سر الفردوس
كتبه
بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً
وٌجري معه المقابة بٌري ستون ج.ر .فً برنامج مانافست
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.فقدت طفالً  ،ربما رضٌع اً او طفالً كان ٌبلػ  10 ، 9 ، 8عاما او مراهق
م
هل أنت أو أي شخص تعرفونه
انتقل لٌكون مع الرب .أٌن هم اآلن فً هذه اللحظة؟ ماذا ٌفعلون؟ ماذا ٌجري؟ وماذا عن االطفال التى تم
اجهاضهم؟ هل توجد روح ونفس الطفل الصؽٌر ،أم أنه ال توجد؟ أم هً مجرد نقطة انسجه إلى أن تصبح
طفالً وهذا كما ٌعلّم بعض الناس؟
الٌوم  ،انا عندي ضٌفا متمٌزا على قناة مانافست .ونحن نقدم سلسلة حلقات عن الحٌاة بعد الموت ،
وهذه السلسلة تشمل أشخاص كان له م خبرات مع الحٌاة بعد الموت  ،و قد رأوا الفردوس.
وهم ؼادروا أجسادهم المادٌة وشاهدوا الفردوس .
معً الٌوم بشوب اٌرثكوٌك كورتٌس كٌلً .و ُد ِ َ "زلزال" النه كان مالكم اً .واذا نظرتم الى
هذا الرجل ٌمكنك أن تعرفوا أنه كان مالكما ً .انا مسرور أنه فً جانبً.
بٌشوب  ،لقد شاركت لسنوات عدٌدة فً إطعام الفقراء  ،وأهالً المدٌنة  ،وتجار المخدرات
ومدمنً المخدرات والعاهرات  ،وقمت بخدمة فقراء الفقراء (= أفقر الفقراء)  ،وأكثر الناس
المحتاجٌن.
المعروؾ قً جمٌع
ة
كان لدٌك ابنا ٌبلػ  24عاما ً ،وكنت تقوم باطعام الناس فً منطقة واتس  ،و
أنحاء العالم باعتبارها واحدة من ا صعب مناطق من الوالٌات المتحدة بها عصابات .و تم سرقة
سٌاره ابنك وأ ُطلِقَ علٌه النار مرتٌن فً صدره و مات على الفور فً السابع من كانون االول /
دٌسمبر ،عام .1998
ولكن على الرؼم من الحزن الذي كنت تعانً منه  ،إال أنك تعرضت لمرض تمدد االوعٌه الدموٌه فً الدماغ  ،و اعتقدوا أنك
بحالتك هذه سوؾ لن تعٌش .هذا كان فً سنة  2004فً كانون االول  /دٌسمبر .وتم نقلك الى المستشفى .كنت قد وصفت لً
األلم والعذاب .أخبرنا عن تجربتكٌ .جب أن ٌسمع الناس هذا.
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 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-----------------------------عند وصولً للمستشفى وضعونً داخل حجرة الفحص مباشرة .لم أكن أعرؾ أننً أعانً من تمدد االوعٌه الدموٌه فً
الدماغ وقد ظننت أنه مجرد صدا  .وقد أعطونً بعض االدوٌة ولكنه ا لم تنجح  ،وحدث خطأ ما .إذ أن هذه األدوٌة أ جبرت
الهواء على الخروج خارج جسدي .ؾشعرت كأن صدري تهشم  ،مثل ازمة قلبٌة .ولهذا لم أتمكن من التنفس وكنت أناضل
لمجرد أن أتنفس .والحظت ان الدكتور وزوجتً كانا ٌحاوالن مساعدتً  ،ولكننً أصبت بالتشنجات.
وخالل هذا الوقت  ،تم تفرٌػ جسدي من جمٌع الهواء .وبدأت الهبوط  ،ورأٌت نفسً أخوض إلى هذه الحفره الرهٌبه .انا
خادم الرب وهذا أمر ال ٌنبؽً ان ٌحد ث .وبٌنما كنت أخوض فً هذه الحفره  ،كنت أصٌح وأصرخ " ٌا هللا  ،كٌؾ ٌمكن أن
ٌحدث هذا لً؟ انا رجل هللا  ،لقد خدم تك ،وقد قمت بكل ما كنت اخبرتنً ان أعمله" - .بٌنما كنت أهبط استطعت أن أسمع
كل هذا الصراخ والصٌاح .وعند وصولً إلى نقطة معٌنة توقفت .ثم سمعت هللا ٌقول ":ارٌدك ان تسمع وترى ما سٌحصل
للناس الذٌن ٌموتون فً المستشفٌات فً جمٌع أنحاء العالم  ،ولم ٌقتنونً داخلهم" .انهم ٌموتون وٌهلكون! وهذا هو ما ٌحدث
ونً".
لهم .وقال":ال تخاف  ،وهذا ٌحدث لك فقط لكً تعود وتحذر هؤالء الذٌن ال يعرف
ثم بدأت العودة صعوداً ألعلى ،وأعادنً إلى جسدي .وكنت ٌمكننً سما االطباء
ٌتفحصوننً ،محاولٌن جعلً أن أتنفس .وسمعت كل ما قاله األ طباء والممرضات.
ظللت أقول "انا هنا  ،أنا هنا  ،انا على قٌد الحٌاة  ،وانا هنا!" لقد حاولوا وحاولوا
إلعادتً ولكنهم بعد حٌن توقؾوا .استطع ت أن اسمعهم ٌقول ون "لٌس هناك اي
شًء آخر نستطٌع ان نفعل ه" .وظلت روح ي تقول " انا على قٌد الحٌاة " .. ،
ولكننً كان ال ٌمكننً ان أفتح عٌن اي أو حتى أن أرفع أصبع ي .كنت أحاول ان
أنا على قٌد الحٌاة " ولكن
أرفع أصبع واحدة  ،ولكن ال شًء .كنت اقول "،
سمعتهم بدءا باؼالق المعدات  ،ألنهم فقدوا األمل.
ولكني سمعت صوت الرب ٌقول " افتح عٌنًك" .وعندما فتحت عٌناي  ،وكان هناك
طبٌب قالت "م رحبا بعودتك ،لقد ظننا أننا قد فقد ناك" .ومن هناك اندفع وا بً إلى
ة
لً فً قسم العناٌه المركزه.
ؼرفة اخر وضعوا جمٌع هذه االنابٌب وكل شًء ّ
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.اً
الحق بعد ٌومٌن.
اخبرنا ما حصل فً ؼرؾتك

