوُ َم ْسمُو ٌل
ص َر َم َ
فَأ َْب َ
بلك َّ َ
(العدد )32:22
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ط ِر ِيق ِو والَقَاه مبلَئِ َكةُ ِ
اهلل( ".تكوين )2:32
" َوأ َّ
ضى ِفي َ
وب فَ َم َ
َما َي ْعقُ ُ
َ ُ َ
يض ج ِالس ْي ِن و ِ
ت مبلَ َك ْي ِن بِثَِي ٍ
احداً ِع ْن َد ال َّأر ِ
اب بِ ٍ
ث
اآلخ َر ِع ْن َد ِّ
"فََن َ
الر ْجمَْي ِن َح ْي ُ
ْس َو َ
ظ َر ْ
َ َ َ
ضوعاً( ".يوحنا )22:26
ان َج َس ُد َي ُسو َ
ع َم ْو ُ
َك َ
الرب قَ َ ِ ِ
ب َن ْحو اْل َجُن ِ
وب َعمَى الطَّ ِري ِ
ق اْل ُم ْن َح ِد َرِة ِم ْن
"ثَُّم ِإ َّن َمبلَ َك َّ
ال لفيمُب َس« :قُ ْم َوا ْذ َى ْ َ
أ ِ
يم ِإلَى َغ َّزةَ»" (أعمال الرسل )26:8
ُ
ُور َشم َ
ك ِ
َعُب ُدهُ( ".أعمال الرسل
ف بِي َى ِذ ِه المَّْيمَةَ َمبلَ ُ
"ألََّنوُ َوقَ َ
اإللَ ِو الَِّذي أََنا لَوُ َوالَِّذي أ ْ
)23:27
كمسيحيين نحتاج أن نفيم كم من الحماية لدينا .عمينا أن نفيم أن اهلل جيز كل شيء
لنا في كممتو المقدسة .حينما نحتاج الى عون ،يمكننا الذىاب إليو بج أرة في وقت

الحاجة .عند عرش النعمة ،بإسم يسوع المسيح ،نمتمس منو العون .حينما نطمب منو
العون ،فإنو يعطيو لنا دائماً .فيو يحب مساعدتنا فيما نستمر في حفظ وصاياه

وخدمتو.

--------------------------------

مجيء عالم جديد
عمي أن
أليام عديدة من بعد إقامتي المؤقتة في الجحيم ،كنت مريضة جداً .كان َّ

أضيء النور عند النوم .إحتجت الى الكتاب المقدس معي في كل األوقات ،وكنت

أقرأه بإستمرار .كانت نفسي مصدومة بشكل خطير .إختبرت بعض ما يعانيو

الضالين عند ذىابيم الى الجحيم.

كان يسوع يقول" ،سبلم .إىدأ" (مرقس  ،)39:4وكان السبلم يفيض نفسي .مع ذلك،

بعد مرور لحظات قميمة أبدأ أصرخ ثانية صراخاً ىستيرياً بخوف.

خبلل ىذا الوقت ،كنت أعمم إني لم أكن لوحدي أبداً وأن يسوع كان دوماً معي .مع

ذلك ،حتى بمعرفتي ذلك ،كنت في بعض األحيان ال أستطيع الشعور بحضوره .كنت
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عمي الرجوع ثانية الى الجحيم حتى لو كان
في بعض األحيان أخاف جداً إن كان َّ
يسوع بقربي.

حينما حاولت أن أقول لؤلخرين عن إختباراتي في الجحيم ،لم يكونوا يصغون لي.

كنت أتوسل بيم" ،أرجوكم ،توبوا عن خطاياكم قبل فوات الوقت ".لقد كان صعب ًا
عمى أي واحد أن ِّ
يصدق ما كنت أقولو عن العذاب الذي عانيتو ،إضافة الى ما قالو
لي يسوع ألكتب عن الجحيم.

الرب الذي يشفي .مع ذلك لم أكن مقتنعة إني سأسترد
أعاد يسوع لي تأكيده أنو ىو َّ
صحتي كاممة ،لكنو حدث شفاء كامل ،ببطء ولكن بيقين.

