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 !الوقت ينقضي بسرعة: رسالة تذكير ودّية
 

شهادة فكتوريا نيهال وزيارات يسوع المسيح المتعددة لها معطياً للعالم تحذير أخر عن مجيئه القريب 
 

A Friendly Remind: Time is Running Out! 

Victoria Nehale's testimony of her many visitations by Jesus Christ; giving the world 

another warning of His soon coming. 
Translated by Samir Sada 

 
 

كشف الرب . 2005 شباط 6ولِدت وعشت فً ناٌمبٌا طوال حٌاتً وسلمت حٌاتً لٌسوع فً 
أرشدنً . ٌسوع المسٌح لً العدٌد من األشٌاء فً عالم روحً من ضمنها رحلتٌن الى الجحٌم

الرب ألشارك إختباراتً مع الناس، كما أنه حذرنً من إضافة أو محً أي شا مما سٌرٌه أو 
، اُشرفت بزٌارات الرب ٌسوع المسٌح 2006قبٌل كتابة هذا الكتاب فً نهاٌة عام . ٌقوله لً
. الوقت ينقضي بسرعة:  مرة، وفً كل زٌارة كان الرب ٌقول لً قبل رحٌله33لً فً 

 
الرحلة األولى الى الجحيم 

 
، ركبت سٌارة تاكسً من بلدة أوندانكوا حٌث أشتغل وأمكث ذاهبة الى قرٌتً التً 2005 تموز 23فً نهاٌة األسبوع، ٌوم 

فً طرٌقً الى بٌت أهلً أحسست بأن شٌباً غٌر طبٌعً سٌحدث . تبعد نحو نصف ساعة ألقضً عطلة نهاٌة األسبوع مع أهلً
كنت فً المطبخ . وصلت الى بٌت أهلً عند الساعة السادسة مساء وهو الوقت الذي فٌه تعدُّ الناس طعام العشاء. فً تلك اللٌلة

مع بقٌة عابلتً، متمددة على ُمالءة قدٌمة على األرضٌة، فٌما كان أبناء وبنات أخوانً وأخواتً ٌغنون أغانً كنسٌة تعلموها 
، أصبح جسدي ضعٌفاً جداً وصرت تحت قوة هللا. فً مدرسة األحد ًّ رأٌت رجالً مرتدٌاً رداًء . وفجأة شعرت بِمسحة تأتً عل

كان . تواجد نور متألق حوله وكأن النور ٌشع منه. طوٌالً أبٌض اللون مطوقاً فً حقوٌه بحبل من ذات اللون، ومتجهاً نحوي
وحٌنما تكلم، كان صوته ناعماً، . مرتدٌاً صندالً بنً اللون، وتشٌر مالمحه بأنه من سكان الشرق األوسط لِسمرة بشرته الجمٌلة

. رقٌقاً وودوداً، ومع ذلك كان جازماً، وأمواج من المحبة كانت تنبعث منه
 

ٌّر جمٌل، وكأنً فً الثامنة عشر . مّد ٌده نحوي وسحبنً من المكان الذي كنت متمددة فٌه وفجأة رأٌت نفسً داخل جسد متغ
ومع أن ردابً كان أبٌض اللون إال أن نسٌجه كان ٌختلف عن رداء . كنت مرتدٌة رداء أبٌضاً مطّوقاً بحبل أبٌض. من عمري
. إذ كان نسٌج رداءه حرٌراً متألقاً ال أستطٌع وصفه. ذلك الرجل

 
ٌا فكتورٌا أرٌدك أن تأتً معً، سأرٌِك أشٌاء مرعبة وسأخذك الى مكان لم ترٌنه قبالً طوال "قال لً بصوت رقٌق ومحب، 

ثم بعد فترة . شعرت وكأننا نمشً على الهواء فٌما كنا صاعدٌن نحو األعلى طوال الوقت. أمسك بٌدي الٌمنى ورحلنا". حٌاتك
ًّ نظرة . شعرت بتعب كبٌر فقلت له بأنً ال أستطٌع اإلستمرار فً الرحلة وتوسلت إلٌه بأن ٌسمح لً بالعودة لكنه نظر إل

." لٌكن السالم معك، دعنا نذهب. إن تعبِت فسأحملك، لكنك األن على ما ٌرام. أنِت لست تعبة، أنت على ما ٌرام"حنان وقال، 
 

لم . وصلنا الى مكان قاحل جداً، أسوأ من أٌة صحراء معروفة لإلنسان، لم تكن فٌها أٌة عالمة حٌاة بأي شكل على اإلطالق
.        كان المكان كبٌب حقاً . تكن هناك أٌة شجرة أو ورقة عشب أو أي شا حً

                    
ٌا فكتورٌا سندخل خالل هذه البوابة واألشٌاء التً سترٌنها سترعبك وتزعجك، "أتٌنا الى بوابة، إلتفت الرجل نحوي وقال، 

كنت ." فقط إفتحً عٌنٌك والحظً كل شا أرٌك إٌاه. ولكن ٌنبغً أن تتأكدي أنه فً أي مكان أخذك إلٌه ستكونٌن محمٌة جٌداً 
ٌُرجعنً ثانٌة. مرتعبة وبدأت بالبكاء قلت له بأنً ال أرٌد الذهاب الى ذلك المكان ألنً . قدمت إحتجاجً وتوسلت بالرجل أن 