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً------------------------------------كنت فً ؼرفتً أشكرهللا وأحمده  ،لكنً كنت أعانً الكثٌر من االلم .اضطروا الى ٌضعوا على رأسً قطعتٌن جلٌد كبٌرتٌن.
لقد كان ضؽط الدم مرتفع جداً .اضطروا الى التحقق مني كل  15دقيقة ليروا ما اذا كنت قد توفً ت .لهذا كانوا ٌفحصونً
على مدار الساعة.
ودخلت ممرضة وقلت لها "هل ٌمكنك أن تشؽلً قناة مسٌحٌه لطٌفة؟ أنا ال ارٌد ان انظر الى استعراض للشرطة تظهر مع
الجمٌع فً تبادل الطالق النار ".لهذا حاولت ان تجد قناة ولكن ألنها لم تتمكن من العثور عل واحدة .فقلت لها "أوصدي
الباب واطفئً الضوء".
اً
وعندما غادرت الؽرفة وأؼلقت الباب  ،رأٌت جسما ً كبٌراً
ذهبً جمٌالً يدخل حٌز الؽرفة .كنت أنظر إلٌه مباشرة واستقر
عند السرٌرمن ناحٌة قدماي.
ً
ؾننً كان ال ٌمكن فً الحقٌقة التحرك .فاعتدلت فً جلستً  ،وقلت "هذا الشًء كان جمٌال  -ما هذا؟"
وكنت مربوطا ً ولذا إ
ثم فً لمح البصر  ،رفعنً للخروج السرير.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.هل تعتقد أن روحك ؼادر جسدك كما حدث للقدٌس بولس فً كورنثوس 2؟
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 -------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------