فردوس السالم

الرب يسوع ،وكنا نحمق عالياً في الجو .قال
ثم حدث ثانية .كنت مرة أخرى مع َّ
يك محبة وطيبة اهلل وأجزاء من السماء .أر ِ
يسوع" ،أريد أن أر ِ
يدك أن تنظري أعمال

الرب الرائعة ،التي ىي جميمة لمنظر جداً".
َّ

الرب ِ
إليك .رحمتو تدوم الى األبد".
قال لي مبلك" ،أنظري طيبة ولطف َّ

كان لدي إحساس بمحبة ورقة المبلك حتى إني كنت عمى وشك البكاء حين قال
ثانية" ،أنظري قوة وقدرة وعظمة اهلل .دعيني أر ِ
يك المكان الذي صنعو ألوالده".

وفجأة ،كان ىناك كوكب ضخم يموح أمامنا ،بدا لي الكوكب كبي اًر بحجم األرض.
يدةً ،أل َّ
ضتَا،
يدةً َوأ َْرضاً َج ِد َ
اء َج ِد َ
"ثَُّم َأرَْي ُ
ض األُولَى َم َ
اء األُولَى َواأل َْر َ
َّم َ
ت َس َم ً
َن الس َ
ت اْلم ِد َينةَ اْلمقَ َّدسةَ أ ِ
ِ
يدةَ َن ِازلَةً
يم اْل َج ِد َ
وج ُد في َما َب ْع ُدَ .وأََنا ُي َ
َواْلَب ْح ُر الَ ُي َ
ُ َ ُ
وحَّنا َأرَْي ُ َ
ُور َشم َ
اء ِمن ِع ْن ِد ِ
ِمن السَّم ِ
اهلل ُميََّيأَةً َك َع ُر ٍ
وس ُم َزَّيَن ٍة ِل َر ُجِميَا( ".رؤيا )2-2 :22
ْ
َ
َ
ثم سمعت صوت االَب يقول:

"االَب واإلبن والروح القدس جميعيم واحد .االَب واإلبن ىما واحد ،واالَب والروح
َّ
أحد.
القدس ىما واحد .أرسمت إبني ليموت عمى الصميب كي ال
يضل ٌ
سأر ِ
يك المكان الذي صنعتو ألوالدي .إني أىتم جداً بجميع األوالد .إني أىتم حينما
بل ،حتى عند طرح ثمر رحم ِك قبل أوانو .أتنظرين ،إني أعرف كل شيء،
تفقد ٌأم طف ً
وأنا أىتم.
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منذ الوقت الذي تكون ىناك حياة في الرحم ،أعرف ذلك .أعرف عن األطفال الذي

قُتموا فيما ال يزالوا في أجساد أمياتيم وعن حياة أؤلئك المجيضين الذي طُرحوا وغير
المرغوبين .أعرف عن الذين يولدوا ميتين وعن أؤلئك األطفال الذين يولدوا بعيوب.
ٍ
نفس.
منذ لحظة َ
الحمل ،كل واحد ىو ٌ
إلي حينما تموت .إنيم معززين في السماء ،ويصيرون
مبلئكتي تنزل وتجمب األطفال َّ

كائنات كاممة .أعطييم أجساداً كاممة وأُعيد أي جزء مفقود من أجسادىم .أنا أعطييم

أجساداً كاممة".

كان في كل مكان من الكوكب شعور أنك م َّ
قدٌر ،شعور بالرفاىية الكاممة .كل شيء
كان كامبلً .وكان ىنا وىناك وسط العشب األخضر الخصب وبِرك المياه النقية
البمورية مقاعد رخام ومقاعد خشبية مصقولة بإتقان لمجموس.

في كل مكان أنظره ،أجد أطفاالً منيمكين في أنواع مختمفة من النشاطات .كل طفل

كان مرتدياً رداء أبيض خالص وزوج صندل لقدميو .كانت األردية ىكذا بيضاء

لدرجة كانت تتؤلأل في نور الكوكب الرائع .كانت غ ازرة المون في كل مكان تتناغم

مع بياض أردية األطفال .كانت المبلئكة تحرس المدخل ،وكانت أسماء األطفال

مكتوبة جميعيا في كتاب.

ويعمَّمون الموسيقى من كتاب ذىبي .تفاجئت لرؤية
رأيت أطفاالً يتعممون كممة اهلل ُ
حيوانات من جميع األنواع مقبمة الى األطفال أو جالسة بجانبيم فيما كانوا في تمك

المدرسة المبلئكية.

