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

 . يأمل شيئًا أفضل مما تقدمو ىذه الحياةالخيال أو قصة وىمية لشخص 
يا لكم كما حدثت معي قصحقيقة، واإلختبارات التي أصفيا في ىذا الكتاب أالسماء 
كل  قص  لست أ. لم أَر كل شيء في السماء، ألنو يتطمب األبدية لفعل ذلك. تماماً 

: 22كورنثوس  2أنظر )شيء رأيتو في السماء، حتى بولس الرسول لم يفعل ذلك، 
 .كل ما قالو لي اهلل ألشاركو معك قص  لكني أ(. 22-4

----------------------- 
 
 اتالبواباخل د

الى ذلك المكان الجميل بالذىاب ة، سمح لي محدودغير الاهلل في رحمتو ونعمتو 
لعودة ثانية الى األرض ليس ما يخص رحمتي الى منزلو وا. السماءالذي يدعى 

 .أكون مخطئة بشأن واقعيتوع أن لكني ال أستطيلي،  اً واضح
مثمي؟ دعني أبدأ إلنسان أرضي عجائب السماء التي ال ُتضاىى كشف كيف يمكن 
 . من البداية

يا طفمتي، "قال، . وقال لي بأني إخترت لميمة خاصة الرَّبلي في ليمة ظير 
عميك أن : إخترتك لغاية. الى النور ير نفسي لك ألجمب الناس من الظممةسأظ

 ."أقوليا لكِ التي و إياىا وتدوني األشياء التي أريِك تكتبي 
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كنت فيو  ُأخذت من المكان الذي. تحدث وبدأت أشياء مذىمةخضعت هلل كميًا، 
إستطعت النظر والشعور  :كنت واعية لجميع حواسي الخمسة. وُنقمت الى الجحيم

كان  عميَّ  هثير أدركت أن تأ. لمطبيعة اً خارق يئاً ذلك، كان ش مع. والسمع والشم والذوق
 .غايةل

كان قمبي . الى الجحيم، حزينة جدًا في قمبي الرَّبكنت أليام عديدة، بعد أن أخذني 
شاىدت حكم اهلل عمى الخطية وعمى الناس . حزينًا ومثقبًل بسبب الرعب الذي رأيتو

 . راحتووطمبت بإخبلص هلل الى اصميت . الذين ذىبوا الى الجحيم
ىذه األحداث، حمَّت قوة اهلل كمي القدرة عميَّ ثين من بعد حادي والثبلفي اليوم ال

كان يسوع . نب سريريلثانية صباحًا، وقف مبلك عظيم بجعند الساعة ا. ثانية
الواقف ىناك، إبتسم لي،  الرَّبفيما كنت أنظر الى وجو . المسيح واقفًا خمف المبلك

 . لكنو لم يقل أي شيء
الى السماء  ألخذكِ الى ىنا ُأرسمت . ميمة خاصةاهلل أعطاني "العظيم، رسول القال 
 ."أماكنيابعض  وأريكِ 

 !" تعالي وأنظري مجد اهلل"بعد لحظة، قال ثانية، 
مع المبلك في الحال، ُنقمت بصورة خارقة لمطبيعة من منزلي ووجدت نفسي واقفة 

 !بوابة السماءخارج السماوي 
 

المبلبس التي كان يرتدييا كانت  !مثيراً حولي من الجمال الخبلب الذي رأيتو كان 
وكانت كان لممبلك أجنحة مثمثة الشكل . الكائن السماوي أشبو برداء نوراني متألق

لجمال اهلل ذىولة مع إني لم أتفاجئ بذلك، إال أني كنت م. تتؤلأل مع ألوان قوس قزح
 .  في ذلك المكانًا جميالفائق الوصف الذي كان 

 :مرات عديدةأن المبلك أعاد ىتافًا كنت قد سمعتو ىو ذي عرفتو، الشيء األخر ال
 "!أنظري مجد اهلل"

إستوعبت برىبة كل . صمب مصنوعة من لؤلؤكانت البوابة العظيمة المتواجدة أمامي 
في أي  الرَّبرؤية ستطع لم أه المرحمة، في ىذ. ممشيد الفائق الجمالعائد لشيء 

 .بمجد السماءتمامًا مكان، لكني كنت مبتيجة 
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 السماءالى دخول لا
 انطويمي القامة واقفكان مبلكين حين وصمنا الى ىناك، 

كان كل منيما مرتديًا رداء متؤلأل وفي . خارج البوابة
يومض ، و كخيوط ذىبيةكان شعرىما . سيوف أيدييما
 .وربنما يوجي

تاركًا إياي لمبلكين الحارسين لمبوابة، المبلك الذي كان يرافقني ليتكمم مع اذىب 
نسان ىذا اإلكم رائع أن يرى ! بوابات السماءكم متألقة "فكرت وأنا مندىشة، . حديلو 

 . الى السماءفعبًل ني سأدخل إفجأة، أدركت !" الشيء بنفسو
دخل . ، إستطعت سماع بعض الحديث الذي دار بينيمالرَّبفيما كنت أنظر مبلئكة 

كان لمكتاب غبلف ذىبي، . اً صغير  اً كتابحامبًل البوابة ورجع في الحال أحد المبلئكة 
أنو كتاب يخص سيرة ظير . الكتابة المطبوعة في الكتاب ذىبية أيضاً كانت و 

 ماري كاثرين باكستر: كان إسمي مطبوعًا عمى الغبلف فقد. حياتي
نظروا الى بعضيم البعض، . فتحوا الكتاب. إبتسامة تأييد عمى وجو المبلئكةظيرت 

 ."من البوابةأن تدخل بإمكانيا "ثم قالوا بصوت إستطعت سماعو، 
 .رافقني مبلكي الدليل خبلل البوابة العظيمة ومنيا الى السماء

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

 .بكل شيء وبكل فردعبر المكان وكأنيا تحيط 
. فوق الوصفيمنظر تمك المدينة كان . إمتمكني الذىولحينما دخمت الى المدينة، 

في كل إخضرار كان ىناك  .أبداً  مثميا أزىار فائقة الجمال لم أرَ من حولي  كان
  .من الموسيقى والغناءمنتعشة حتى األزىار بدت  .ال يمكنني وصفومكان 

وصف أن تحاول  .وكأني متحدة معيابدت لي . ليحو من إستمرت الموسيقى تمتف 
 .ىو شيء وأن تعرف أنك ستشارك في فرحيا ىو شيء أخرالمدينة روعة 

 :ي ىذه األيةأتتن. رديةأمرتدين وا جميعًا وكان ينالنشطرأيت بعض مواطني السماء 
َكَساِني ِرَداَء . َسِني ِثَياَب اْلَخبَلصِ َتْبَتِيُج َنْفِسي ِبِإَلِيي أَلنَُّو َقْد َأْلبَ . الرَّبَفَرحًا َأْفَرُح بِ "

 (26:62إشعياء ) ."اْلِبرِّ ِمْثَل َعِريٍس َيَتَزيَُّن ِبِعَماَمٍة َوِمْثَل َعُروٍس َتَتَزيَُّن ِبُحِميَِّيا
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ليست . السماء مكان حقيقي .يفوق الوصفىيم و من وجكان الفرح واإلبتياج المشع 
 :يسوعقول  نالكتاب المقدس مدوَّ في . إنسانتصور من شيئًا ممفقًا أو 

الَّ َفِإنِّي . َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َفآِمُنوا ِبي. اَل َتْضَطِرْب ُقُموُبُكمْ " ِفي َبْيِت َأِبي َمَناِزُل َكِثيَرٌة َواِ 
 (2-2: 24يوحنا )." َأَنا َأْمِضي أِلُِعدَّ َلُكْم َمَكاناً . ُكْنُت َقْد ُقْمُت َلُكمْ 

بمعجزة  تجددناكأطفال هلل تغيرنا و ا دمنا م. ِعدِّينألناس مُ  د  عِ مكان مُ السماء ىو 
أن المكان الذي  رفنعأن نبتيج ، ما دمنا األن خميقة جديدة في المسيحالتجديد، و 

 .  من قبل الُمخمِّص الذي خمصنا سنقضي فيو األبدية معد  
ينبغي أن  ة وأبدي،وكمي القدر  كاملصنا ىو ما دام مخمِّ . كاملىو مكان السماء 

األبدية، فإن منزلنا  كللنا مكانًا ىناك لنحيا معو د عِ وألنو ي. تكون السماء مكانًا كامبلً 
يفسد أي جزء من ذلك السكن ىناك شيء لن يكون . أيضاً  كامبلً األبدي سيكون 

 .السماء لدنسيا أو إفسادىاالى خول بالدلن ُيسمح ألي شيء . السماوي
ا َشْيٌء َدِنٌس َواَل َما َيْصَنُع َرِجسًا َوَكِذبًا، ِإالَّ اْلَمْكُتوِبيَن ِفي ِسْفِر َحَياِة َوَلْن َيْدُخَميَ "

 (27:22رؤيا يوحنا ) ".اْلَحَملِ 
سُيمنع إبميس من . ي نوع كانواأمن أن تصميا خطية أو خطاة  بعدالسماء ىي أ

 :الى األبد دخول ذلك المكان السماوي
ُىَوَذا ِتنِّيٌن َعِظيٌم َأْحَمُر َلُو َسْبَعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرُة : ى ِفي السََّماءِ َوَظَيَرْت آَيٌة ُأْخرَ "

َوَذَنُبُو َيُجر  ُثْمَث ُنُجوِم السََّماِء َفَطَرَحَيا ِإَلى . ُقُروٍن، َوَعَمى ُرُؤوِسِو َسْبَعُة ِتيَجانٍ 
 .َأْن َتِمَد َحتَّى َيْبَتِمَع َوَلَدَىا َمَتى َوَلَدتْ  َوالتِّنِّيُن َوَقَف َأَماَم اْلَمْرَأِة اْلَعِتيَدةِ . اأَلْرضِ 