نعم لقد ؼادرت جسدي .وكنت أنظر من أعلى إلى جسدي المسجى أسفل ،لكننً لم أتعرؾ علٌه لهذا قلتٌ " :اه إلهً هذا
الرجل حالته الجسمانٌة سٌئة ،شكله لن ٌستطٌع البقاء على قٌد الحٌاة" .بٌنما كنت فً الحقٌقة ناظراً إلى جسدي .ثم بعد
مرور ثانٌة ،وأخذنً هذا الشًء الكبٌر الذهبً إلى حدٌقة جمٌلة .رأٌت األشجار التً كانت كبٌرة بحٌث ان االمر سٌستلزم
 10رجال أن ٌمسكوا بأٌدٌهم لكً ٌحٌطونها .رأٌت أطراؾ حشائش من االعشاب حٌث كل نبتة كان علٌه ألماسة (جوهرة)
مشذب أفضل من أي ملعب للجولؾ.
ة
 ،أو جوهره أو زمرده داخل النبتة .وقد كانت الحشائش
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.هل مشٌت علٌها؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------لقد كان طولً ستة أقدام وخمس بوصات بٌنما المالك كان طوله سبعة أقدام وقال المالك لً" :اذهب  ،تمشى" .وكنت أظن
أن الحشائش ذات الجواهر سوؾ تخترق قدمً وتجرحها .لكن المالك قال "ال  ،امشً" .وبٌنما أمشً كان ملمس
الحشائش ناعما ً كالقطن.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.مذهل!! لقد قلت أنك رأٌت نهر الحٌاة أٌضا ً.

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------نعم بٌنما ظللت أمشً  ،رأٌت نهراً .وكان ٌبدو أن النهر ٌتراقص على أنؽام الموسٌقى.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.هل كنت تسمعها؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------نعم كنت أسمع موسٌقى.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.إذن المٌاه كانت تنساب مع أنؽام الموسٌقى .فكٌؾ كان ٌبدو ذلك؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------كانت المٌاه تبدو مثل الجواهر السائلة مثل ألماس سائل ولونه مثل ألوان قوس قزح المتنوعة .فكنت فرحا ً جداً وأردت أن
أضع البعض منه فً جٌبً وأردت أن أشرب منه وأن أسبح فٌه .فً العالم الواقعً على األرض لم أكن أستطٌع السباحة
لكننً هناك كنت أشعر بالرؼبة فً السباحة .كنت فرحا ً جداً لدرجة أننً قلت لنفسً "البد أن ٌشاهد كل الناس هذه
األشٌاء" .ورأٌت أن النهر كان ٌخرج من مبنً ضخم جمٌل حقا ً .وكنت أسمع المالئكة ترتل .ونظرت إلى ضفة النهر
األخر ورأٌت ابنً.
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 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.هل تقصد ابنك الذي قُتِلَ؟ وهل كان له نفس الهٌئة؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------كان ٌبدو بخٌر حقا ً .لهذا صحت "أهالً ٌا سكوت" وأجابنً "بابا بابا"  ،فصرخت "هل أنت سكوت ابنً؟" فأجاب "نعم ٌا
بابا  ،هذا المكان أجمل بكثٌر مما أخبرتنً عنه أنت او ماما" .فقلت له "ٌا سكوت ،هل ٌمكننً عبور النهر للجانب اآلخر
ألكون معك؟" فقال لً "ال ٌا أبً ،ال ٌمكنك هذا اآلن ٌ ،نبؽً علٌك أن تعود" .فقلت له "ال أٌن القارب؟ البد من وجود
قارب هاهنا".
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.إذن كان كل همك هو أن تعبر النهر لتكون معه؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------نعم لقد أردت فقط أن أحتضنه .كان ذلك عام  1998وكانت قد مرت ستة سنوات منذ وفاته وكنت أرٌد بشدة أن أعانقه.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.مرت ستة سنوات منذ وفاته .وكان شكله هو نفسه لكنك قلت أنه كان ٌبدو رائعا ً .وهو عرفك وناد على اسمك وعرؾ
إذن ّ
أنك أبوه .فهل قال لك أي شًء؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------نعم فقد قالٌ" :ا أبً  ،تذكر عندما وعدتنً ذلك الوعد" .كنت مصارعا ً وكان من النادر أن ٌصٌبنً أثناء لهوي معه فقد
كنت مرنا ً وكنت دائما ً أطارده طوال الوقت .ولم ٌستطع أبداً أن ٌلمسنً .وكنا نتالكم فً المطبخ وأوقفنً ثم عانقنً أكبر
عناق .وكان هذا فً الٌوم السابق لوفاته .وقال لً" ٌا أبً أرٌد أن تقطع لً عهد ًا" .وكان ٌضمنً بشدة لدرجة أننً كان
ٌصعب ان أتنفس .فقلت له "ما المشكلة؟ هل حدث مشكلة فً العمل او شًء ما؟" .فقال "ال ٌا أبً أرٌدك أن تقطع لً عهد ًا