لم تكن ىناك دموع أو حزن .كل شيء كان جميبلً جداً .كانت البيجة والسعادة في
كل مكان.

ثم أراني المبلك كوكب أخر كان يتوىج أمامي مثل نور عظيم .كان النور يضيء
ق مبليين النجوم ،وكل شيء عمى الكوكب كان جميبلً وحياً .رأيت من عمى ٍ
بتأل ِ
بعد
جبمين مصنوعين من ذىب خالص ،فيما كان عمى مقربة مني بوابتين ذىبيتين،

كانت مطمورة فييا ألماس وأحجار كريمة.

كنت أعمم في قمبي أن تمك كانت األرض الجديدة وأن تمك المدينة الرائعة المتمددة

أمامي كانت أورشميم الجديدة – مدينة اهلل التي ستنزل الى األرض.
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العودة الى األرض
وفي الحال ،صرت أشاىد األرض القديمة ثانية ،األرض كما ستكون بعد الضيقة
القديمة ولكن قبل النيران األخيرة ليرمجدون التي ستطيرىا في النياية .كما إني رأيت

في ىذا المشيد أورشميم ،عاصمة العصر األلفي.

رأيت في رؤيا أناس أتين من بعيد ومن قريب ،سائرين بإتجاه المدينة .كان يسوع ىنا

ممكاً ،وكل أمم األرض جمبت إليو ىدايا ووالء .لم يكن ممكاً فحسب ،بل أيضاً

معترف كممك المموك!
ٌ
أعطاني يسوع ترجمة لرؤيتي وأوضح عما سيحدث بعدئذ:

سيخطف أؤلئك
قريباً سأرجع وأخذ معي الى السماء األموات الصالحين أوالً .ثمُ ،
األحياء الباقين ليكونوا معي في اليواء .بعد ذلك ،سيحكم عدو المسيح عمى األرض
لفترة معينة ،وستكون ىناك ضيقات لم تحدث مثميا أبداً ولن تحدث أبداً .ثم سأرجع

قديسي ،وسُيمقى إبميس في حفرة عميقة جداً حيث سيبقى ىناك لفترة ألف سنة.
مع
َّ
خبلل ىذه األلف سنة ،سأحكم أنا عمى األرض من أورشميم .حينما تنتيي األلف

سيطمق سراح إبميس لفترة ،وسأغمبو بإشراق مجيئي .األرض القديمة ستزول.
سنةُ ،
أنظروا ،ستكون ىناك أرض جديدة وأورشميم جديدة تيبط عمييا ،وسأحكم أنا الى أبد

األبدين.

----------------------------

عودة المسيح

الرب! ِ
سمعت دعوتو مثل صوت بوق وصوت رئيس مبلئكة.
ورأيت في رؤيا عودة َّ

( 2تسالونيكي  .)26:4إىتزت كل األرض ،وخرج من القبور الموتى األبرار لمبلقاة

الرب في اليواء.
َّ

تبوق لساعات عديدة .أعطت االرض والبحر أمواتيا (رؤيا .)23:26
كانت األبواق َّ

ي ينظر مشيداً رائعاً .سمعت
الرب يسوع المسيح واقفاً عمى السحب في رداء نار ٍّ
كان َّ
صوت األبواق ثانية .وفيما كنت أنظر ،رأيت أؤلئك الذين كانوا أحياء وباقين عمى
األرض يصعدون لمبلقات ِو:
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ع سي ْح ِ
ات وقَام ،فَ َك َذِل َك َّ ِ
"ألََّنوُ ِإ ْن ُكَّنا ُن ْؤ ِم ُن أ َّ
ض ُرُى ُم اهللُ أ َْيضاً
َن َي ُسو َ
ون بَِي ُسو َ َ ُ
الراق ُد َ
ع َم َ َ َ
َحياء اْلب ِاقين ِإلَى م ِج ِ
يء َّ
َم َعوُ .فَِإَّنَنا َنقُو ُل لَ ُك ْم َى َذا بِ َكِم َم ِة َّ
الرب الَ
الربِ :إَّنَنا َن ْح ُن األ ْ َ َ َ َ
َ
ف ي ْن ِز ُل ِمن الس ِ
ٍ
ق َّ ِ ِ
ص ْو ِت َرئِ ِ
ين .أل َّ
يس َمبلَئِ َك ٍة
َن ْسبِ ُ
َن ا َّلرب َن ْف َسوُ َس ْو َ َ
َ
الراقد َ
َّماء بِيُتَاف ،بِ َ
َ
وبو ِ ِ
ِ
ف
ات ِفي اْل َم ِس ِ
ين َسُن ْخ َ
ط ُ
ون أ ََّوالً .ثَُّم َن ْح ُن األ ْ
ق اهللَ ،واأل َْم َو ُ
َُ
اء اْلَباق َ
وم َ
َحَي َ
يح َسَيقُ ُ
ِ
ج ِميعاً معيم ِفي السح ِب ِلمبلَقَ ِاة َّ ِ
ون ُك َّل ِح ٍ
الرب".
ين َم َع َّ
ُ
َ
الرب في اْليَ َواءَ ،و َى َك َذا َن ُك ُ
َ َ ُْ
ُ
( 2تسالونيكي )27-24 :4