َوَحاَرَب التِّنِّيُن َوَمبَلِئَكُتُو . ِميَخاِئيُل َوَمبَلِئَكُتُو َحاَرُبوا التِّنِّينَ : َوَحَدَثْت َحْرٌب ِفي السََّماءِ 
ُطِرَح التِّنِّيُن اْلَعِظيُم، اْلَحيَُّة اْلَقِديَمُة فَ . َوَلْم َيْقُووا، َفَمْم ُيوَجْد َمَكاُنُيْم َبْعَد َذِلَك ِفي السََّماءِ 

ُطِرَح ِإَلى اأَلْرِض، َوُطِرَحْت َمَعُو  -اْلَمْدُعو  ِإْبِميَس َوالشَّْيَطاَن، الَِّذي ُيِضل  اْلَعاَلَم ُكمَُّو 
بَلُص ِإَلِيَنا َوُقْدَرُتُو اآلَن َصاَر خَ »: َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيمًا َقاِئبًل ِفي السََّماءِ . َمبَلِئَكُتوُ 

َوُمْمُكُو َوُسْمَطاُن َمِسيِحِو، أَلنَُّو َقْد ُطِرَح اْلُمْشَتِكي َعَمى ِإْخَوِتَنا الَِّذي َكاَن َيْشَتِكي َعَمْيِيْم 
َوْيٌل . ِفيَياِمْن َأْجِل َىَذا اْفَرِحي َأيَُّتَيا السََّماَواُت َوالسَّاِكُنوَن  .َأَماَم ِإَلِيَنا َنَيارًا َوَلْيبلً 

ِلَساِكِني اأَلْرِض َواْلَبْحِر، أَلنَّ ِإْبِميَس َنَزَل ِإَلْيُكْم َوِبِو َغَضٌب َعِظيٌم، َعاِلمًا َأنَّ َلُو َزَمانًا 
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َوَلمَّا َرَأى التِّنِّيُن َأنَُّو ُطِرَح ِإَلى اأَلْرِض، اْضَطَيَد اْلَمْرَأَة الَِّتي َوَلَدْت ااِلْبَن . «َقِميبلً 
 (23-22، 26-7، 4-3: 22رؤيا يوحنا ) ."َكرَ الذَّ 

ثانية البتة إبميس، وجماعتو األشرار لن يرفعوا رؤوسيم البشعة التي ىي تمك الحية، 
 !في المناخ السماوي النقي والمقدس

الَِّذيَن "المبلئكة الساقطة التي عصت اهلل و. السماء الى ال يمكن لمشياطين أن يدخموا
 .الى السماء عودةالمكنيم ال ي (6:2ييوذا ) "َسَتُيْم، َبْل َتَرُكوا َمْسَكَنُيمْ َلْم َيْحَفُظوا ِرَيا

.  كاممةم السماء من أن تكون حرِّ لن يكون ىناك شيء يُ . شيءلن تفتقر السماء ألي 
غبلء كان وميما إقامتنا وأيا كان مكان األرض، نذىب إليو عمى مكان أيًا كان 

عمى النقيض، لم يعمل . تمنع كمالياطاء واضحة ىناك عيوب وأخإال أن نا، منازل
وجمالو وروعتو  ذاك المكان تألقف. السماءذي يدعى أخطاء في بناء المكان الاهلل 
روعة ذلك المكان الجميل الذي يفوق . ما وراء قدرة اإلنسان عمى الوصف ىو

 .مذىل لمنظرالوصف 
 ئات البللِ بوابعمى ب و جدران المصنوعة من اليشالتألق نور إبن اهلل ينعكس عمى 

يخمق مشيدًا ليس  ،حصى وعمى نير الحياة الجميلعد وال تالتي ال تالقصور و 
 . شكل كافٍ بإمكان رسام أن يصفو ب

 
 وطن لمنفوس المفدية

لن يكون ىناك أي . ال يمكن ألي عدو أن يغزو جنة اهلل البتة. السماء مكان دائمي
لن يكون ىناك . يذبل أو يموت إخضرارىاتزعزع ألبنيتيا، ولن تتفسخ موادىا، ولن 

 .  مطمقاً  جوىا المقدس موثتُ  أشعةدخان أو 
نحن نغني ىذه األغنية التي كتبيا ىاتي . ةيىو مدينة أبدية ودائمىذا مكان اإلقامة 

 :يولب
 سواء خيمة أو كوخ، لماذا ينبغي أن أىتم؟

 إنيم يبنون لي قصرًا ىناك،
 ل بإمكان أن أغني،، ال يزاالرَّبمع إني مغترب عن 

 .المجد كمو هلل، إني طفل الممك
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اإلحباط  كلمن مبيج تحرير يجد القديسين س، ال ُيقارنفي ذلك المكان الذي 
لن يكون فيما بعد . لن يكون فيما بعد أي أسى أو ويل. واألحزان والمأسي والكوارث

 :لن يكون فيما بعد بكاء. أي وجع
ٍة ِمْن ُعُيوِنِيْم، َواْلَمْوُت اَل َيُكوُن ِفي َما َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َواَل َوَسَيْمَسُح اهلُل ُكلَّ َدْمعَ "

 (4:22رؤيا ) "ُصَراٌخ َواَل َوَجٌع ِفي َما َبْعُد، أَلنَّ اأُلُموَر اأُلوَلى َقْد َمَضتْ 
 

جاءوا من عصور وبمدان  قدن الذين رأيتيم في السماء و ن المبتيجو المواطنكان 
أية أخرى كنت قد ثم تذكرت . ىناكالعديد من القوميات وجود إتضح لي . مختمفة

 : قرأتيا في الكتاب المقدس
 :ورنموا ترنيمة جديدة، قائمين

 ُمْسَتِحق  َأْنَت َأْن َتْأُخَذ السِّْفَر َوَتْفَتَح ُخُتوَمُو، أَلنََّك ُذِبْحَت َواْشَتَرْيَتَنا ِلمَِّو ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ "
 (9:5رؤيا ) ."َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوُأمَّةٍ  َقِبيَمةٍ 

 
 في تمجيد اهلل نشغمةٌ م

األسف الذي إختبرتو والحزن الذي عانيتو كان ! بحماس نفسي عظمة اهلل تْ مجدَ 
 .كان ىذا إعبلن السماء. عنياألن حينما رأيت إعبلن الجحيم بعيدًا 

،  شيءمكان ما، عامبلً الى  اً كان سعيدًا، ذاىب فردكل . معاً بالكامل رأيت عائبلت 
 .يممع توىجاً كان كل وجو رأيتو . اً مبتسم
كانوا يقضون . بإستمرارنيمكين كانوا م. جميع القديسين في السماء منشغمينكان 

كان جو الموسيقى . الشفاه جميععمى الترانيم كانت . اهللحين ومعظمين أوقاتيم مسبِّ 
 . ىو الطابع المييمن

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

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

 . الرَّبشعب هلل اشك سيخدم بل ولكن باألن،  ذلك عرفعميو طبيعة ىذه الخدمة، ال ن
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 لماس لرابحي النفوسأ
! لماس في كل مكانكان أ –لماس رائعة أو  ألماس متألقة ومتؤللئةإستطعت رؤية 

عائد لمنازل أؤلئك لماس أبعض كان . كان البعض منيا كبيرًا بحجم قالب األسمنت
الى  اً نفسما أنو في كل مرة يقود شخص إتضح لي . لنفوس عمى األرضا الرابحي
 :يقول الكتاب المقدس. سيحي األمينك المالماس لذأح، تقوم السماء بتجييز المسي

دِّيِق َشَجَرُة َحَياٍة َوَراِبُح الن ُفوِس َحِكيمٌ "  (36:22أمثال ) ".َثَمُر الصِّ
 
ِكِب ِإَلى َأَبِد َواْلَفاِىُموَن َيِضيُئوَن َكِضَياِء اْلَجَمِد َوالَِّذيَن َرد وا َكِثيِريَن ِإَلى اْلِبرِّ َكاْلَكَوا"

 (3:22دانيال ) ".الد ُىورِ 
 
ىبوط مبلك ، رأيت مجيدة ذلك المكان الفخامو وشاربة من عظمة فيما كنت واقفة و 

 .رج ذىبي الحوافيديو بدَ  في كان يمسك. ضخم وجميل
كانت الطاولة مصنوعة من مادة و رج عمى طاولة مزودة بقاعدة، وضع المبلك الدَّ 

بمعنى  بالنور كانت الطاولة المستطيمة متؤللئة. أبداً  ي السابقفلم أَر مثميا فضية 
 .الكممة
 .وبدأ في قرائتومسكو قام أحد القديسين ب. رج إسم مكتوب عميوكان لمدَّ 
ستمر في كبلمو، " ىو البارع في البناءيسوع " قديس في السماء،قال لي  ن ىو يعيِّ "وا 

ي أحممو ىو تقرير من األرض عن رج الذالدَّ . ممن ىو مستحق لمماس ومكان ذىابي
، وعمل أشياء الفقير، وألبس العارِ قام بإطعام شخص قاد شخص أخر الى يسوع، و 

 ."رائعة هلل
َوَمَتى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَمبَلِئَكِة اْلِقدِّيِسيَن َمَعُو َفِحيَنِئٍذ َيْجِمُس َعَمى "

ْجَتِمُع َأَماَمُو َجِميُع الش ُعوِب َفُيَميُِّز َبْعَضُيْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيَميُِّز َويَ . ُكْرِسيِّ َمْجِدهِ 
 . الرَّاِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء َفُيِقيُم اْلِخَراَف َعْن َيِميِنِو َواْلِجَداَء َعِن اْلَيَسارِ 

ا ُمَباَرِكي َأِبي ِرُثوا اْلَمَمُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ َتَعاَلْوا يَ : ثُمَّ َيُقوُل اْلَمِمُك ِلمَِّذيَن َعْن َيِميِنوِ 
. ُكْنُت َغِريبًا َفآَوْيُتُموِني. َعِطْشُت َفَسَقْيُتُموِني. أَلنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُموِني. َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ 

: َفُيِجيُبُو اأَلْبَراُر ِحيَنِئذٍ . ْم ِإَليَّ َمْحُبوسًا َفَأَتْيتُ . َمِريضًا َفُزْرُتُموِني. ُعْرَيانًا َفَكَسْوُتُموِني
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َياَرب  َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئعًا َفَأْطَعْمَناَك َأْو َعْطَشانًا َفَسَقْيَناَك؟ َوَمَتى َرَأْيَناَك َغِريبًا َفآَوْيَناَك 
: َنا ِإَلْيَك؟ َفُيِجيُب اْلَمِمكُ َأْو ُعْرَيانًا َفَكَسْوَناَك؟ َوَمَتى َرَأْيَناَك َمِريضًا َأْو َمْحُبوسًا َفَأَتيْ 