أنك لن تتوقف أنت أو ماما عن الكرازة بالخالص وأنك لن تتوقف عن مساعدة مدمنً المخدرات وأعضاء العصابات .وإذا لم
تقطع لً ذلك العهد فسوف لن أطلقك حر ًا" .فقلت له "نعم  ،نعم  ،نعم حسن ًا ٌا ابنً" .وتركنً وقلت له "ٌاه ..هل أنت على
ما ٌرام؟" فقال "نعم أنا بخٌر".

وفً الٌوم التالً كنت أكرز فً نهضة بوالٌة نٌفادا .وهناك تلقٌت أسوأ مكالمة فً حٌاتً فقد أخبرتنً زوجتً أن سٌارته
تم سرقتها وأنه أٌطل َِق علٌه الرصاص فً منتصؾ الصدر مرتٌن وكان شٌئا ً رائعا ً أن أراه فً الفردوس ٌا أخً فقد أخبرنً
َ
قطعت على نفسك
" ٌجب أن تستمر فً خدمتك وال ٌمكنك المجئ هنا ألنك لم تنهً خدمتك فٌجب علٌك أن تنهٌها .فقد
عهداً أنك ستفعل هذاٌ .جب أن تعود وتنهٌها".
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.وهل رأٌت أي أحد آخر؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------نعم ،لقد رأٌت بعض من الخدام الذٌن أعرفهم وهم أناس قد انتقلوا وأنا كنت قد ذهبت إلى مناطق خدمتهم قبالً .وكانوا هم
اٌضا ً فً نفس الجانب اآلخر من النهر .وهم أٌضا ً قالوا لً "ال ٌمكنك المجئٌ ،جب علٌك أن تعود".
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 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.هل تعتقد أن الذٌن ٌعبرون النهر سوؾ لن ٌعودوا..؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------أعتقد ذلك  ،ولهذا السبب كنت أبذل قصار جهدي للوصول لهناك
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.فً كثٌراً
لقد رأٌتَ بعض األطفال  ،أخبرنا عن هؤالء األطفال فإن هذا شًء قد أ ّثر َّ

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------بٌنما كنت ٌتم سحبً للوراء تجاه ذلك الشًء الذهبً الجمٌل الذي أخذنً من العناٌة المركزة ،نظرت الى الجانب اآلخر
حٌث كان هناك أطفال ٌجرون .كانوا ٌلعبون وٌحظون بوقت طٌب جداً .أردت أن أنضم إلٌهم وألعب معهم فهم حقا ً كانوا
ٌتمتعون.
بٌنما كنت واقفا ً هناك سمعت صوت الرب قائالً "إنك أحد هؤالء األطفال" وفكرت فً نفسً قائالً "نعم" .لقد كان هناك ثالث
مجموعات من األطفال ٌلعبون مثل باقً األطفال هنا على األرض .وأخبرنً الرب أن احد المجموعات كانت هً األطفال
الذٌن ماتوا فً الحروب والحوادث ومرض السرطان .وكانوا من كل األمم التً ٌمكنك أن تتخٌلها .وكانت هناك مجموعة
إلً" .وكان ٌمكننً
أخر تجري وتلعب .وقال لً عنها "تلك الموجوعة التً هناك هً أطفال تم اجهاضهم وتم إعادتهم َّ
سما صوت الرب بدأ ٌبكًٌ ،ا إلهً ،لقد سمعت صوته بدأ ٌتؽٌر مثلما لو كان فً حالة ألم فظٌع جداً.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.لقد أعطى هذه األطفال للناس وهم أعادوهم إلٌه.