أيت المفديين كمبليين من النقاط الضوئية متجمعين معاً عمى مكان في الجو.
ر ُ
داء أنقى من البياض .كان ىناك فرٌح
وىناك إستمم كل واحد منيم من المبلئكة ِر ً

عظيم .وكان قد أُعطي لممبلئكة مسؤولية الخدمة ،وكان المبلئكة في كل مكان
يعطون إىتماماً خاصاً لممقامين من الموت .أُعطيت أجساد جديدة لممفديين ،وصاروا

تحولة.
الم ِّ
يطيرون عبر الفضاء بأجسادىم ُ

إمتمئت السموات بفرح وسعادة عظيمة ،وكانت المبلئكـة ترنم" ،المجد لممك المموك!"

جسد المسيح
في ىذه الرؤيا ،رأيت جسداً روحياً ضخماً في أعالي السموات ،كان جسد المسيح.

فت
وكان الجسد متمدداً عمى ظيره فيما كان الدم يتساقط كقطرات الى األرض .عر ُ
أنو ُيمثل جسد ربنا المذبوح .ثم كبر الجسد أكثر فأكثر حتى مؤل السموات .وكان

يدخل فيو المبليين من القديسين المفديين.

اقبت منذىمة فيما كانت المبليين تتسمق درجات ُسمَّم لتصل الى الجسد وتممئوُ،
ر ُ
مبتدأة من القدمين ومستمرة من خبلل الساقين والذراعين والمعدة والقمب والرأس.
ٍ
وبصوت عظيم َّ
سبح
وحين إمتؤل الجسد ،رأيتوُ ممتمئاً بالناس من جميع زوايا األرض.
الرب:
الجميع َّ
"وىم يتَرَّنمون تَرنِيمةً ج ِد َ ِِ
وموُ،
ْخ َذ ِّ
َن تَأ ُ
ينُ « :م ْستَ ِحق أ َْن َ
ت أْ
َ ُْ َ َ ُ َ ْ َ َ
يدةً قَائم َ
الس ْف َر َوتَ ْفتَ َح ُختُ َ
ت َوا ْشتََرْيتََنا ِلمَّ ِو بِ َد ِم َك ِم ْن ُك ِّل قَبِيمَ ٍة َوِل َس ٍ
ُم ٍةَ ،و َج َعْمتََنا ِِإللَ ِيَنا
ان َو َش ْع ٍب َوأ َّ
ألََّن َك ُذبِ ْح َ
ك َعمَى األ َْر ِ
ض»" (رؤيا )26-9 :5
ُممُوكاً َو َكيََن ًة ،فَ َسَن ْمِم ُ
80

سيق أر
كانت المبليين متجمعة قدام العرش ،ور ُ
أيت مبلئكة يجمبون الكتب التي منيا ُ
الحكم .وكان ىناك كرسي الرحمةِّ ،
ووزعت المكافأت الى العديد منيم.
ُ