 . ِبَما َأنَُّكْم َفَعْمُتُموُه ِبَأَحِد ِإْخَوِتي َىؤاَُلِء اأَلَصاِغِر َفِبي َفَعْمُتمْ : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 
يَِّة اْلُمَعدَِّة اْذَىُبوا َعنِّي َيا َمبَلِعيُن ِإَلى النَّاِر اأَلَبدِ : ثُمَّ َيُقوُل َأْيضًا ِلمَِّذيَن َعِن اْلَيَسارِ »

ْبِميَس َوَمبَلِئَكِتوِ  متى ) ".َفَيْمِضي َىؤاَُلِء ِإَلى َعَذاٍب َأَبِديٍّ َواأَلْبَراُر ِإَلى َحَياٍة َأَبِديَّةٍ  .إِلِ
25 :32-42 ،46) 
 

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

أن نفيم أن تركيز أمالنا عمينا . ماء ىذا كما رأيتون حدث الس، أدوِّ الرَّبإرشاد من ب
يصبح حبلم أالسماء ىو مكان . قضاء األبدية مع ربنا فيكون يورغباتنا ينبغي أن 

 !حقيقة
بعد إنتياء عممنا وكدحنا عمى األرض، سنغادر ىذه  ناإني متحمسة لمسماء ألن
مكانًا ىناك ألؤلئك الذين  د  عِ المدينة، ويسوع يُ  اهلل أعدَّ . األرض ونذىب الى ىناك

 .يحبونو
 

 مشاركة كاممة 
 .بصورة كاممة في السماءيعاد ترميميا الشركة المتواصمة ما بين اهلل واإلنسان س

بعد إنكسار الشركة معو . حينما كان أدم وحواء في جنة عدن، زار اهلل ىذه األرض
مع الجنس  بسبب الخطية والعصيان، إستمر اهلل في إظيار رغبتو في المشاركة

 .البشري
قاسيًا عن ذروة محبتو لمجنس البشري في بذل إبنو الوحيد لكي يموت موتًا عبَّر اهلل 

، صارت الشركة ما بين اهلل قيامتومن خبلل موت المسيح و . قاسٍ عمى صميب 
 .واإلنسان ممكنة ثانية
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كن، ول. شركتنا الحميمة مع اهللمنع حتى في وقتنا الحاضر، بإمكان ظروف الحياة 
سنعرف شركة كاممة مع ممك المموك ورب . عوائق البتةفي السماء لن تكون ىناك 

 .ستكون الشركة معو كاممة. األرباب
وما وراء الكواكب  واتأجواء السمأبعد بكثير من ىي . مسكن اهلل الحي يالسماء ى
المقصد  ىي(. 22:62شعياء إ" )الفادي الرَّب"المنزل األبدي لـ ىي . والمجرات

 . بدي لجميع أوالد اهلل من خبلل اإليمان بالمسيحاأل
ـ كفي مكعب صغير في السماء مصنف ليس ىناك داٍع لمخوف لكونك محشور 

لمجد، سيكون ىناك ان من جميع العصور في وطن يجتمع المفديو  ماحين. "قصر"
عديدة، من أماكن إقامة عديدة، قصرًا من قصور كل واحد لو لجميعيم  مكان كافٍ 

 : بيوأيسوع أنو أعدىا لنا في منزل يا عنقال 
الَّ َفِإنِّي . َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َفآِمُنوا ِبي. اَل َتْضَطِرْب ُقُموُبُكمْ " ِفي َبْيِت َأِبي َمَناِزُل َكِثيَرٌة َواِ 

ْن َمَضْيُت َوَأعْ . ُكْنُت َقْد ُقْمُت َلُكمْ  َدْدُت َلُكْم َمَكانًا آِتي َأَنا َأْمِضي أِلُِعدَّ َلُكْم َمَكانًا َواِ 
َأْيضًا َوآُخُذُكْم ِإَليَّ َحتَّى َحْيُث َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم َأْيضًا َوَتْعَمُموَن َحْيُث َأَنا َأْذَىُب 

 (4-2: 24يوحنا ) ".َوَتْعَمُموَن الطَِّريقَ 
 :بالتأكيد ىناك مكان لكل واحد في السماء

َذا َجْمٌع َكِثيٌر َلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن َيُعدَُّه، ِمْن ُكلِّ اأُلَمِم َواْلَقَباِئِل َبْعَد َىَذا َنَظْرُت َوا ِ "
َوالش ُعوِب َواأَلْلِسَنِة، َواِقُفوَن َأَماَم اْلَعْرِش َوَأَماَم اْلَحَمِل، ُمَتَسْرِبِميَن ِبِثَياٍب ِبيٍض َوِفي 

َلِيَنا اْلَجاِلِس »: َن ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئِمينَ َأْيِديِيْم َسَعُف النَّْخِل َوُىْم َيْصُرُخو  اْلَخبَلُص إِلِ
َوَجِميُع اْلَمبَلِئَكِة َكاُنوا َواِقِفيَن َحْوَل اْلَعْرِش َوالش ُيوِخ َواْلَحَيَواَناِت . «َعَمى اْلَعْرِش َوِلْمَحَملِ 

وا َأَماَم اْلَعْرِش َعَمى ُوُجوِىِيْم َوَسجَ   (22-9: 7رؤيا ) ".ُدوا ِلمَّوِ اأَلْرَبَعِة، َوَخر 
 

 دموع في السماء
 قائبلً  اهلل من قبل رسلالمبلك المىناك لسماء أوقفني مرة الى مكان معين في ا ُأخِذت

 ."أن أريِك غرفة الدموعيريدني اهلل ": لي
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المبلئكة . بنا اهلل عدة أيات في المزامير عن الدموع وعن إىتمام قد تكون قد قرأت
ى كنُت دائمًا أسأل نفسي عن معن. (8:56مزمور )تضعيا في قناني تمسك دموعنا و 

 .ذلك
بكوا دموعًا كثيرة ألجل أحبائيم أنيم يقرأون ىذه الكممات من ن الكثيرين مأأعرف 

 .وأطفاليم وعائبلتيم
أخذني المبلك الى مدخٍل رائع ال باب . أراني غرفة الدموع اهلل أريد أن أقول لكم أن

 . لو
وة التي كانت القداسة والق ي إنذىمت منإال أنداخل غرفة لم تكن كبيرة، الى  ِظرةونا

كما أن جدران الغرفة كانت تشع  بالنور مع وجود الرفوف البمورية . تنبعُث منيا
 . المصطفة بالترتيب

 ةاقيد مكونة من ثبلثوكان عمى الرفوف العديد من القناني، بعضيا كانت بشكل عن
قيد المتألقة صفيحة وكان تحت كل عنقود من ىذه العنا. ياً و زجاجًا صافقناني ُتشب

 .وتواجد الكثير من القناني في الغرفة. معدنية مكتوب عمييا إسم
داًء أرجوانيًا غامقًا جميبًل كان مرتديًا ر . عميو المجد وكان داخل الغرفة رجل ظاِىر

 .كالمخمل
كانت عدة . رائعق بشكل ة تتألنفيسوكان في الغرفة طاولة رائعة مصنوعة من مادة 

 خيَّطة بمادة حريرية جميمة لم أرَ ، تبين لي وكأنيا مُ كتب موضوعة عمى الطاولة
ئ وأحجار ثمينة، وعمى كتب أخرى لِ وكان عمى بعض ىذه الكتب أل. قببلً مثميا 

 . كانت أحجار خضراء وأرجوانية
وأريد ان أشرح . رفةريِك ىذه الغأريد أن أ. نظريتعالي وأ"، الرجل في الغرفةلي وقال 

وأنا . ىذه الغرفة ىي الوحيدة ليذا الغرض ضمن غرف كثيرة. لِك عن الدموع
 ."المسؤول عن ىذه الغرفة

إنذىمت لجمال وعظمة . ضخم من خبلل المدخل وفيما كان يتكمم، جاء مبلك
 إثنا عشركان بطول . ذىبي الحوافِ كان مرتديًا ثوبًا طويبًل أبيضًا متبللئًا . المبلك
 .أجنحة كبيرة جداً لو و قدم 
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أنظر ) وكان الوعاء ممتمئًا بسائل. صغيراً وعاًء ذىبيًا بين يديو وكان المبلك يحمل 
. وعاء الدموع ىذا من األرضلمتو  لقد جمبَ "، وقال لي الرجل في الغرفة، (8:5رؤيا 
 ."بو ِك أن تري ماذا نفعلأريد

ن مكتوبًا عمى الورقة إسم الشخص وكا. مع ورقة صغيرة الِوعاءلمرجل أعطى المبلك 
 .الذي تواجدت دموعو في الوعاء

ثم قرأ . المحفوظة قرأ الرجل الورقة ثم ذىب الى المكان الذي تواجدت فيو القناني
فُت أنو يطابق مع الشخص ، وعر لصفيحة الموجودة تحت قنينةٍ عمى ا اإلسم الموجود

 .المذكور إسمُو عمى الورقة
. التي كانت ممتمئة تقريبًا وجمبيا الى حيث كان الوعاء موجوداً  ثم مسَك الرجل القنينة

 .وصبَّ الدموع من الوعاء الى داخل القنينة
قولي لمناس عمى األرض "وأضاف، " ريِك ماذا نفعل ىنا،أريد أن أ"الرجل، لي وقال 

  ."عن ذلك
، ثم تحوالطاولة وفأحد الكتب من عمى  لتقطا  نينة وجمبيا الى الطاولة، و ثم أخذ الق

 !"نظريأ"قال، 
وقال لي الرجل المسؤول عمى . كانت صفحات الكتاب خالية من الكتابة تماماً 

نظري ماذا أ. اهلل الى ااالرض حين يصرخو  عمىاهلل  ىذه الدموع ىي لقديسي"الغرفة، 
 ."يحدث