 -------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------

لكن كانت هناك مجموعة أخر من األطفال تلعب .وقال لً أن هذه األطفال هً ألناس تدَّ عً أنها أناس متدٌنة تذهب
إلً.
للكنٌسة ولكنهم ٌستمعون ألسالٌب العالم وقاموا باجهاض أطفالهم سراً وأعادوهم َّ
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.قسم األطفال إلى مجموعات بحسب موقفهم .لقد أخبرتنً أن هللا تكلم معك لٌرسل للكنائس تحذٌرٌن .أرٌد من
ٌا إلهً .إذن لقد ّ
الجمٌع أن ٌنتبهوا جٌداً بحرص ألن هذا الرجل كان فً حضرة الرب بالحقٌقة .لٌس فً حضور نعمة الرب فقط بل فً حضور
شخصه أٌضا ً .أخبرنا بهذٌن التحذٌرٌن اللذٌن أعطاك إٌاهما هللا.

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------فً أحد التحذٌرات قال الرب لً "أخبر شعبً أن ٌتوبوا "!..وقال لً أنهم ال ٌأخذوننً (الرب) على محمل الجدٌة.
والتحذٌر اآلخر الذي قاله لً الرب :هناك كثٌر جداً من الناس ٌلوموننً على أشٌاء كأننً انسان قد أخطأ .قال لً :هناك
أناس فً الكنٌسة لم ٌؽفروا لً ألنً لم أعطهم األشٌاء التً أرادوها فً الوقت الذي أرادوه  ..أو  ..ألنً لم أبارك خدمتهم
لكً تنمو كما تنمو خدمات أخر معٌنة ..أو  ..ألن شخص ما صلوا من أجل شفاؤه لكنه قد مات .هؤالء الناس ٌخفون
تذمرهم منً فً قلوبهم  .ولن أباركهم وأجعلهم ٌتقدمون حتى ٌؽفروا لً.
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 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.كرزت منذ سنوات مضت عن موضو " كٌؾ نؽفر هلل " وقد أخبرتنً بهذا األمر وقد هزنً تماما ً .ألن هللا كان ٌقول الناس
تصلً وال أعطٌهم ما ٌرٌدون عندما ٌرٌدونه .وحٌنئ ٍذ ٌؽضبون منً .وأخبرك الرب قائالً " :أنا ال أخطئ  .هم ٌلومونً كأننً
أخطأت ".الرب قال أن هؤالء الناس ٌجب أن ٌحرروه وأن ٌتقبلوا هذه األمور وأنهم ٌجب أن ٌؽفروا هلل وٌحرروه وٌقولوا له
"ٌا رب أنا آسؾ على ما شعرت به تجاهك" .والتحذٌر الثانً مثٌر جداً إنه عن الخدمة .هذا التحذٌر أُعطِ ًَ لك فً الفردوس،
ولٌس فً أثناء الصالة .فقد خرج خارج جسده من المستشفى بعد معاناته من تمدد األوعٌة الدماؼٌة وخرج من جسده حرفٌا ً.
خرجت روحه إلى السماء .اعتقد اٌرثكوٌك أنه مات ورأ ابنه الذي كان قد قُتِل َ على ٌد العصابات .وهو فً الفردوس ٌسمع
الرب ٌقول هذا  ..تفضل أخبرنا عن هذا.

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------قال أنه هناك خدام للكلمة ٌعٌشون كما ٌحلو لهم وهم قد أرسل لهم تحذٌر بعد تحذٌر لكً ٌتوبوا عن خطاٌاهم .قال إن كل
منهم لدٌه زوجة وكثٌر من العشاق .وقال أنه أرسل لهم تحذٌرات كثٌرة لكً ٌتوبوا .هم ٌسعون وراء المال واألشٌاء
الفانٌة بدالً من أن ٌطلبوا وجهً (ٌطلبونً) .وقد أرسلت لهم انذاراً تلو اآلخر .وهم رفضوا أن ٌتوبوا وبما أنهم رفضوا أن
ٌتوبوا بعد أن كررت التحذٌر تلو اآلخر  ،فكثير منهم سىف يمىت في منبر الىعظ خاصته
 ،من ذلك المكان الذي ٌتكلمون فٌه بلسانهم من ذاتهم ولٌس منً أنا.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.منذ أن عدت هل رأٌت ما ٌطابق هذا الكالم الذي تقوله؟!