وفيما كنت أراقب مندىشة ،رأيت ظممة غطت األرض ،وكانت قوات شيطانية تجري

في كل مكان .إنطمقت أعداد ال تعد وال تحصى من األرواح الشريرة من سجونيا

وتدفقت عمى األرض .سمعت صوتاً عالياً يقول:
َن ِإْبِميس َن َز َل ِإلَْي ُكم وبِ ِو َغض ٌ ِ
"وْي ٌل ِلس ِ
اكنِي األ َْر ِ
يمَ ،ع ِالماً أ َّ
ض َواْلَب ْح ِر ،أل َّ
َن َلوُ
َ
َ
َ
ب َعظ ٌ
ْ َ
َ
َزَماناً َقِميبلً( ".رؤيا )22:22

غضب اهلل
سمو عمى كل األرض .إىتز الجحيم من غضبو
رأيت وحشاً غاضباً ،وىو يسكب َّ

سودوا األرض
الشديد ،وخرجت من حفرة ببل قاع حشود من الكائنات الشريرة ُلي ِّ
بأعدادىم الغفيرة.

كان الرجال والنساء يركضون باكين نحو التبلل والكيوف والجبال .وكانت ىناك

حروب وجوع وموت عمى األرض .وفي النياية رأيت خيوالً ومركبات نارية في
َّ
اء َك ِم ْس ٍح ِم ْن َش ْع ٍرَ ،واْلقَ َم ُر
ص َار ْ
ت َس ْوَد َ
السموات .إرتعدت األرض ،فيما "الش ْم ُس َ
ص َار َك َّ
الدِم" (رؤيا )22:6
َ
ثم أعمن مبلك" ،إسمعي يا أرض ،الممك قادم!"

ثم ظير ممك المموك ورب األرباب في الجو .وكان معو في عظمة ٍ
بيية القديسون
أثواباً أنقى من البياض .تذكرتَ " ،ستَْنظُ ُرهُ ُكل َع ْي ٍن" (رؤيا
َ ..و ُكل ِل َس ٍ
الرب.
ان َسَيعترف" (رومية  )22:24أنو ىو َّ

من كل العصور ،مرتدين
 )7:2و " َستَ ْجثُو ُكل ُرْكَب ٍة
ثم جمبت المبلئكة مناجميا وحصدت الحبوب الناضجة (أنظر رؤيا ،)29–24 :24
التي ىي نياية العالم.

فكرت" ،ينبغي عمينا أن يحب أحدنا األخر .عمينا أن نكون حازمين في الحق وأن

نؤدب أوالدنا في نور مجيء المسيح القريب .ألنو يقيناً ،الممك قادم!"
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مطمب الرب األخير :كن جاه ازً

قال لي يسوع" ،توبوا واخمصوا ألن ممكوت اهلل عمى األبواب .ستُنجز مشيئتي
وكممتي .ىيئوا الطريق لمرب ".ثم أعمن:
الد ْى ِر اْلح ِ
ص األ ْ ِ
اء ِفي َّ
"أ َْو ِ
اء ُى ْم َعمَى َغ ْي ِر
اض ِر أ ْ
َ
َن الَ َي ْستَ ْكبِ ُرواَ ،والَ ُيْمقُوا َرَج َ
َغنَي َ
ي ِقينَِّي ِة اْل ِغنى ،ب ْل عمَى ِ
اهلل اْل َح ِّي الَِّذي َي ْمَن ُحَنا ُك َّل َش ْي ٍء بِ ِغًنى ِلمتَّ َمت ِع" ( 2تيموثاوس
َ َ َ
َ