ًّ وقال، . من خالل البوابة أستطٌع رؤٌة ما ٌتواجد فً الداخل علٌنا أن ندخل، ألن الوقت ٌنقضً . السالم معكِ "نظر إل
." بسرعة

 
إننً مقتنعة أنه لٌس هناك مكان سا فً كل الكون . ال ٌمكننً وصف الرعب المتواجد فً ذلك المكان. دخلنا من خالل البوابة

كان مكاناً مظلماً جداً ولٌس . كان المكان فسٌحاً جداً وأحسست بأنه ٌتوسع أكثر فأكثر مع مرور الوقت. ٌشبه ذلك المكان
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لم أستطع رؤٌة لهب النار أو مصدر الحماوة لكنه كان . باإلمكان قٌاس الحماوة المتواجدة فٌه، إذ كان أشد حماوة من النار
كل نوع ذباب ٌمكنك . كان المكان ممتلباً من نوع ذباب من جمٌع األحجام وبعدة ألوان من أخضر وأسود ورمادي. حامٌاً جداً 

بدأت الدٌدان . إضافة الى ذلك تواجدت هناك دٌدان سوداءة قصٌرة وسمٌكة تتسلق على كل شا. تصوره كان متواجداً هناك
ال أستطٌع إٌجاد كالم أصف فٌه كثافة الرابحة . كان المكان ممتلباً من رابحة نتنة مشمبزة جداً . تتسلق علٌنا والذباب ٌطوقنا

كانت تشبه رابحة لحم نتن لكنها كانت أسوأ من أكثر اللحوم نتانة بمبات المرات بحسب ما . النتنة المتواجدة فً ذلك المكان
. كان المكان ممتلباً من صوت العوٌل وصرٌر األسنان إضافة الى قهقهات شٌطانٌة شرٌرة. شممته طوال حٌاتً

 
. كانت الناس بشكل هٌاكل. كان هناك أعداداً غفٌرة من الناس لٌس ممكناً تعدادهم. أسوأ شا فً ذلك المكان هو إمتالبه بالناس

كانت . أستطٌع بكل ثقة القول بأن تلك الهٌاكل كانت أناٌس ألنً أستطعت تمٌٌز بعضاً من أقرب أقربابً وأناساً من قرٌتً
كانت أفواههم كبٌرة وواسعة . كانت لهم أسنان حادة وطوٌلة مثل الحٌوانات الوحشٌة. عظامهم رمادٌة غامقة وٌابسة جداً 
كانت ألٌادٌهم وأقدامهم أصابع رقٌقة مع أظافر طوٌلة وحادة، وكان للبعض منهم أذٌال . وألسنتهم طوٌلة وغامقة األحمرار

.  وقرون
 

كانت تبدو مرتاحة فً تلك . كانت الشٌاطٌن تشبه التماسٌح وكانت تتحرك بأربعة أرجل. كانت هناك شٌاطٌن مختلطة مع الناس
كانت األصوات التً تخرجها الشٌاطٌن تشبه أصوات إحتفال وكأنهم فرحٌن . البٌبة وكانت تضاٌق وتعذب الناس على الدوام

أما الناس فكانت بابسة وكبٌبة، كانوا فً حالة ٌأس . وخالٌن من الهموم، كما أنهم كانوا ٌرقصون وٌقفزون طوال الوقت
ون بأسنانهم، كانوا  وعجز، وكان سبب الصٌاح الصادر منهم هو األالم التً كانوا ٌعانوها، كانوا ٌنوحون وٌصرخون وٌصرُّ

. فً حالة ٌابسة سببه ألم وكرب ال ٌمكن تصوره
 

كانت أعداد الناس المتواجدة هناك كبٌراً جداً، إال إنً تمكنت من رؤٌتهم بصورة واضحة حٌث كانت النسبة الكبٌرة منهم من 
ومع إنهم كانوا فً مجموعات إال أنه كان من المستحٌل تقدٌر أعداد الناس فً كل . كانوا موزعٌن فً عدة مجموعات. النساء

. مجموعة الن المجموعات نفسها كانت كبٌرة جداً 
 

ًّ وقال، . قادنً الرجل الى واحدة من هذه المجموعات فً الجهة الشرقٌة من المكان ٌا فكتورٌا، هذه هً مجموعة "نظر إل
قلت لهم عدة مرات وبطرق متعددة بأن ٌسامحوا األخرٌن لكنهم رفضوا سماع كالمً، أنا . الناس التً رفضت مسامحة غٌرها

سٌكونون هنا طوال . وقتهم إنقضى ووجدوا أنفسهم فً هذا المكان. غفرت كل خطاٌاهم لكنهم رفضوا أن ٌغفروا لألخرٌن
ٌؤلمنً أن أراهم فً هذا المكان الرهٌب وفً هذه الحالة األبدٌة ألنً . األبدٌة، إنهم ٌأكلون ثمار أعمالهم الى أبد األبدٌن