الرجل قطرة من القنينة، قطرة دمع صغيرة، عمى الصفحة األولى من  ثم صبَّ 
كممات جميمة، مكتوبة بخط . فحةلحال بدأت الكممات تظير عمى الصوفي ا. الكتاب

وفي كل مرة تسقط دمعة عمى الصفحة، كل الكتابة كانت تظير عمى . بشكل أنيق يد
 .خرىتمو األذلك صفحة بعد أخرى، مرة  وكان الرجل مستمرًا يفعل. الصفحة

أن "بشرية ولي أيضًا، وبعد إغبلق الكتاب وختم كبلمِو، تبين لي أنو يريد أن يقول لم
ب ومن نفوس و ىي تمك التي ُتذرف فييا الدموع النابعة من القمكمااًل أكثر الصموات 

 ."الرجال والنساء عمى األرض
 ."اهلل نظري مجدتعالي وأ"و أجنحة الطيف الشمسي، ثم قال لي المبلك ذ
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 فتح الكتاباهلل 
الف من الناس والكائنات االَ الف الى مكان فخم حيث تواجد اَ  وفي الحال ُنِقمت

 .السماوية، أوه، كان ذلك جميبًل فعبلً 
. في كل مكان يظيراهلل وبعد فترة قصيرة إختفت الناس، ثم بدأ عرٌض عظيم لمجد 

 .الرعودهلل ك المقدمة التسبيحات العاليةوصارت 
 .اهللوأخذني المبلك الى عرش 

ع رؤية لم أستط. السحابةئن داخل ىيئة كا ية، ووجدترأيت سحابة ضخمة، ضباب
، وبدا لي اهللصوت  عتسم. قزح فوق العرش اهلل وقوس مجد ، لكني رأيتاهلل وجو

وسِمعُت صوتًا من السماء كصوت مياٍه كثيرة وكصوت رعٍد "، كما وصفو يوحنا
في ىذا الميدان العظيم رأيُت العديد من الخيول مع راكبييا  (.2:24رؤيا " )عظيم
 .العرش بجانب
ة تجثو ثم رأيُت مبلئك. اهلل ة، وجدُت كتابًا موضوعًا عمى مذبح عظيم قدام عرشوفجأ

تخرج من  ، ورأيُت مثل يد رجلىذا المشيد كنُت واقفة بكل رىبة ناظرة. قدام العرش
 .السحابة وتفتح الكتاب

 .الكتاب اهلل ىي التي فتحتأن يد  بطريقة ما عرفت
وفجأة، شممت عطرًا ذو رائحة طيبة جدًا . من الكتاب صِعد مندىشة كأن دخان رأيت
اهلل أرسل لقديسين وأن وقال المبلك أن ىذا الكتاب يحوي صموات ا. المكان كمو ممئت

كل شخص يسبِّح كان . قموبيم من صرخاتلصموات ليجيب امبلئكتو الى األرض 
 . اهللعظِّم وي

دي المبلئكة الى أي اهلل الكتاب، صارت الصفحات تتجمى وتطير لتِصلوفيما فتح 
أعطوا إذىبوا، "، يقول، اهلل، كصوت رعٍد مدويٍّ  وسمعُت صوت. الخيول ممتطيةال

 !"ِلصمواتوأعطوا جوابًا إذىبـوا ! ِلصمواتياجوابًا 
َأَما ِىَي ِفي ِسْفِرَك؟ ِحيَنِئٍذ َتْرَتد  َأْعَداِئي . اْجَعْل َأْنَت ُدُموِعي ِفي ِزقِّكَ . َتَيَياِني َراَقْبتَ "

 الرَّب. َاهلُل َأْفَتِخُر ِبَكبَلِموِ . َىَذا َقْد َعِمْمُتُو أَلنَّ اهلَل ِلي. اْلَوَراِء ِفي َيْوٍم َأْدُعوَك ِفيوِ  ِإَلى
: 56مزمور ) "َماَذا َيْصَنُعُو ِبي اإِلْنَساُن؟. َعَمى اهلِل َتَوكَّْمُت َفبَل َأَخافُ . َأْفَتِخُر ِبَكبَلِموِ 

8-22) 
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ما ! عجائب اهللما أجمل أن ندرك مجد و . ا يفعل اهلل بدموعناماذتوضح لنا كممة اهلل 
 .إنو ييتم حتى بدموعنا! مستممًا لحنانوأروع أن تكون 

 :فرحاإقرأ ىذه و . اهلل لنا تعزيةوعن  ،عن األسىو  تتكمم عن دموعناالعديد من األيات 
. َىَئَنَذا َأْشِفيكَ . َقْد َرَأْيُت ُدُموَعكَ . َقْد َسِمْعُت َصبَلَتكَ : ِإَلُو َداُوَد َأِبيكَ  الرَّبا َقاَل َىَكذَ ”

 (5:26المموك الثاني )“ .الرَّبِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َتْصَعُد ِإَلى َبْيِت 
 
ُم ِفي ُكلِّ َلْيَمٍة َسِريِري ِبُدُموِعي. َتِعْبُت ِفي َتَني ِدي" ُب ِفَراِشي. ُأَعوِّ َساَخْت ِمَن اْلَغمِّ . ُأَذوِّ

َقْد َسِمَع  الرَّبُاْبُعُدوا َعنِّي َيا َجِميَع َفاِعِمي اإِلْثِم أَلنَّ . اَخْت ِمْن ُكلِّ ُمَضاِيِقيَّ شَ . َعْيِني
 (9-6: 6مزمور ) ".َيْقَبُل َصبَلِتي الرَّب. َتَضر ِعي الرَّبَسِمَع . َصْوَت ُبَكاِئي

 
َلقِ أَلنََّك َأْنَقْذَت َنْفِسي ِمَن اْلَمْوِت َوَعْيِني ِمَن الدَّمْ " مزمور ) ".َعِة َوِرْجَميَّ ِمَن الزَّ

8:226) 
 
ْرِع . الَِّذيَن َيْزَرُعوَن ِبالد ُموِع َيْحُصُدوَن ِبااِلْبِتَياجِ " الذَّاِىُب ِذَىابًا ِباْلُبَكاِء َحاِمبًل ِمْبَذَر الزَّ

 (6-5: 226مزمور ) ".َمِجيئًا َيِجيُء ِبالتََّرن ِم َحاِمبًل ُحَزَموُ 
 
 (8:25إشعياء ) ".الد ُموَع َعْن ُكلِّ اْلُوُجوهِ  الرَّباْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد َوَيْمَسُح السَّيُِّد َيْبَمُع "
 
. الرَّبْمَنِعي َصْوَتِك َعِن اْلُبَكاِء َوَعْيَنْيِك َعِن الد ُموِع أَلنَُّو ُيوَجُد َجَزاٌء ِلَعَمِمِك َيُقوُل اِ "

 (26:32إرميا ) ".َفَيْرِجُعوَن ِمْن َأْرِض اْلَعُدوِّ 
 
أَلنَّ اْلَحَمَل الَِّذي ِفي َوَسِط اْلَعْرِش َيْرَعاُىْم، َوَيْقَتاُدُىْم ِإَلى َيَناِبيِع َماٍء َحيٍَّة، َوَيْمَسُح اهلُل "

 (27:7رؤيا ) ".ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِيمْ 
 
اَل َيُكوُن ِفي َما َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َواَل َوَسَيْمَسُح اهلُل ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِيْم، َواْلَمْوُت "

 (4:22رؤيا ) ".ُصَراٌخ َواَل َوَجٌع ِفي َما َبْعُد، أَلنَّ اأُلُموَر اأُلوَلى َقْد َمَضتْ 
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اْبِتَياٌج . َيْرِجُعوَن َوَيْأُتوَن ِإَلى ِصْيَيْوَن ِبَتَرن ٍم َوَفَرٌح َأَبِدي  َعَمى ُرُؤوِسِيمِ  الرَّبَوَمْفِدي و "
 (26:35إشعياء ) ".َوَيْيُرُب اْلُحْزُن َوالتََّني دُ . َوَفَرٌح ُيْدِرَكاِنِيمْ 

لن نكون بخار كما أننا . فعبلً  سنذىب الى ىناك! المجد هلل، السماء مكان حقيقي
 .نذىب الى السماء حينسحابة دخان يعوم عمى 

، دموعنا وأحزاننا يحل محلسن فرح أبدي واحدة من األشياء الرائعة عن السماء ىو أ
 !كما أن ىناك الكثير الكثير. كممة اهلل تكما وعد

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

 عرش اهلل
. ليست حمم زائل، أو رؤية نتخيمياالسماء . واقعيإنيا مقصد . السماء مكان حقيقي

 .العديد من الحقائق السماوية من خبلل الكتاب المقدساهلل لنا أعمن 
 

 لىالسماء األو 
تطير النطاق الذي ىو . األرضالذي يحيط بىذا ىو الجو . جو سماويأواًل، ىناك 

المكان الذي تتشكل فيو األمطار والعواصف ىو . الرياحفيو الطيور وتيب فيو 
في أعمال الرسل  كلمبلأشار اليو االمكان الذي ىذه السماء ىي . والضباب والغيوم

يسوع حينما كان ". يحدِّقون في السماء" عن سبب كونيمسأل التبلميذ  ماعند 22:2
 .السماء جو، أو بإتجاه (27:2يوحنا " )عينيو الى السماء رفعَ "، أبيويتكمم الى 

 
 السماء الثانية

مذكورة في  يوى. الشمس والقمر والنجوم نطاقىذه ىي . ويةفسحة سماثم، ىناك 
  :  ىناالبعض منيا أذكر  أماكن،عدة الكتاب المقدس في 

ْمِل الَِّذي َعَمى َشاِطِئ اْلَبْحرِ ُأبَ " ." .اِرُكَك ُمَباَرَكًة َوُأَكثُِّر َنْسَمَك َتْكِثيرًا َكُنُجوِم السََّماِء َوَكالرَّ
 (27:22تكوين )
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ِلَئبل َتْرَفَع َعْيَنْيَك ِإلى السََّماِء َوَتْنُظَر الشَّْمَس َوالَقَمَر َوالن ُجوَم ُكل ُجْنِد السََّماِء الِتي "
" .َفَتْغَترَّ َوَتْسُجَد لَيا َوَتْعُبَدَىا ِإلُيَك ِلَجِميِع الش ُعوِب الِتي َتْحَت ُكلِّ السََّماءِ  الرَّبَمَيا َقسَ 
 (29:4تثنية )
 