)27:6

كمموا شيود الجسد( .غبلطية )26:5
قولي ليم أن يسمكوا بالروح ،وال ُي ِّ
"الَ تَ ِ
ضموا! اهلل الَ ُي ْشم ُخ َعمَْي ِو .فَِإ َّن الَِّذي َي ْزرُعوُ ِ
ص ُد أ َْيضاً .أل َّ
َن َم ْن
اإل ْن َس ُ
ان ِإَّياهُ َي ْح ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ص ُد َحَياةً
ص ُد فَ َساداًَ ،و َم ْن َي ْزَرعُ لمرو ِح فَم َن الرو ِح َي ْح ُ
َي ْزَرعُ ل َج َسده فَم َن اْل َج َسد َي ْح ُ
أََب ِدَّيةً( ".غبلطية )8-7 :6
َعما ُل اْلجس ِد َ ِ
ادةُ األ َْوثَ ِ
َّ ِ ِ ِ
ان ِس ْحٌر
اسةٌ َد َع َارةٌِ ،عَب َ
نى َعيَ َارةٌ َن َج َ
ََ
" َوأ ْ َ
ظاى َرةٌ :التي ى َي ز ً
ِ
طٌرَ ،وأ َْمثَا ُل َى ِذ ِه الَّتِي
اق بِ ْد َعةٌَ ،ح َس ٌد قَ ْت ٌل ُس ْكٌر َب َ
ب ِشقَ ٌ
ام َغ ْي َرةٌ َس َخطٌ تَ َحز ٌ
َع َد َاوةٌ خ َ
صٌ
ِِ
ت أ َْيضاًِ :إ َّن الَِّذين ي ْفعمُ ِ
ون
َسبِ ُ
ت فَ ُقْم ُ
ق فَأَقُو ُل لَ ُك ْم َع ْنيَا َك َما َسَب ْق ُ
ون م ْث َل َىذه الَ َي ِرثُ َ
َ َ َ َ
أْ
ممَ ُكوت ِ
ِ
ان،
اهللَ .وأ َّ
َما ثَ َم ُر الرو ِح فَيُ َوَ :م َحَّبةٌ فَ َرٌح َسبلَ ٌم ،طُو ُل أََن ٍاة لُ ْ
ط ٌ
يم ٌ
َ َ
ف َ
صبلَ ٌح ،إ َ
ِ َِّ
ِ ِِ
وَداعةٌ تَعف ٌ ِ
صمَُبوا اْل َج َس َد
ين ُى ْم ِلْم َم ِس ِ
وسَ .ولَك َّن الذ َ
ام ٌ
يح قَ ْد َ
َ َ َ
ف .ض َّد أ َْمثَال َىذه لَْي َس َن ُ
الشيو ِ
مع األ ْ ِ َّ
ات( ".غبلطية )24-29 :5
ََ
َى َواء َو َ َ
إستمر يسوع في الكبلم:

حينما تُنجز كممة اهلل ،حينئذ ستأتي النياية .ليس أحد يعرف اليوم وال الساعة متى
سيرجع إبن اهلل الى األرض .حتى اإلبن نفسو ال يعرف ذلك ،ألن ذلك معروف لدى

االَب فقط .كممة اهلل تُنجز بسرعة .تعالوا كأطفال صغار ،ودعوني أطيِّركم من
أعمال الجسد .قولوا لي" ،يا رب يسوع ،تعال الى قمبي و ِ
أغفر لي خطاياي .أنا
أعرف إني خاطئ ،واني أتوب عن خطاياي .إغسمني بدمك ،واجعمني طاى اًر.
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أخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقاً أن أُدعى إبناً .أقبمك بإيمان كمخمِّصي".

سأعطيكم رعاة بحسب قمبي ،وسأكون راعيكم .ستكونون شعبي وأنا سأكون إليكم.

إق أروا كممة اهلل ،وال تتخموا عن إجتماعاتكم .أعطوا حياتكم كمياً لي ،وأنا سأحفظكم.
لن أترككم أو أتخمى عنكم.

كن جاه ازً لمقاء اهلل

يا أحبائي ،من أعماق قمبي ،شاركت معكم العديد من الرؤى واإلعبلنات عن السماء

والتي أُعطيت لي بقوة اهلل العمي .أريد أن ِّ
ألخص أفكاري بأن أعمن كثرة محبة اهلل

لنا .لقد أرانا عنايتو ومحبتو العظيمة بإرسال كممتو العظيمة إلينا ومنحنا إعبلنات في
ىذه األيام األخيرة.

الرب .عمينا أن نكون في كل األوقات
يا أعزائي ،عمينا أن نكون جاىزين لمقاء َّ

متشوقين الى مجيئو .أنا وأنت نعمم الضيقات واألزمنة والموسم الذي نحن فيو .لم
ِ
يأت عصر مثل ىذا البتة.
َّاعةَ الَّتِي
ون اْلَي ْوَم َوالَ الس َ
من كل قمبي ألح عميكم أن تكونوا جاىزين" ،ألََّن ُك ْم الَ تَ ْع ِرفُ َ
َيأْتِي ِفييا ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان" (متى  .)23:25يسوع المسيح راجعٌ!
َ

ىل تتذكروا كبلمي عن القديسين الذين يتواجدون األن في السماء؟ قال لي مبلك اهلل

أنو إن عشنا بإستقامة في يسوع المسيح ،فإننا سنمتقي بأحبائنا عند بوابة المجد إثناء

دخولنا فييا.