." أحبهم
 

كان هناك ثالث . ثم قادنً الى مجموعة ثانٌة، وهناك قال لً الرجل أن الناس فً هذه المجموعة هم من الذٌن علٌهم دٌون
الصنف األول شمل أناس مدٌونة ألناس أخرٌن، كان بإمكانهم أن ٌدفعوا دٌونهم لكنهم فضلوا . أصناف فً هذه المجموعة

كانوا ٌّدعون أنهم سٌدفعون الدٌون غداً، فً األسبوع القادم، فً السنة القادمة، الى أن إنقضى وقتتهم واألن . التأجٌل والمماطلة
. هذا هو المكان الذي سٌبقون فٌه الى األبد، وهم األن ٌأكلون ثمار عملهم. وجدوا أنفسهم فً هذا المكان

وكان فً الصنف الثانً أناس علٌهم دٌون كان بإمكانهم أن ٌدفعوها، ولدٌهم الرغبة فً دفعها إال أنهم كانوا خابفٌن من النتابج 
المترتبة عن ذلك، فإن قالوا الحق ربما قد ٌؤدي ذلك الى المعاناة بالرفض أو الذهاب الى السجن أو سٌكون ما فعلوه معروفاً 

ًَّ أي واحد منهم وسألنً إلٌجاد طرٌقة"وقال الرجل، . لجمٌع العالم وبذلك سٌكونون من المهانٌن إن كانوا قد أتوا . لم ٌأِت إل
إنقضى وقتهم ووجدوا أنفسهم فً . إستخدموا حكمتهم ومبرراتهم والتً لم تساعدهم بأي طرٌقة. ألرٌتهم طرٌقاً سهالً للخروج

." إنهم ٌأكلون ثمار عملهم. هذا المكان حٌث سٌكونون فٌه الى األبد
الصنف الثالث علٌهم دٌون لم ٌكن بإمكانهم دفعها، ولكن لم ٌقل لً أحد منهم أنه علٌهم دٌون وأنه لٌس "ثم قال الرجل، 
كما أنهم حاولوا إستخدام مبرراتهم وحكمتهم التً لم تساعدهم بأي . إن كانوا قد فعلوا ذلك لدفعت دٌونهم. بإمكانهم دفعها

ٌوجعنً قلبً بسبب . إنهم ٌأكلون ثمار عملهم. إنهم األن ٌجدون أنفسهم فً هذا المكان حٌث سٌكونون فٌه الى األبد. طرٌقة
." هؤالء ألنً أحببتهم كثٌراً 

 
 عاماً ألن 12أعرف أن لها .  عاماً من أقربابً أٌضاً 12فً المجموعة األولى، رأٌت إثنتان من أقربابً كما رأٌت فتاة بعمر 

كما تواجد هناك . فً المجموعة الثانٌة رأٌت بعض أقربابً كما رأٌت قسٌساً كنت أعرفه جٌداً . هذا كان عمرها حٌنما توفٌت
. كما رأٌت بعضاً من جٌرانً أٌضاً هناك. جاكس، صدٌقً الذي إنتحر بسبب تسلٌم حٌاتً للمسٌح
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إشتد غضب أقربابً حٌنما رأونً هناك . إستطعت تمٌٌز األشخاا الذٌن كنت أعرفهم قبل وفاتهم، كما أنهم عرفونً أٌضاً 
ًّ بكالم فاحش كانوا ٌقولون لً أشٌاء كنت . قال أحدهم بأنً لست مستحقة أن أتبع الرجل الذي كان معً. فبدأوا بالصراخ عل

وكان . لم ٌكونوا ٌكذبون، فاألشٌاء التً كانوا ٌتهموننً بها كانت صحٌحة. أستخدمها فً الماضً قبل تسلٌم حٌاتً للمسٌح
ًَّ أن أذهب حٌث ٌتواجد األن ألنً إرتكبت ذات الخطاٌا التً عملها هو فً البداٌة بدا . جاكس ٌقول لً بأنً عابدة له وعل

القسٌس فرحاً لرؤٌتً فقال بأنً عملت جٌداً للمجا الى هناك لكنه موقفه تغٌر فً الحال حٌنما رأى الرجل الذي ٌرافقنً حٌنبذ 
. قال الرجل الذي معً بأن أتجاهلهم ألنهم ال ٌعلمون ماذا ٌفعلون. ضم صوته الى األخرٌن فً اللعن وإستخدام لغة فاحشة

 
إلتفت  الرجل نحوي وضمنً الى صدره . كنت مستمرة فً البكاء. تجمدت وحزنت جداً، كان جسدي ٌهتز ولم أستطع الوقوف

ثم قال لً أنه علٌنا ترك المكان والعودة . رجعت لً قوتً وشعرت باألمان وأنا بٌن ذراعٌه." السالم معك ٌا فكتورٌا"وقال، 
ًّ وقال، . ثانٌة علٌك األن أن تختاري الى أٌة مجموعة ترٌدٌن الذهاب، اإلختٌار هو بٌن . ٌا فكتورٌا، أرٌتـُِك المكان"ثم نظر إل
." علٌك أن تقولً للناس كل شا رأٌتٌه واختبرتٌه وال تضٌفً أو تمحً أي شا. ٌدٌك
 