َىْل َتْرِبُط َأْنَت ُعْقَد الث َريَّا َأْو َتُفك  ُرُبَط اْلَجبَّاِر؟ َأُتْخِرُج اْلَمَناِزَل ِفي َأْوَقاِتَيا َوَتْيِدي "

أيوب )" النَّْعَش َمَع َبَناِتِو؟ َىْل َعَرْفَت ُسَنَن السََّماَواِت َأْو َجَعْمَت َتَسم َطَيا َعَمى اأَلْرِض؟
38 :32-33) 
 
ُتْظِمُم الشَّْمُس ِعْنَد ُطُموِعَيا َواْلَقَمُر اَل . َفِإنَّ ُنُجوَم السََّماَواِت َوَجَباِبَرَتَيا اَل تُْبِرُز ُنوَرَىا"

 (26:23إشعياء ) ".ِبُضوِئوِ َيْمَمُع 
 
َوِلْمَوْقِت َبْعَد ِضيِق ِتْمَك اأَليَّاِم ُتْظِمُم الشَّْمُس َواْلَقَمُر اَل ُيْعِطي َضْوَءُه َوالن ُجوُم َتْسُقُط "

 (29:24متى )" .ِمَن السََّماِء َوُقوَّاُت السََّماَواِت َتَتَزْعَزعُ 
 

 السماء الثالثة
فيو السماوي واألجواء التي تتواجد  ء ىو ما وراء الجوالمكان المقصود لؤلتقياأن 

َأْعِرُف ِإْنَسانًا ِفي "إليو بولس الرسول حينما كتب، المكان الذي أشار ىذا ىو . النجوم
 (2:22كورنثوس  2) ".اْلَمِسيِح َقْبَل َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة ِاْخُتِطَف ِإَلى السََّماِء الثَّاِلَثةِ 

تي كثيرًا ما المنطقة الفإني أقصد ىذا الكتاب، خبلل السماء ح حينما أستخدم مصطم
  :يقال عنيا محضر اهلل المباشر

، أَلنَّ اْلَمِسيَح َلْم َيْدُخْل ِإَلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ِبَيٍد َأْشَباِه اْلَحِقيِقيَِّة، َبْل ِإَلى السََّماِء َعْيِنَيا"
 (24:9عبرانيين ) ".ْجِمَناِلَيْظَيَر اآلَن َأَماَم َوْجِو اهلِل ألَ 

حينما عممنا يسوع الصبلة، قال أن نصمي  .اهللالمكان الذي يعيش فيو السماء ىي 
 (9:6متى )" َأَباَنا الَِّذي ِفي السََّماَواتِ "ىكذا 
، تدعى 4:22مزمور في . ، تدعى السماء مكان إقامة اهلل36:8المموك األول في 

 .  عرشوالذي فيو  مكانالالسماء ىيكل اهلل المقدس و 
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إنو مكان نوراني مقدس . مجد اهلل في أروع طريقةن عمَ يُ ىناك، في ىيكل اهلل العظيم، 
كثيرًا ما يشير إليو الكتاب أين موقع المكان، لكن بالضبط ال نعرف . جيدومفرح وم

 . "مرتفع"المقدس أنو مكان 
القديسين مركز نظر  حيث ىو ويسوع المسيح. نعمم أن اهلل كمي القدرة ىو في السماء

 .الرَّبوالمبلئكة وكل الكائنات التي تعبد 
ِإنَّ َمبَلِئَكَتُيْم ِفي "يناك المبلئكة ألن يسوع قال، ف! شركة رائعة في السماءيا ليا من 

 (26:28متى ) "السََّماَواِت ُكلَّ ِحيٍن َيْنُظُروَن َوْجَو َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 
يوحنا )" َحْيُث َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم َأْيضاً "ألن يسوع وعدنا،  أيضاً ن ىناك و القديس
غير ميراث  –ميراث محفوظ في السماء  و لناأن 4:2بطرس  2لنا في قيل . (3:24

 .وغير مدنس وال يضمحلقابل لمفساد 
ل قو ن أإني مبتيجة أل. شيد عن زيارتي الجميمة لمسماءي متحفزة ألإن، يا قديسي اهلل

 .الناس الذين رأيتيمعن عن األشياء التي رأيتيا و  ملك
 

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

 !"تعالي وأنظري مجد إليك: "زياراتي الى السماء
شراقةروعة و غمرتني  عث ذي كان ينبالمجد البريق ممئني بالرىبة . وعظمة السماء ا 

في جمال ونعيم ذلك المكان الجميل ال يمكن تصوير . يقع نظري عميومن كل مكان 
 .رأه بنفسوقد الذىن بدقة إال إذا كان الشخص 

 :أقتبس منيافي تمك المحظة، فكرت بالكممات التي سمعتيا مرة من شخص 
 نور السماء
 .ىو وجو يسوع

 السماء بيجة
 .ىو محضر يسوع
 إنسجام السماء

 .سوعىو تسبيح ي
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 لحن السماء
 .ىو عمل يسوع
 وظيفة السماء
 .ىي خدمة يسوع

 لء السماءمِ 
 .ىو يسوع نفسو

. فيما كنت ذاىبة مع المبلك، كنت أشعر بالبيجة والسبلم والسعادة في كل مكان
فقال لي، . أن المبلك عرف أفكاريإتضح عائمتي الموجودة عمى األرض، فكرت في 

اهلل . موجود ىنا ىوك أن تقولي لمناس عمى األرض ما عمي. تنجزييا هلللة مَّ لديك ميِ "
 ."تعالي وأنظري مجد إليك. اقسمًا من السماء ولكن ليس كمي يريكِ 
 .وصمنا الى مقصدنا، إستطعت سماع أصوات عديدة وىي تغني تسابيحًا هلل حين

صدى ىناك كان . الموسيقى الرائعة لمعابدين في السماء بيجة في نفسيأدخمت 
فيم ار الس اإلمتداد الواسع لمسماء فيما كانالصدى عبر  عودةوالمجد و اإلجبلل 

 .بإستمرار وحيويةيسبِّحون ن و والقديس
 

 اإلقتراب من العرش
متمئت إنتعشت و   .ننا عمى مقربة من عرش اهللإكنت أعمم بطريقة ما . نفسيالبيجة ا 

منظر شامل  إستطعت رؤية. عرش اهللعمى ُبعد من توقف المبلك الذي كان يرافقني 
رأيت ذات المشيد الذي رأه يوحنا في رؤيتو التي وصفيا في . جارية ىناكلؤلحداث ال
   : سفر الرؤيا

َوَنَظْرُت َوَسِمْعُت َصْوَت َمبَلِئَكٍة َكِثيِريَن َحْوَل اْلَعْرِش َواْلَحَيَواَناِت َوالش ُيوِخ، َوَكاَن "
 (22:5رؤيا )" .وفٍ َعَدُدُىْم َرَبَواِت َرَبَواٍت َوُأُلوَف ُألُ 

، نحن لنا اهللره أوه، أييا الناس عمى األرض، إن إستطعتم فقط أن تدركوا ما دخَّ 
 !الذين نحبو

. مي، حدث شيء أكثر روعةقدا تواجدلمشيد الما فيمبتيجة فيما كنت أتفرس 
حدثت ثم . ح اهللتسبِّ  وىي الفَاالف االَ من  إستطعت سماع أصوات عالية جداً 
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ىو و سمح لي المبلك أن أرى ما كنت أشتاق دومًا لرؤيتو،  فقد! زاتمعجزة المعج
 .عرش اهلل

 
 المتألقاهلل عرش 

نير يتدفق ومن تحت قاعدة العرش ( 2:6شعياء إ)عاليًا ومرتفعًا اهلل  كان عرش
وسِمعُت برقـًا ورعدًا وأصواتـًا . يظمل العرشاهلل وكان مجد . بجمالو ونقاوتوالحياة 

 :يوحنا الرؤيا عن السماء، قائبلً  وصف. حول العرش
َوَأَماَم اْلَعْرِش َسْبَعُة َمَصاِبيِح َناٍر ُمتَِّقَدٌة، . َوِمَن اْلَعْرِش َيْخُرُج ُبُروٌق َوُرُعوٌد َوَأْصَواتٌ "

 (5:4رؤيا )" .ِىَي َسْبَعُة َأْرَواِح اهللِ 
ألوان  نتكا. (3:4رؤيا " )دبشكل زمر "رأيُت قوُس قزح متقوس فوق وحول العرش، 

 .مةمذىو منتجة ألوان كثيفة و النور ممتزجة بقوس قزح الرائعة والمتألقة 
 .مى المجد والقوةالنور المختمفة عألوان  دلت .شيئًا مثمو عمى األرض البتة لم أرَ 
الكثير من . أحزمة من المجد كانت تشع منو .نطمق من العرشمشرق كان يبريق 
بالنور الممتمئة ة البلمعة الخارجة من العرش األحزممع ، ت شفافةالسماء بدأجزاء 

 !مى كل جزء من الفردوسوالتي إنعكست ع
كنت مغمورة إال أني الوقت بقيت في ذلك الميدان السماوي، لست أعمم، كم من 

وا اَلالف الذين سيأتأالذين ذىبوا الى السماء وبمئات  الفأالَ بكنت أفكر  .ةىببر 
أوه، يا "ىتفت بصوت عاٍل، . عظمتو وكمال كممتو نقاوةو فكرت بقداسة اهلل . الحقاً 
 !"كم رائع أن أنظر مجدك وعظمتك وقوتك! اهلل

ىناك الكثير من األشياء في . تعالي معي"، الرَّبقال لي مبلك ، كما في السابق
 ."السماء أريد أن أرييا لكِ 

 
 سجالتغرفة ال

قال المبلك . ية الدقةغابفييا سجبلت  التي ُتحفظ سجبلتغرفة ال رأيت أنذىمُت حين
دمة في البيت وكل خ عمى األرض ةنيسدمة كهلل مبلئكة تحفظ سجبلت كل خ أن