ىل إستممت ىذه الرسالة الجميمة في قمبك؟

تحدثت عن الكتب والسجبلت التي تحفظيا المبلئكة .كل شيء نعممو من أجل يسوع
ُ
َّ
مسجل ،وستكون مكافأتنا أعظم في السماء مما ىي عمى األرض .المبلئكة تكتب

عن أعمالنا.

في كثير من المرات ،يقوم المبشرين والوعاظ والمعممين وقادة أخرين بمغادرة منازليم

الرب يرى ذلك،
وأطفاليم وزوجاتيم مؤقتاً ليحمموا الصميب ألجل يسوع المسيحَّ .

ويعرف كل شيء عنو.
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الرب .في بعض
كما أنو يعرف عن ذىابنا مرات عديدة الى أماكن وال ُنعامل كأوالد َّ
األحيان ُيساء إلينا ،لكننا ال نزال أوالد الممك.
مع ذلك يريدنا اهلل أن نكون خداماً الى ٍ
خدام .يريدنا أن نخدم أحدنا األخر كما خدمنا
ىو.

يا قديسي اهلل ،لم ي ِعدنا اهلل ببستان ورد .مع أنو لم ي ِعدنا برفاىية عمى األرض ،إال

أننا نستطيع الحصول عمى بركات وغنى وكرامة وأشياء مادية كما يسمح اهلل .عمى

أي حال ،نستطيع الحصول عمييا ونحن حاممين صمباننا وتابعين يسوع.

كرب ومخمِّ ٍ
ٍّ
ص لك،
بعد يسوع المسيح
أريدك أن تكون
اً
جاىز .إن كنت لم تستمم ُ
يمكنك أن تخمص بحسب األية المقدسة:
َح َّ
يد ِل َك ْي الَ َي ْيِم َك ُكل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِ ِو َب ْل
ب المَّوُ اْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْابَنوُ اْل َو ِح َ
"ألََّنوُ َى َك َذا أ َ
ون لَوُ اْل َحَياةُ األََب ِدَّيةُ( ".يوحنا )26:3
تَ ُك ُ
ت بِ َقْمبِ َك أ َّ
ت بِفَ ِم َك بِ َّ
الرب َي ُسو َ
"ألََّن َك ِإ ِن ْ
آم ْن َ
اعتََرْف َ
اموُ
َن اهللَ أَ َق َ
ع َو َ
ف بِ ِو ِلْم َخبلَ ِ
ص .أل َّ
أل َّ
َن ُك َّل
ب ُي ْؤ َم ُن بِ ِو ِلْمبِِّر َواْلفَ َم ُي ْعتََر ُ
َن اْل َقْم َ

ص( ".رومية )23 ،26-9 :26
َي ْخمُ ُ
أرجوك صمِّي ىذه الصبلة األن:

ِم َن
َم ْن

ِ
ت.
صَ
األ َْم َوات َخمَ ْ
الرب
اسِم َّ
َي ْد ُعو بِ ْ

اَبانا ،بإسم يسوع المسيح ،إني اَ ٍت إليك ،كما أنا .إني خاطئ يا رب .أخطأت إليك
والى السماء .أسألك يا رب يسوع ،أن تغفر لي وتدخل الى قمبي وتُخمِّص نفسي.

إجعمني أولد ثانية بروح اهلل الحي.

أعطيك حياتي .أؤمن أنك إبن اهلل .أؤمن أنك يسوع المسيح الذي أُرسل
يا رب يسوع
َ
أعطيك الشكر والتسبيح والكرامة ألنك فديتني بدمك
ُليخمِّص نفسي من الجحيم.
َ

الكريم.

إن كنت صميت ىذه الصبلة معي وأنك تؤمن ما صميتو فعبلً ،فإنك ِ
خمصت األن.

ما دمت سألت يسوع المسيح أن يدخل الى قمبك .إبدأ في اإلعتراف بو بشفتيك

وسبِّحو.

هلل كل التسبيح والكرامة!
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