أذكر أننا غادرنا ذلك المكان الرهٌب معاً ولكن ال أعلم أٌن تركت الرجل ألنً عندبذ وعٌُت وفتحت عٌنً فوجدت نفسً فً 
كان هناك سابل مغٍذ محقن فً ذراعً األٌسر، ووجدت والدتً . جسدي المادي، متمددة على السرٌر فً مستشفى أوشاكٌتً

ًّ بدهشة . ومن رؤٌتً لوجه والدتً علمت أنها كانت تبكً. وبعض الجٌران من قرٌتً فً زاوٌة من الغرفة كانوا ٌحدقون ف
قد أرجعوِك، ربما عملت شٌباً مخطباً : "سألت أحدى الممرضات إن كانت تعلم ما الذي جرى لً لكنها مزحت معً قابلة

فسألتها . كنت الممرضة تحاول أن تتكلم شٌباً خاٍل من الهموم عن حالتً لكننً رأٌتها خابفة من التقرب منً." وعلٌك أن تتوبً
. أن تنادي الطبٌب الذي إعتنى بً

فً البداٌة فكر الطبٌب بأنً معدٌة بمرض المالرٌا ولكن النتٌجة ظهرت . حٌنما جاء الطبٌب قال لً بأنه لم ٌعلم عن مرضً
إستمر الطبٌب قابال أن حرارتً ونبضً وضغط دمً وصلوا الى أخطر إنخفاض لكنه لم . بأنً لست مصابة بهذا المرض

ولم . وقال الطبٌب أنه لم ٌكن هناك ما ٌستطٌع عمله من أجلً، إذ لم ٌسلـّم بأمري ألنً لم أكن مرٌضة. ٌتمكن من أٌجاد السبب
ٌُقّطر فً البداٌة ولكن عند إفتتاح عٌنً بدأ ٌعمل وأمر الطبٌب بأن تـُركِّب الممرضة مغٍذ أخر . ٌكن المغذي الذي إعطً لً 
. عند إنتهاء المغذي األول لكً أستلم قوة كافٌة تمكننً من الذهاب الى البٌت

 
كانت النتانة فً ذلك المكان الرهٌب مستمرة وكأنً . كنت مرتعبة مما رأٌته فً ذلك المكان ولم أستطع التوقف عن البكاء

لم أستطع النوم وجسدي كله كان ٌعانً وجعاً . كانت مشاهد ذلك المكان تبرز قدامً طوال الوقت. الزلت فً ذلك المكان
أه، شعرت برعب، عانٌت من إسهال ووجع رأس شدٌد طوال . شعرت وكأن أوصالً تفككت وأعٌد جمعها ثانٌة. عظٌماً 
. األسبوع

 
قررت أن ال أتكلم مع أي شخا عن إختباراتً ألنه َمن سٌصدقنً؟ ماذا ستفكر الناس؟ صرت أقول لنفسً بأنً لن أشارك 

وصادف أن أحدى صدٌقاتً األوفٌاء خابرتنً بعد ثالثة أٌام لتستعلم عن صحتً ألنً كنت قد أرسلت لها . إختباراتً مع أحد
حٌنما أدركت . وقبل أن أفكر بما صممت علٌه صرت أتكلم إلٌها عن إختباراتً. رسالة سرٌعة طالبة منها أن تصلً من أجلً

صرت أبكً ألنً إقتنعت بأنً فعلت أفظع خطأ . أردت أن أرفس نفسً. ما فعلته وجدت نفسً بأنً قد قلت لها معظم القصة
ٌُقال. لقد روٌت القصة األن، ولٌس بوسعً اإلختباء بعد األن. فً حٌاتً . أعلم األن أنه إن أراد هللا شٌباً ٌنبغً أن ٌقال، فإنه س

. إنه هللا رغم كل شا
 

كنت ضعٌفة ومرتعشة فٌما كانت أمواج من .  أب نهضت من النوم شاعرة بعالمات الِمسحة فً جسدي المادي19فً ٌوم 
. وفً مساء ذات الٌوم رأٌت نوراً ساطعاً أتٌاً الى الغرفة وكان ذات الرجل فً وسط ذلك النور. الكهربابٌة تسري خالل جسدي

ال أعلم من أٌن جاء ذلك الكرسً لكنه كان هناك عندما أعّد الرجل نفسه . فً هذه المرة جلس الرجل على كرسً جنب سرٌري
وكان على كل . كان كرسٌاً جمٌالً مصنوعاً من ذهب خالا، وكان شكله مثل أي كرسً مألوف مع مسند للظهر. للجلوس

. كما كانت عجالت مدورة على كل قابمة. قابمة منه نجمة فضٌة مطمورة فً الذهب، وتواجدت ذات النجمة على مركز المسند
 

بعد الترحٌب بً، قال لً إنه ٌعرف بأن لً العدٌد من األسبلة تخا هوٌته وإنه جاء لٌكشف نفسه لً ولٌوضح أشٌاء معٌنة 
المكان الذي ذهبتً إلٌه كان . أنا ٌسوع المسٌح، ُمخلـِّصك، إن كان لك أٌة شكوك، أنظري الى ٌدي"قال الرجل، . مما إختبرته