 .تمجد وتعظم اهلل
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ن أوأراني المبلك كيف . ال يعممون مشيئتواهلل يحفظ سجبلت أؤلئك الذين كما أن 
 يسة، إضافة الى تسجيلخدمات الكنالتي تعطى ل لبلموال اهلل تحفظ سجبلتئكة مبل
تيا حوز عن الناس الذين ب م المبلكوتكم. عون بأمواليمما يتبر عندقف الناس لموا

 .اهلل لعملاألموال لكنيم ال يعطوا 
 .اهلل ما ذىب الى ىيكلعندالتقدمة والخزينة  وفكرت كيف أن يسوع كان يراقب

َوَكاَن َأْغِنَياُء . ي اْلِخَزاَنةِ َجَمَس َيُسوُع ُتَجاَه اْلِخَزاَنِة َوَنَظَر َكْيَف ُيْمِقي اْلَجْمُع ُنَحاسًا فِ وَ 
َفَدَعا َتبَلِميَذُه . َفَجاَءْت َأْرَمَمٌة َفِقيَرٌة َوَأْلَقْت َفْمَسْيِن ِقيَمُتُيَما ُرْبعٌ . َكِثيُروَن ُيْمُقوَن َكِثيراً 

َأْكَثَر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َأْلَقْوا  ِإنَّ َىِذِه اأَلْرَمَمَة اْلَفِقيَرَة َقْد َأْلَقتْ : ْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ ٱ": َوَقاَل َلُيمُ 
َوَأمَّا َىِذِه َفِمْن ِإْعَواِزَىا َأْلَقْت ُكلَّ َما ِعْنَدَىا . ِفي اْلِخَزاَنِة أَلنَّ اْلَجِميَع ِمْن َفْضَمِتِيْم َأْلَقْوا

 (44-42: 22مرقس )" لَّ َمِعيَشِتَياكُ 
 

حفظ فييا كتب لغرفة التي تُ كشف لي، بضمنيا اتُ الكثير من األشياء  وفيما كان
 وقال لي أن ىناك. شياءليذه األ سجلنبيني المبلك أن أتذكر وأعمل السجبلت، 

أكد أنو بلك ولكن الم( 22:23كورنثوس  2)ة باىتلي ألني أراىا  رًا ىي لغزأمو 
 . ينبغي أن أقول لمناس عمى األرض عما رأيتو

عالية جدًا  كانت جدرانو. طويبلً  أخر في السماء، رأيت رواقاً  الى مكان حينما أتيت
بصورة  ترن   تسابيحًا هلل بصوت عال وسِمعت. من الببلتين وكأنيا معمولةإتضح لي 

سألُت، مندىشة و . الذي إنعكس من الجدران لمتألقلنور والمجد اإنذىمت با. مستمرة
 .تيااع رؤية نيايبمسافة أميال عديدة، إذ لم أستطلي أن الجدران إتضح " ما ىـذه؟"
 

 اهللمستودع 
 نظرت فرأيت." نظري الى قمة الجدارأ"ك الذي أراني كل ىذه األمور، وقال لي المبل

قال " ما ىي ىذه الغرف؟"، وحينما سألت. دارمحفورة عمى قمة الج" مستودع"مة كم
 !اهلل لشعب لمبلك ىذه الغرف تحوي البركات المحفوظةلي ا

جو عوا بقديسيو عمى األرض كي يتمتأن ينقي  اهلل يريد، و النقاوة مكان كاملالسماء 
. عمى األرض إعطائيا لشعبوفي  اهلل يرغب، و ىي ملء البيجةالسماء . السماء
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. م عمى األرضالتحرير طالما ى اهلل يتشوق أن يستمم شعبوالسماء ىي حرية أبدية، و 
ىي السماء . ا عمى األرضىن شعبوأن يشفي ريد اهلل ي، و الكمالمة السماء ىي كام

. ألرضعمى اىنا  يريد شعبو أن يشعر بالثقة واألماناهلل ، و ل األمانمكان كام
 . عمى األرض شعبو ينجزىاأن  اهلل يرغب، و مالأ وتحقيق ىي مكان ثمر وفيرالسماء 

" لتكن مشيئة المَّو عمى األرض كما ىي في السماء"عمَّمنا يسوع الصبلة قال  حين
 .السماء ىنا عمى األرض يدنا أن نتذوقاهلل ير كشَف لنا أن  ،(26:6متى )

م في السماء إنيا تنتظرك. لكم زةاهلل، لمرَّب مستودعات البركات جاىيا قديسي 
ر يريد أن ي. يريد أن ينقذكاهلل . لتطمبونيا وتستممونيا األن، ىنا عمى األرض . كحرِّ

 .(7:4فيمبي ) "ْقلٍ َسبَلُم اهلِل الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ عَ "ف ريدك أن تعر ي. يريد أن يشفيك
  (8:2بطرس  2) "مجيدفرحًا أبديًَّا ال ينطق بو و " ريريدك أن تختب

 
 يسوع الشافي

 .بجانبي المبلك، رأيت يسوع واقف إختفىحينما  ."يكِ أنظري مجد إل"لمبلك، نادى ا
متألقًا ورائعًا، داًء رتديًا ر كان م. ا أدركتو سابقاً بدا لي أنو أطول مم. الى يسوع نظرت

 . قاً وكان وجيو وشعره جميبًل ومتأل. المثقوبتين لقدميوجميبًل صنداًل و 
 "يا يسوع، ما ىي ىذه الغرف؟"فيو، سألُت،  وفيما كنت أحدِّق

فتحة كبيرة في  باتجاه الجدار، وفي الحال رأيت مدَّ يده نو، لكالرَّبجيبني لم ي
ثل بقية األشياء كانت وىذه م. جدًا وقوًة ونوراً م ورأيت عمى حواف الفتحة. جدارال
 "أوه، يا رب، ما ىذه؟"فصرخُت، . جدًا لمرَّبقدِّم مت

. منوا فقطن اَ ، إإنيا لمخطاة عمى األرض. يا طفمتي، ىذه جميعيا ألوالدي"قال لي، 
 ."نكامميم يألجعمأنا مت  

ن أنو، يسوع المسيح، مات أنو يريد الناس أن تؤم فتالى عيونو، عر  وفيما نظرت
 سيأتي يوم. الناس عمى األرض ظرتنت اتالشفاء"قال، . نكاممينكون أن  نتمكنلكي 

 ."فاءات عمى األرضلشسيكون ىناك غمٌر من العجائب وا
ستمر في  ، أو ، ىذه بنايات مجيزةأن تنظري كِ مكنيا طفمتي، بقدر ما ي"كبلمو، وا 
ما  كل. أؤلئك الذين عمى األرض ىنا بإنتظار إيمان ركات محفوظةالب. مستودعات
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ني  الرَّبىو أن يؤمنوا ويستمموا، أن يؤمنوا بأني أنا بوسعيم عممو  يسوع المسيح وا 
 ."، ويستمموا ِىباتيشياءىذه األ أفعلقادر أن 

. الِشفاء الى األرض، تذكري أنو لست أنِت تعممين حينما تذىبين"وشدَّد في كبلمو، 
. فاءي، وأنا سأعمل الشمة وصمِّ فقط قولي الكم. ذي يشفي، إنو أناليس اإلناء ىو ال

 ."ذلك علَاِمني إني أستطيع فِ 
 !" شكرًا لك يا يسوع! ىممويا! هللىتفُت، مجدًا 

 .الفتحة في الجدار أنزل يسوع يده فإنغمقت
عُت صوت ىناك أيضًا سم. يرة الى مكان أخرثم رحمنا، المبلك وأنا، بسرعة كب

 الرَّبطفمتي، إستممُت أوامر من  يا"المبلك، قال . اهللموسيقى وىتافات رائعة لشعب 
 ."قولي لمناس عن ىذه األشياء. عديدة أُلريِك أشياء

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

 سابقًا، األن وفيما بعد
عنيا  لءأتسا يكشف لي أشياء كنت الرَّب ، بدأ مبلكاالرؤيمن محظة تمك ال عند
 .عظيم بدأ يقول لي عن لغز. دوماً 
ياىا ريِك إاألشياء التي سأ. فيما بعدق واألن و ما في الساب ريكِ م، وأنا سأكمت اهلل"قال، 

ريِك كيف سأ. الشخص ثانية حينما يولد أكشف لِك عما يحدثس. جداً  ستدىشك
 .سجبلتل في ُغرف الالَحمَ  خطايا الشخص بدم ُتغسل

روحو الى تأتي و ، عمى األرض المولود ثانية فردالحينما يتوفى ذا يحدث ريِك ماسأ"
 ."يكِ ري مجد إلتعالي وأنظ". السماء

ألرض في إستطعت أن أرى ا. ئنا الى األرضوجعظيمة،  رحمنا من السماء بسرعة
 ."نظريأ"، المبلك ، قال ليارؤي

لسُت . قدامي، رأيُت كنيسة صغيرة جميمة في قرية االرؤيأن تعبر وفيما سمح المبلك 
 .جغرافيًا، لكنيا كانت كنيسة ريفية الكنيسة موقعأعمم 
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رؤية نحو  إستطعت. ما في داخل بناية الكنيسةلي رؤية  اهلل، ُسمحمبلك  مساعدةوب
ىذه من عمى المنبر  وكان الراعي َيِعظ. مقاعد خشبية عمى ثبلثين شخصًا جالسين

 :الفقرة
يُر َطِريَقُو َوَرجُ . اْدُعوُه َوُىَو َقِريبٌ . َما َداَم ُيوَجدُ  الرَّبُاْطُمُبوا " ُل اإِلْثِم َأْفَكاَرُه ِلَيْتُرِك الشِّرِّ

َلى ِإَلِيَنا أَلنَُّو ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ  الرَّبَوْلَيُتْب ِإَلى   (7-6: 55إشعياء )" .َفَيْرَحَمُو َواِ 
قال المبلك . فًا فوق الكنيسةمبلكًا عظيمًا واق المشيد، رأيتفي ىذا  وفيما كنت أحدِّق

ؤوٌل عمى مس ىذا المبلك. نيسةكل أن مبلكًا ضخمًا يِقف عمى ك"ُيرافقني، الذي 
 ."الكنيسة جميع مبلئكة تمك