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------بالبر بل كانا ٌعٌشان بطرٌقة منافقة
نعم لقد رأٌت اثنٌن أعرفهم شخصٌا ً انطبق علٌهم هذا الكالم .هما لم ٌكونا ٌسلكا ِ
واسلوب حٌاتهما سًء لكنهما ٌَدَّ عٌان أنهما خدام االنجٌل وقد ماتا على منابرهم .وقد كان عمر كل منهما تسع وثالثون
عاما ً.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.أحقا ً هذا !! حسنا ً هذا ال ٌعنً أن كل إنسان ٌموت على المنبر أو بعد خدمة الوعظ هو من هؤالء الذٌن قتلهم هللا .لكن هللا أعطى
تحذٌراً بعد اآلخر للتوبة.
وهناك شٌئا ً آخر قلته لً قبالً أن هللا قال لك عن تحذٌر ألمرٌكا بهجمة ارهابٌة كبٌرة لو لم ٌتوبوا.

اَقفُا
االجٍاض اآلن

فً الوقع ما ال تعرفه ٌا بٌشوب أننً تلقٌت مكالمة تلٌفونٌة من رجل استرالً ٌعتبر أحد الرجال الذٌن
فٌهم روح النبوة بالحق .وقد ظهر له السٌد ٌسو المسٌح وقال له لو أن قانون السماح باالجهاض لم
ٌتم انهاء العمل به فً أمرٌكا ولو لم ٌتم اسقاطه وٌحموا األطفال الرضع الصؽار الذٌن أرسلهم لهم ،
فإن قضاءاً قاسٌا ً قاسٌا ً سوؾ ٌضرب كل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لدرجة أن الناس سوؾ لن تكون
قادرة حتى على أن تم ٌِّزها فً المستقبل .فقل لً المزٌد عما رأٌته.

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------قال لً أن الدمار قادم لهذا البلد (أمرٌكا) .وأرانً موجة هائلة سوؾ تصدمه وكان هذا فً دٌسمبر
كاترٌنا.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.لقد أراه هللا قبل أن ٌحدث كل هذه األحداث.
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 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------لقد أرانً ارهابٌٌن بالفعل هم فً هذا البلد هنا.