. عندما نظرت الى ٌدٌه رأٌت أثار المسامٌر التً ثقبتها." الجحٌم
 

ٌُعمل للناس بل . ٌا صدٌقً العزٌز، أرٌد أن أقول لك أن الجحٌم لٌس شٌباً ملفقاً من تصور إنسان بل إنه مكان حقٌقً وكرٌه لم 
الٌوم، حٌنما . المكان المناسب لنا هو السماء مع ٌسوع ولكن علٌنا أن نختار ٌسوع قبل أن ٌمضً الوقت. إلبلٌس وشٌاطٌنه
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الجحٌم مكان رهٌب، إنه مكان مخٌف وكبٌب، إنه مكان . تسمع صوته، ال تقسً قلبك، إقبل ٌسوع كُمخلـِّا شخصً وِعش له
ال تتعاون معه، تعاون مع ٌسوع . الشٌطان ٌرٌد أن ٌأخذ معه ما أمكنه من الناس. العذاب وصرخات األبدٌة وصرٌر األسنان

. وستحٌا ولن تموت
 

ال أستطٌع أن أفهم لماذا قال لً الرب إختاري إحدى المجموعتٌن التً أرانً إٌاها فً الجحٌم فٌما كنت قد صرت مسٌحٌة 
. ال أستطٌع أن أفهم ذلك. لقد قبلت الرب فً حٌاتً وهوذا ال ٌزال ٌقول لً بأن أختار الذهاب الى الجحٌم أم ال. ومولودة ثانٌة

كشف لً الرب بأنً اُخفً عدم مسامحة . لذا بدأت بالصالة والطلب الى هللا لٌكشف لً ما ٌعنٌه وماذا ٌرٌدنً أن أفعل
ًّ . وإمتعاض فً قلبً تجاه إحدى أخواتً إضافة الى بنت عمً كما . سألت الرب أن ٌسامحنً لتواجد روح عدم المسامحة ف

وأرشدنً الرب بالذهاب وطلب المسامحة من بنت . طلبت من أختً المسامحة لوجود مالذ للغضب والمرارة فً قلبً تجاهها
. عمً

 
كما نبهنً الرب أنه فً وقت مضى حٌنما أحرزُت على عمل تدرٌس بشهادة دبلوما بطرٌقة إحتٌال بأنه ٌعتبر ذلك َدٌن 

كنُت مصممة أن أفعل ما هو صابب فطلبت من الرب أن ٌساعدنً فً هذه المشكلة وأن ٌرٌنً الطرٌق األسهل . وسرقة
أرشدنً الرب بالذهاب الى وزارة التعلٌم واإلعتراف بما . للخروج منها ألنها كانت جرٌمة خطٌرة قد تؤدي بً الى السجن

قال لً . إذ أنً إختبرت فضل الرب بطرٌقة عظٌمة. كنت مستعدة للذهاب الى السجن إن لم ٌكن هناك مفر منه. فعلت
ًّ أن أقرر ما الذي أرٌد فعله، إما أن أدفع جمٌع الرواتب التً إستلمتها من الحكومة أم ال . المسؤولون فً وزارة التعلٌم أنه عل

. إلهنا إله أمٌن ٌحترم كلمته. وأوعدونً بأنهم لن ٌقدموا شكاوي ضدي ألنهم إنذهلوا إلعترافً
 

قد تسجن فً سجن . إن كنت فً وضع ٌشبه ما كنت أنا فٌه، أرٌد أن أشجعك بأن تفعل ما هو صابب مهما كانت العواقب
الجحٌم لٌس مكاناً ساراً، األفضل أن تدع . ال وجع وال خزي ٌمكن مقارنته مع إنفصال أبدي عن هللا. أرضً لكن ذلك مؤقت

علٌنا أن ال نخاف من حكم هللا فٌما نعٌش األن فً زمن النعمة، علٌنا أن ندع هللا ٌكشف . هللا ٌحاكمك األن قبل أن ٌفوت الوقت
. لنا أٌاً كان الخطأ فً حٌاتنا فٌما ال ٌزال لنا الوقت لعمل الصواب معه ألنه لٌس هناك مغفرة على الجانب الثانً من القبر

 
الرحلة الثانية الى الجحيم 

 
شعرت .  صباحاً لكننً لم أستطع الذهاب الى العمل5.30، نهضت من النوم فً الساعة 2005 تشرٌن األول 18فً ٌوم 

كنت أرتعش وشعرت بكهربابٌة . بضعف وُسكر، لم أستطع التحرك أو التقلب فً فراشً، وكان حضور الرب كثٌفاً فً الغرفة
 مساء قبل مجا الرب 7.48جاء الرب وأخذنً قبل الساعة الثامنة صباحاً ألنً نظرت الى الساعة فكانت . تسري فً جسدي

وكان . وقفت على قدمً وبدأنا السٌر. رحب بً الرب وقال أنه علٌنا أن نذهب ثانٌة ألن الوقت ٌنقضً بسرعة. بفترة قصٌرة
الطرٌق الذي سرنا فٌه فً ذلك الٌوم مختلفاً جداً عن األوقات السابقة، ومع أن أرجلنا كانت تمشً إال أننا كنا وكأنما نعوم أكثر 