 
 مالئكة في الكنيسة

أناس يدخمون الى رؤية  إستطعت. خارج باب الكنيسةتبًا بلن كيحموقف مبلكين 
إتضح لي وكأن ، ر المبلك الذي كان يرافقني بيدهثم أشا. منيا الكنيسة ويخرجون

 .رؤية ما في داخل الكنيسة نئذ إستطعتتدحرج من مكانو، حي سقف الكنيسة
ما وخمفي. أخر إلى يساره ومبلكالكنيسة اعي الى يمين ر  واقف كان ىناك مبلك

 .كانوا حول المنبر أي أن أربعة مبلئكة. نين أخر يبلكم
 عند منتصفوقف مبلكين أخرين و . ، خمف الرعيةفي مؤخرة الكنيسةوقف مبلكين 

في  كان ىناك عدة مبلئكةلك لذ. نريين أخمبلك وقف بقرب المذبحمشى الكنيسة، و م
وقال المبلك المرافق لي،  .في أيدييم كان يحمل قسمًا منيم درٌج وأقبلمالكنيسة، و 

 ."ما يحدثأن تنظري ِك أريد"
ل  تسُتِمموفيما إ. بدأ الراعي بالكبلم، ثم بدأ خادمان بجمع التقدمة التقدمة، سجَّ

موا. الناس عند تبر عيا فمواقِ  المبلك ة عن واء أعطوا التقدمأفكار المتبرعين، س سجَّ
ل المبلئكة. دمة العبادةمن خضِ  سِبت، وحُ أم عن فرح الرَّبإمتعاض لعمل  كل  وسجَّ

منبر برؤوسيما نحو ثم أومأ المبلكان الضخمان في مقدمة ال. التدوين يء في ُكتبش
 .بقية المبلئكة
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لك رؤية ذ ستطعتعن رعية الكنيسة، لكني إ ةالمبلئكة مخفي كانت نشاطات
 نظري جيدًا، وستستممينأ. ريِك شيئًا أخرأن أ أريد"ثم قال المبلك الُمرافق، . بوضوح

 ."بركة
، وفيما كان الراعي يِعظ األية الساِدسة. الراعي خمفواقفة وفي الحال، وجدُت نفسي 

 من كائنات جميور إستطعُت رؤية" ه وىو قريبما دام يوجد، ادعو  الرَّبأطمب "
كانت . تيجةمب ت الِخدمة مستمرة، كانت المبلئكةوفيما كان. ل الكنيسةية داخمبلئك

و لمبلئكة يصب  ما ُيشبا وكان أحد. مك األيةما كان يعظ تعمى الراعي في الِمسحة
 .من فم الراعي تخرجكانت اهلل أمجاد . ى رأسوعم النار

 
مشى في ممشى . وة الكنيسة، ودخل رجٌل سكير يترنح في مشيتباُب مؤخر  ثم أنفتح

ريد أ. الرَّبأنا أحتاُج . عنو، أييا الراعي لذي تتكممأنا ىو اإلنسان ا"الكنيسة، ثم قال، 
وجثا الرجل عمى ركبتيو قدام المذبح وبدأ يصرخ الى ." كحول أنا ُمدِمن. أن أخَمص

 .اهلل
ىل " سألوه،يما حولو، ثم عأذر  و لَيعِظوا لو واضعينمنلشمامسة ن من ايثم إقترب إثن

 ؟؟ ىل تريد فعبًل أن تخمصاهللع م تعني أنك تريد عبلقة
 ."الى تحرير ني بحاجةنعم، أريد أن أخمص، أنا ُمدِمن كحول، إ"أجاب الرجل، 

 
 تنفٌس خَمصَ 

ثم . في أيدييما، وبدأ بكتابة ما قالُو الرجل رجانن ودَ ين أخر يفي الحال مبلك ظير
. ةرأيُت ذلك الرجل ممتمئًا بالخطي .ماسان الرجل خبلل عممية الخبلصالش أرشد

 خان، حينئذ خرج قيء دمبلٌك قمب الرجل معو، لمس انوفيما كان الشماسان ُيصمي
 .ن صدرهِ طر مم كسحابة مقاتِ 

 :من القمب حينما رأيُت ذلك، تذكرت أيات مقدسة تتكمم عن خطايا كريية تخرج
اِلِح فِ " اِلُح ِمَن اْلَكْنِز الصَّ يُر ِمَن َاإِلْنَساُن الصَّ اِلَحاِت َواإِلْنَساُن الشِّرِّ ي اْلَقْمِب ُيْخِرُج الصَّ

يِر ُيْخِرُج الش ُرورَ   (35:22متى )" .اْلَكْنِز الشِّرِّ
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ُس اإِلْنَساَن أَلْن ِمَن اْلَقْمِب َتْخُرُج " َوَأمَّا َما َيْخُرُج ِمَن اْلَفِم َفِمَن اْلَقْمِب َيْصُدُر َوَذاَك ُيَنجِّ
يَرةٌ َأْفَكاٌر شِ   (29-28: 25متى )" .َقْتٌل ِزنًى ِفْسٌق ِسْرَقٌة َشَياَدُة ُزوٍر َتْجِديفٌ : رِّ

 
ة اءة عريضة ممتفرأيُت أربطة سود. سبِّحًا ورافعًا يديوهلل موفيما بدأ الرجل ُيصمِّي 

قال لو شماٌس، . قيدًا بكل أنواع الخطية، وخاصة إدمان الكحول والسكركان م. حولو
 ."لالَحمَ  لك، وتتمكن من اإلغتسال بدم هلل، لكي يغِفرَ بخطاياك  رفأن تعت عميكَ "

 ديتخرُج من ي ستطعُت رؤية نارإ. بخطاياه، لمسُو مبلكٌ  باإلعتراف وفيما بدأ الرجل
 و، وىذا ما أعطى الرجل حريةمن حولثم بدأت األربطة تتكسر وتتفكك . مبلكال

اهلل فُت أن عر . جًا منواهلل خار مجد  ورأيتُ  ،ثم نيض. الرَّببَّح يديو وس رفع. كبيرة
اُه ألنو  .   الرَّببدأ باليتاف ُمسبِّحًا  صحَّ

وجاءا . وأومأ برأسييما لبعضيماأحدىما الى األخر ن ين العظيميثم نظر المبلك
 ."اهلل نظري مجدتعالي وأ"وقاال، ، نيواقف اخبلل اليواء الى حيث كن

 
 ثانيةلسجالت ا في غرف

بعدما دخمنا من خبلل . السماء مع المبلكين األخرين بسرعة قصوى رحمنا ثانية الى
إنتقمنا بسرعة الى . مصنوع من الذىببدا لي البوابة، نزلنا من خبلل ممر جميل 

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

. ىناك العديد من ىذه الغرف في السماء"ال المبلك، ق. يافي مشابو لمغرفة التي دخمنا
 ."سترين ماذا يجري في ىذه الغرف. لسجبلتىذه تدعى غرف ا

الذي إىتدى لمتو عمى  رجلإسم الوي سنذىب الى الغرفة التي تح"قال المبلك، 
 ."األرض

تقريرًا مكتوبًا عمى  تسرعة وأعطماألرض التي جاءت من المبلئكة  رأيت في الغرفة
 .ج الى مبلك أخردر 
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غطت الجدران . كانت عدة سبللم موضوعة عمى الجدران في الغرفة المستطيمة
 المشيد اذكرني ىذ. الكتب كانت موضوعة عمى الرفوفكل ، و العديد من الرفوف

   .مكتبة عمى األرضب
. واقفة في صف أمام طاولة كبيرةوىي ح اهلل مبلئكة أخرى ترنم وتسبِّ ىناك  كان

شكل مربع في  وكان. أربعة أقدامطاولة نحو ثمانية أقدام والعرض الطول كانت 
ة نقوشكانت الطاولة م. كان جميبًل جداً . مغطى بذىب صمبو منتصف الطاولة 

 .باألوراق والثمار
أي شيء مثميا أو حتى صورة  لم أرَ . أحدكانت أجمل طاولة يمكن أن يتصورىا 

  .هلل في تمك الغرفةبمجد وعظمة امختطفة  كنتُ . تشبييا عمى األرض
نزلون الكتب من عمى الرفوف كانوا يُ . كانت المبلئكة صاعدة ونازلة عمى السبللم

ىناك ومعيم كان بعض المبلئكة واقفين . مكانيا الصحيحالى ويقومون بإرجاعيا 
 . تقارير من أجزاء أخرى من األرض

ثم رأيت  .في المونتختمف الحظت أن بعضًا من الكتب الموضوعة عمى الجدار 
كان . ن في صف مع كتاب أنزلوه من الرفاالكنيسة واقف ممن رأيتيم فين مبلكي

عمى الذي شاىدتو لمتو ينال الوالدة الثانية  رجلال لكذى سجل الكتاب يحوي عم
 .األرض

 "خدمة الكنيسة؟ المذين كانا فيىل ترين المبلكين "قال لي المبلك الذي كان معي، 
 "نعم"
 "في أيدييما؟ىل ترين الكتاب "
 "نعم"
. الرفوفإستردوه من لقد . الشخص الذي خمص لمتوممف ىذا ىو الكتاب الذي فيو "

  ."الى المبلك المسؤول أن يمضواعمييم  األن
كل شيء . ىناك مبلك مسؤول سجبلتلي دليمي أنو في كل غرفة من غرف الشرح 

الترتيب لمجد كل شيء منجز ب. ك المبلكايدخل أو يخرج من الغرفة يمر عبر ذ
 .اهلل
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تاجًا كان المبلك المسؤول مرتديًا . أمامي جريكنت مندىشة لرؤية كل ىذه األشياء ت
فيو كان لو شعر ذىبي وعميو رداء أبيض متؤللئ . متألقًا تفوق قدرتي عمى وصفو

كان . عشر قدم يبنحو إثن منبسط كان ليذا المبلك البيي جناح. الكثير من الذىب
 . المسؤول الرئيسي عمى تمك الغرفةىو كان ىذا المبلك . عينيأجمل مبلك رأتو 