 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.لقد قلت أنك رأٌتهم ورؼم ذلك لم تستطع رؤٌة وجوههم  ،لكن كان هناك امرأة وأربع رجال ٌعملون فً خلٌة ارهابٌة ساكنة.
وهو هجوم شامل .نحن نتكلم عن شًء كبٌر حتى إن الناس لن تستطٌع أن تستوعبه .هجوم كبٌر كاسح.
األسبو الماضً فً البرنامج كان األخ كارتر واألخ تومً بٌتس ٌتحدثان عن خبرات زوجة األخ كارتر التً ماتت لمدة
دقٌقة ورأت ابنها الذي مات منذ أربعون عاما ً قبالً والذي كان قد قُتِل َ فً حادثة حٌث دهسته شاحنة.
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وكان بٌشوب كٌلً رأ تمدد فً األوعٌة الدماؼٌة فً المستشفى ورأ األوعٌة تتمدد وفجأة تأخذه إلى حضور الرب.
واآلن  ،ربما تتسائلون أٌها المستمعون "عما ٌدور كل هذا؟! " فً  2كورنثوس الفصل ٌ 12قول أن القدٌس بولس أُصعِدَ إلى
الفردوس ورأي أشٌاء ال ٌحل إلنسان أن ٌنطق بها .وقال بولس أنه رأ الكثٌر حتى أنه عندما عاد لو أخبرنا لما صدقناها.
ففً  1كورنثوس ٌ 9 :2قول
" ما لم حر عيه َلم حسمع ارن َلم يخطر على بال اوسان ما اعذي هللا للزيه يحبُوً "
لكن كشؾ هللا بروحه وبكلمة هللا التً هً أساسنا وبرؤ هؤالء األناس الذٌن اجتازوا هذه االختبارات.
أتعرؾ أنه هناك طبٌب فً شتانوجا بوالٌة تنٌسً ٌدعى د .مورٌس س رولنجز  ،وقد كتب كتبا ً عدٌدة عن الحٌاة بعد الموت.
وقد أنعش األناس الذٌن ذهبوا للجحٌم وأنعش األناس الذٌن خرجوا من أجسادهم وذهبوا للسماء .وعندما بدأ هذا ٌحدث له لم
ٌكن من المؤمنٌن .وهناك أطباء ال ٌتكلمون عن هذا األمر بكثرة لكنهم تكلموا مع الناس الذٌن خرجوا من أجسادهم فً العملٌات
الجراحٌة  ،او الذٌن خرجوا من أجسادهم بعد حادث.
وٌقول الكتاب المقدس أننا جسد وروح ونفس .أنا أعرؾ أن بعض الناس تؤمن بما ٌُس َّمى نوم الروح .هم ٌؤمنون أن الروح
دعى المطهر حٌث ٌجتاز الشخص خالل نار معٌنة
والنفس ٌظالن فً الجسد  ،وأنا أعرؾ أناس أخر ٌؤمنون أن هناك مكان ٌُ َ
ومن ثم ٌطهروا ثم ٌخرجون.
وقد جعلنً الرب أقوم بعمل حلقات عن هذه األسئلة التً لد الناس بخصوص الفردوس .لكن ٌا بٌشوب كونك كنت هناك
ورأٌت ذلك المكان فهل ؼ ٌَّر ذلك نظرتك للحٌاة أو للمستقبل بشكل عام؟

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------آه  ،نعم! لقد قال لً هللا أن "أخبر شعبً أن يأخذوا هذا األمر بجدية" .فهم ال ٌأخذون هذا األمر بجدٌة
كافٌة  ،بل باستهتار.
لهذا أقوم بفحص نفسً ٌومٌا ً لكً أر إذا كنت على الدرب .فال تبتعدوا للٌسار بعٌداً لكن امكثوا مع الرب .لنركع على
أٌدٌنا وركبنا ونصرخ للرب .لنظهر أمام الرب ونقول "ٌارب أرٌدك أن تستخدمنً ألنً أعرف ما هو هناك" .وٌجب أن
أحذر األرواح قبل أن ٌكون الوقت قد تأخر لألبد .وهذا ما أنا أفعله.
 --------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.

هناك كتاب ٌدعى "أوعٌة السماء الذهبٌة" وهً اختباره( .ابحثوا عنه على موقع ) Amazon.com
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إوٍا معجزة لك أن حجلس ٌىا ألوىي سمعج القصت الكاملت لخمذد األَعيت فقذ قال لك األطباء أوك لُ عبسج بُجٍك سُف
حمُث.

 ------------------------------بٌشوب اٌرثكوٌك كٌللً-------------------------------------كانت زوجتً تضع ٌدها على رأسً وتقول "ال تعبس بوجهك  ،فلو عبست سوف تموت" .فقد ظنوا أننً كنت سوؾ أموت
هناك.
 -------------------المتحدث بٌري ستون ج.ر ------------------------.بالء حسنا ً بالنسبة لكونك من المفترض أن تكون مٌتا ً!! لدي صدٌق أخبرنً "ٌجب أن تتكلم مع هذا اإلنسان
إنك تبلى ً
(بٌشوب)" و عندما قابلتك فً كالٌفورنٌا فً الحال تأكدت من اختبارك.
أنا أعرؾ أن هناك أناس ال تصدق هذا الكالم وأن هذه االختبارات ال ٌمكن أن تكون حقٌقٌة .ال أٌها الجمهور استمعوا  ،فأنتم
تعرفون هذا عندما تختبرون اختباراً حقٌقٌا ً مع الرب .أنتم تعرفون هذاٌ .ا بٌشوب  ،لقد كان شرفا ً عظٌما ً أن نستضٌفك معنا.
الموقع :

www.EarthquakeKelleyMinistries.org

البرٌد االلٌكترونً :

eqkelley@msn.com
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