. وفٌما كنا نسٌر فً طرٌقنا قال ٌسوع لً بأن كل الخطاٌا ردٌبة وأنه لٌس هناك ما ٌسمى بخطٌة صغٌرة وكبٌرة. مما نمشً
. كما قال الرب لً بأننا سنزور الجحٌم ثانٌة وسألنً إن كنت خابفة. كل الخطاٌا تقود الى الموت، مهما كانت كبٌرة أو صغٌرة

. فقلت له بأنً خابفة
 

." الخوف ٌجعلك تعملً أشٌاء تؤدي بك الى الجحٌم. أن روح الخوف لٌس من أبً ولٌس منً، إنه من إبلٌس"قال لً، 
 

واضح أن الخوف ال ٌرضً هللا ألنه ٌدمر إٌمان . من المستحٌل بدون إٌمان إرضاء هللا والخوف هو المعارض المباشر لإلٌمان
وطوال الوقت الذي فٌه كنا نمشً معاً كنا نسٌر جنباً الى جنب ولكن حالما وصلنا الى بوابة الجحٌم، ضم ٌدي الى ٌده . اإلنسان

كان . كنت سعٌدة جداً لمسك الرب بٌدي ألن قبضة ٌده القوٌة أزالت كل خوف منً. وأمسك بها كل لحظة كنا فً الجحٌم
فقد تواجد الذباب والدٌدان والحماوة الشدٌدة والرابحة والهٌاكل . المكان هو ذاته، لم ٌكن هناك شا مختلف عن المرة األولى

فقد دخلنا فً ذات البوابة البشعة مرة ثانٌة وأخذنً الرب الى مجموعة . كل شا كان كما رأٌته فً المرة الماضٌة. والضجٌج
كان هؤالء المساكٌن فً حالة . كان هناك العدٌد من الناس ممن كنت أعرفهم حٌنما كانوا أحٌاء على األرض. من الناس هناك

.  فظٌعة، بدا علٌهم البؤس، كانوا فً كرب عظٌم ولكن األسوأ من كل هذا هو ِسمات الٌأس على وجوههم
 

. 2005توفٌت هذه المرأة فً حادث سٌارة فً بداٌة عام . أشار الرب الى إمرأة متوسطة العمر كنت أعرفها قبل وفاتها
قال لً الرب بأن هذه المرأة أحبته وإنه . صدمُت حٌن رأٌت تلك المرأة فً الجحٌم ألننا كنا نعرفها كإنسانة تخاف هللا وتحبه

كانت تشفق على  . أحبها أٌضاً، لقد خدمته حٌنما كانت على األرض، قادت العدٌد من الناس الى الرب وعرفت كلمة هللا جٌداً 
. كانت خادمة جٌدة للرب بطرق عدٌدة. الفقراء والمحتاجٌن، أعطتهم وساعدتهم بعدة طرق
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نظر لً الرب . كلمات الرب هذه صدمتنً أكثر فسألته لماذا سمَح لشخا خدمه هكذا خدمة جٌدة بأن تكون نهاٌته فً الجحٌم

ورغم كونها تعرف جٌداً ماهو مكتوب فً الكتاب المقدس إال أنها صّدقت كذبة . وقال بأن هذه المرأة صّدقت خداع إبلٌس
. إعتقدت أن خطٌة صغٌرة لن تقودها الى الجحٌم ألنها مسٌحٌة رغم كل شا. إبلٌس بأنه تتواجد خطاٌا كبٌرة وخطاٌا صغٌرة

 
ر بأن ما تفعله هو شا صغٌر "وتابع الرب،  ذهبُت الٌها عدة مرات وقلت لها بأن تتوقف عما تفعله لكنها فً كل مرة كانت تبرِّ

وأتى وقت توقفت فٌه عما كانت تفعله ولكن ما لبثت أن أقنعت نفسها ثانٌة . جداً ونسبت تحذٌري لها بأنه إنما هو شعور بالذنب
." بأن التحذٌر لم ٌكن أنا مصدره بل هو صوت ذاتها ألن تلك الخطٌة كانت تافهة ولن تحزن الروح القدس

 
. كان لهذه المرأة صدٌقة ممرضة فً مستشفى أوشاكاتً"سألت الرب ثانٌة لٌقول لً عن الخطٌة التً إرتكبتها المرأة فأجابنً، 

وفً كل مرة كانت تمرض كانت تعجز عن الذهاب الى المستشفى ودفع المال للمستشفى بما هو مستحق عن معاٌنتها ودوابها، 
وكانت صدٌقتها ملزمة لعمل ذلك ومن ثم تخبرها . لذا كانت تتلفن صدٌقتها وتقول لها بأن تعد لها الدواء من مخزون المستشفى

فً البداٌة، قررْت أن تقبل كذبة إبلٌس عن الخطٌة الصغٌرة والخطٌة الكبٌرة وأن ترفض . بأن تستلم الدواء فً وقت معٌن
هذا ما . صدقً، لقد سببْت فً جعل شخا أخر ٌخطا وٌسرق من أجلها، ولكن األسوأ من ذلك، إنها أحزنت الروح القدس

ال ٌهم إن كنِت قد جلبت ملٌون نفس الى الرب، فإنه من الممكن أن تذهبً الى الجحٌم إلحزانك . سبْب تواجدها فً الجحٌم
كونً حّساسة . لٌس علٌك فقط أن تهتمً بخالا األخرٌن بل علٌك أن تنتبهً وأن ال تنسً خالا نفسك. الروح القدس

. بعدما تكلم الرب بهذه الكلمات قال أنه علٌنا العودة." للروح القدس فً كل األوقات
 

وماذا عن التبرٌر والرحمة "كانوا دوماً ٌسألوننً، . الكثٌرٌن من المسٌحٌٌن ممن سمعوا هذه القصة وجدوها صعبة البت فٌها
هل من "، "ألٌس هذا األمر قاسٌاً بعض الشا؟"، "هل من الممكن أن تفقدي خالصك بعد إستالمك للخالا؟"، "والنعمة؟

" الممكن أن ٌكون هللا بهذه القساوة؟
 

إننً أقول لكم ما أراه لً الرب وما علمنً إٌاه وما سمح . كما قلت فً مكان أخر من هذا الكتاب، لست اُقّدم نظرٌة الهوتٌة هنا
. أنظر الى األٌات التالٌة وأحكم بنفسك. أرجوك إرجع الى كتابك المقدس إلٌجاد األجوبة. لً بإختباره

 
 27:9 كورنثوس 1
" بل أقمُع جسدي وأستعبدهُ حتى بعدما كرزت لألخرٌن ال أصٌر أنا نفسً مرفوضاً "
 

 2–1: 6رومٌة 
" نحن الذٌن متنا عن الخطٌة كٌف نعٌش بعُد فٌها. حاشا. أنبقى فً الخطٌة لكً تكثر النعمة: فماذا نقول"
 

 12:6رومٌة 
" إذن ال تملكن الخطٌة فً جسدكم المابت لكً تطٌعوها فً شهواتها"
 

 27-26: 10عبرانٌٌن 
بل قبول دٌنونٍة مخٌٌف وغٌرة ناٍر عتٌدة أن . فإنه إن أخطأنا بإختٌارنا بعدما أخذنا معرفة الحق ال تبقى بعُد ذبٌحة عن الخطاٌا"

" تأكل المضادٌن
 

! هل من الممكن أن أذهب الى الجحٌم بعدما خدمت الرب وقّدت الكثٌرٌن الى المسٌح؟ كن قاضٌاً لنفسك
العصيان 

 
ًّ .  صباحاً 5.30، إستٌقظت إلنذار الساعة عند 2006 أذار 6فً ٌوم اإلثنٌن،  . بدأت بالصالة وأدركت وجود ِمسحة كثٌفة عل

. كان جسدي ضعٌفاً جداً وصرت أرتعش، وأمواج من الكهربابٌة سرت فً جسدي
 

رأٌت كرٌات صغٌرة جداً وبٌضاء اللون بحجم رأس . وفً وقت الظهر إستلقٌت على سرٌري، ورأٌت نوراً ساطعاً ٌمأل الغرفة
إضافة الى ذلك، رأٌت سحابة من ضباب رقٌق أٍت من . كانت الكرٌات تسقط كالمطر وتغوا فً جلدي عند لمسه. الدبوس

جلس على . بعد ذلك، رأٌت ٌسوع ماشٌاً وسط سحابة الضباب وأتٌاً نحوي. فوق مأل الغرفة وغطس فً جلدي عند لمسه
كان كرسٌاً جمٌالً . ال أعلم من أٌن جاء الكرسً، لكنه كان هناك عندما أعّد ٌسوع نفسه للجلوس. كرسٌه جنب سرٌري
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وكان على كل قابمة الكرسً نجمة فضٌة . مصنوعاً من ذهب خالا، وكان شكله مثل أي كرسً مألوف مع مسند للظهر
. وكانت عجالت مدورة على كل قابمة. مطمورة فً الذهب، وذات النجمة بل أكبر منها كانت متواجدة على مركز المسند
ب بً ٌسوع ومدَّ ٌده نحوي وطلب منً النهوض ألن الوقت ٌنقضً بسرعة . سحبنً من ٌدي فجلست على سرٌري. رحَّ

 
ثم إستمر بالكالم وسألنً " أمٌن"صلّى بلغة لم أفهمها، الكلمة الوحٌدة التً فهمتها كانت " ٌا فكتورٌا، دعنا نصلً"ثم قال لً، 

عما رأٌته فقلت له بأنً كنت أرى مجموعات من الناس ذاهبة للعمل وأخرٌن وصلوا الى أماكن عملهم، كما رأٌت كرٌات 
ومن بعد المجموعة األولى وصلت المجموعة . دقٌقة وبٌضاء اللون تسقط على هؤالء الذٌن وصلوا أوالً الى أماكن عملهم

كما رأٌت مجموعة مختلفة من الناس وصلوا الى كنابس مختلفة . عندبذ توقف المطر بكرٌاته الدقٌقة عن السقوط. الثانٌة الحقاً 
وإستمر المطر بالسقوط لبعض . بدأ المطر بكرٌاته الدقٌقة بالسقوط حال دخول القادمٌن الى ساحة الكنٌسة. صباح ٌوم األحد
. ولم ٌجد القادمٌن المتأخرٌن أي شا. الوقت ثم توقف

 
هذه الرؤى تعنً أن أي مكان من المفروض "فقام بالتفسٌر قابالً، . سألنً ٌسوع عن معنى هذه الرؤى فقلت له بأنً لم أفهمها

أن تكونً فٌه فً وقت معٌن وتعلمٌن الوقت الذي ٌنبغً تواجدِك هناك، فإن هناك دوماً مالبكة توزع البركات فً ذلك الوقت 
إذا وصلت فً الوقت فإنِك ستستلمٌن بركاتك ولكن إن أتٌت متأخرة فإنك ستفقدٌن بركاتك لذلك الٌوم ألن المالبكة . المعٌن

ٌا فكتورٌا، أرٌد أن أحذرك ألنِك تذهبٌن متأخرة الى العمل وتذهبٌن متأخرة بالذات . توزع البركات فقط فً ذلك الوقت المعٌن
أنِك فقدِت على الدوام بركاتك فً تلك . علٌِك أن تعلمً أنه عند هذه األوقات كنت متأخرة بدون عذر ملزم. الى خدمات الكنٌسة

ٌا فكتورٌا علٌك أن تتوقفً عن فعل هذا الشا وال تفعلٌه ثانٌة أبداً، إال إذا كان . األٌام، لن ترجع تلك البركات أبداً إلٌك ثانٌة
." لدٌك عذر ملزم لتأخٌرك

 
قلت . عندما قال لً الرب هذه الكلمات تمنٌت فعالً لو أمكننً اإلختفاء أو إعطاء بعض األعذار المقبولة لعدم خضوعً للنظام

له أنه فً بعض األوقات أنام زٌادة عن اللزوم، لكنه نظر مباشرة فً عٌنً وقال بأنً كنت أكذب وبأنه لً مٌل ردئ للرجوع 
. الى السرٌر بعد النهوض خضوعاً للرغبة فً النوم لدقابق أخرى

 
." الوقت ٌنقضً بسرعة وهناك أشٌاء علٌنا أن نعملها. قفً، دعنا نذهب"بعد ذلك أنذرنً ٌسوع قابالً، 

 
وصلنا الى حدٌقة ممتلبة . فً هذه المرة أخذنً الرب الى مكان لم أراه قبالً، كانت هذه أول مرة مشٌنا على شارع فً ذلك الٌوم

كانت األزهار بجمٌع ألوانها المتألقة . بأزهار وأشجار خضراء جمٌلة، لٌس هناك شا على األرض ٌمكن مقارنته بهذا الجمال
. جلسنا على مقعد طوٌل وجمٌل مصنوع من ذهب خالا مع نجوم صغٌرة فضٌة ومتألقة. الجمٌلة

ٌا فكتورٌا أنظري، هل ترٌن تلك المدٌنة؟ حٌنما نظرت وإذ بمدٌنة عظٌمة منٌرة "عندما جلسنا أشار بٌده الى األمام وقال، 
كانت . كان للمدٌنة بوابة ذهبٌة متألقة جداً وعند البوابة كان رجالً جالساً بالل السن جداً . كان ذلك جمٌالً ٌفوق الوصف. ومتألقة

كنت قد رأٌت هذا الرجل سابقاً ولكن حٌنما سألنً ٌسوع عمن ٌكون الرجل، قلت له إنه . له لحٌة بٌضاء طوٌلة وشعر أبٌض
. إبراهٌم، أبو اإلٌمان

لٌس بإمكانً وصف . كانت هناك بناٌات عالٌة جداً وساطعة كالذهب. رأٌت العدٌد من الشوارع فً تلك المدٌنة مبلطة بالذهب
. السطوع والتألق فً تلك المدٌنة

 
ًَّ ٌسوع وسألنً،  " ما الذي تفكرٌن فٌه عن هذه المدٌنة؟"إلتفت إل

 
سأخذِك الى هناك إن إستمرت على الطاعة ألن هناك سٌكون "قال ٌسوع، . أجبته بأن المدٌنة جمٌلة وإننً أرغب الذهاب إلٌها

سٌكون منزلك مكان سكنى البوم وملعب . إبِقِ  مطٌعة ألنِك إن تمردت ٌا فكتورٌا فإن غربان ستحلق فً منزلكِ . منزلِك أٌضاً 
ألن كل من ٌتمرد فإنه سٌجد غربان تحلق فً بٌته وسٌكون بٌته . على أٌة حال ال تخافً ألنً معِك، أطٌعً فقط. لألشباح

." مسكناً للبوم وملعباً لألشباح
 

ٌوجعه قلبه . رغبته األعظم هً أن نختار الحٌاة ونقضً األبدٌة معه. ٌسوع المسٌح حقٌقً وإنه ٌحبنا محبة ال ٌمكن وصفها
. ألؤلبك الذٌن ٌموتون وٌذهبون الى الجحٌم ألنهم إختاروا رفض خالصه الذي قّدمه فٌما اختاروا هم الموت بدالً عن ذلك

 
: مولداً ثانٌة أو لم تكن كذلك، أرجوك تذكر شٌباً واحداً - بغض النظر إن كنت مسٌحٌاً 

 . الوقت ينقضي بسرعة