حركتني قوة اهلل وعمى الفور . لمجيء الى جيتوبانظر إليَّ المبلك المسؤول وأومأ لي 
 .ممبلكاليمنى لجية الكنت واقفة الى 

شخص عمى  نريِك ماذا يحدث حين ينالُسمح لِك أن تكوني ىنا لكي "قال لي، 
 ."عميك أن تقولي ذلك لمناس عمى األرض. انيةاألرض الوالدة الث

 !مني بشكل يفوق الوصفىذا الشيء الرائع أذى
 
 فظ السجالتح

حولي، من  في كل مكانهلل كانت التسابيح صاِعدة  ،وفيما كنت أنظر أمامي
ورأيت مبلكًا مبتيجًا واقفًا . ع رؤيتياتطمع إني لم أس أجراس صوت سماع إستطعت

 .م مع المبلك المسؤولرًا أن يتكمنتظيو، موحامبًل ُكتب بين يد
سألني المبلك الذي ُيرافقني . الرائع لقوتو العجيبة وعممواهلل ظيم بدأُت بتسبيح وتع

 ."م الطاولةقدان ين المبلكيذرين ىىل ت"وُيرشدني، 
 "نعم"أجبُت، 

 ."ثانية الرجل ىذا حينما وِلد كانا موجودان ناىذ"قال المبلك، 
ة ما كان مكتوبًا عمى ورق ع رؤيلم أستط. جبلحظة من الدَّر ثم سحب المبلك م

 "نظري ما ىو مكتوٌب ىنا،أ"م قال المبلك وىو ُيريني ذلك، ث. جالدَّر 
رأيُت إسم البمد، إسم الوالية، . ، وكانت جميمةرتَّببلحظة مكتوبة بشكل مكانت الم

سم الكنيسة  .إسم القرية، إسم المدينة، وا 
ثم أراني ترتيب . الكنيسةفي الذين كانوا وعدد األشخاص  القسثم أراني المبلك إسم 

لذين ثم أراني األشخاص ا. كل ما جرى في الكنيسة كان مكتوباً . الكنيسة دمةخ
الذي طمب  وكان إسُم الرجل. جمع التقدمة دمة الكنيسة وكل تفاصيلساىموا في خ
يسوع المسيح التي  الرَّبعن  كما أراني رسالة اإلنجيل. بًل عمى الورقةالخبلص ُمسجَّ 
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كان مكتوبًا  يء، كل شالذي وِلد فيو الرجل ثانية لخبلص تمك النفس والوقت توِعظ
 " مجدًا هلل"ىتفُت، . ىناك

ستمَم بمغ ما ىو مكتوب الى الموضع الذي وحينما  صمَّى الرجل صبلة الخاطئ وا 
ىل أنتما "ن وسأل، يالى المبلكين الُمرسم سيح كربٍّ وُمخمٍِّص، نظر المبلكيسوع الم

 "شاِىدان أن ىذا الرجل وِلد ثانيًة في ىذه الساعة وىذا الوقت؟
رأينا . وُمخمِّصٍ  إستمم يسوع المسيح كربٍّ . نا ىناكك. نعم، نحن شاِىدان"ابا، أج

 ."حدوث ذلك
 .، وكان ذلك مذىبلً جد، والتسابيح واليتافاتإرتفع ضجيج المعند تمك المحظة، 

 .تعظِّم اهلليا السماء كمكانت 
كتاب ثخينًا كان ال. شيئًا في الكتاب الذي كان معو وأغمق الكتاب ثم كتب المبلك

القديسين المفديين، مرتدين  العديد من نظرُت فرأيت." نظري خمفكِ أ"ثم قال لي، . جداً 
 .رائع أردية بيضاء ومنظمين بشكل

 
 دم يسوع

 :ذه الترنيمةمون ىيرنكان ىؤالء القديسين المفديين هلل العميِّ 
 غسل خطايايأن يأوه، ليس إال دم يسوع يستطيع 

 اليوم كامبلً أوه، ليس إال دم يسوع يستطيع أن يجعمني 
 أوه، ليس إال دم يسوع يستطيع أن يطيِّرني اليوم

 .لالَحمَ  إفتديُت بدم
 

 ثم ُغِسمت. مبتيجينحد القديسين الالى أ وفيما كنُت أراقب، جرى تسميم كتاَب الرجل
إرتفعت الصفحات واحد تمو األخرى، . تابة القديمة في الكتاب صفحة بعد أخرىالك

تبقى ىناك خطية واحدة من لم . كل صفحٍة وىي تنغِسُل بدم يسوع رؤيةمن  وتمكنت
 :أتت ىذه األية الى ذىني حينئذ. خطايا الرجل

 (25:43إشعياء ) "أنا أنا ىو الماحي ذُنوبَك ألجل نفسي وخطاياَك ال أذُكُرىا"



 28 

الرجل ذاك خطايا مت إغتسِ . تعمل كممتك ال تزالما أجمل أن اهلل، أوه، يا "فكرُت، 
 "لالَحمَ  بدم

طويل  وكان ليذا المبلك شعر. لكتاب ُسمِّم الى مبلك أخرأن ا وفيما نظرُت، رأيت
ن أحدىما األخر، وحيا المبلكي. ينية حمميا المبلكُ ثم وِضَع الكتاب عمى ص. وجميل

رتفعت ىتا  . جدالم فاتوا 
وفي الحال رحمُت ." يكِ تعالي وأنظري مجد إل"ذي كان يرافقني، وقال لي المبلك ال

 .السماء قةخبلل أرو  عو بسرعة كبيرة جداً م
 

 لمَ كتاب الحياة لمحَ 
صوتيا كان دوي ىناك أبواق تُبوَّق،  يا أحبائي، كان. اهلل قدام عرشوقفُت مرة أخرى 

 .حول العرشكمو ان المك ت سحابة مجدءوأضا. عالياً 
، هلل المجد"إستطعت سماع أصوات جموع وىي تقول، . وبرق كان ىناك صوت رعد

 !"ىممويا
 اهللىذا المشيد العظيم، ثم رأيُت المبلك وىو يضُع الِكتاَب عمى عرش  شاىدت

اهلل خبلل اليواء، ومع ذلك إستطعت فيم كل ثم دوى صوُت . وينحني الى األسفل
ًا من شخٌص أخر إستمم خبلصًا أبدي. يبدم إبن نفٌس أخرى إفتديت"اهلل،  قال. كممةٍ 

 ."خبلل دم إبني
إنحنيُت وبدأت ! السماء كانت تيتفكل جماىير  !كانت تدق كل أجراس السماء

د أ  .اهللمجِّ
من تمك  اهلل، ورأيُت يد خرجتعمى عرش  (27:22رؤيا )ل الحياة لمَحمَ  رأيُت كتاب

 ثم ُكِتَب إسم الرجل في كتاب. اكوضعُو المبلك ىنالكتاب الذي  وفتحت السحابة
 .بة أيضًا في كتاب الحياةمكتو  أسمائكميقينًا أييا القديسين، . لالحياة لمَحمَ 

 ."اهلل نظري مجدتعالي وأ"، اهللم، قال مبلُك ىذا المشيد العظي فيما كنُت أراقب
مع المبلك، فكرُت  وفيما كنتُ . وفي الحال إنطمقُت الى السماء ثانية بسرعة الضوء

 :من إشعياء بيذه األية
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الذي يدعوك  الرَّبوأعطيك ذخائر الظممة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا "
سرائيل مختارَي دعوُتَك باسمك. باسمك إلو إسرائيل لقبُتَك . ألجل عبدي يعقوب وا 
 (4-3: 45إشعياء ) ."وأنًت لست تعرفني

   
 نهر الحياة

كان أوه، . الحياة الحي ِعبر نير اهلليأخذ قديسي  الرَّبأيُت ، ر المرؤي مشيد أخر في
رؤيا )ل والَحمَ  اهلل جاجي، وكان النير يتدفُق من عرشز  نير الحياة جميبًل وبدا كنير

المجد "يم، وفيما كان القديسون يعبرون نير الحياة، إستطعُت سماع ىتاف(. 2:22
 "هلل

عين  لم ترَ  أردية بيضاء رائعةسين مرتدين حصى من القديتعد وال تال  ثم رأيُت أعداد
 :يوحنا ما كتبو حينئذ تذكرت. ان مثميااإلنس

وأجاب واجد من الشيوخ قائبًل لي ىؤالء المتسربمين بالثياب البيض من ىم ومن أين "
فقال لي ىؤالء ُىم الذين أتوا من الضيقة العظيمة . فقمُت لو يا سيد أنَت تعمم. أتوا

 (24-23: 7رؤيا ) ."في دم الخروفوقد غسموا ثيابيم 
 

 العرشم قدا
. بالرىبة واإلثارة ئُممتم مشيدمشاىدة و اهلل رش ع أمامبالذىاب ُسِمح لي مرة أخرى 

عبِّر ال أستطيع أن أ. أمام العرش إستطعت سماع أصوات أبواق فيما كنت واقفة
 .كفاية عن مدى شعوري بالرىبة واإلثارة

. الوصف تفوقالعرش مرتدين ثيابًا رائعة  أمامين واقف ىناك إثني عشر مبلككان 
نوع من مادة فوق رؤوسيم كان و . متيمأحز  جواىر مطمورة في طوقكانت ىناك 
 . مزينة بالذىبأرديتيم الطويمة  وكانت حواف. نلمو ا سماوية رائعة

م قدافوا األخر، ليقبعد ، واِحدًا فيما كانوا قادمين لقديسيناأسماء دوي األبواق  وأعمن
ات السماوية قد حصى من القديسين والمبلئكة والكائنعد وال يال ي وكان عدد. العرش

 .   اهللعظِّمون وكان الجميع ي. تجمع ومؤل المكان
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 فديينالناس المَ 
أناسًا حقيقيين وليس  كانوا. وجذابين الناس المفديين بأعمار مختمفة متألقينرأيُت 

 . يطوف عمى المكان سحابة دخان
فيما و . سبِّح عظمتو عمى الدواماهلل وىي ت مبلئكةكنت أرى ، نظرتمكان  وفي كل

 :قائبلً صوتًا عظيمًا  العرش سمعت قدام كنت واقفة
ىوذا مسكُن المَّو مع الناس وىو سيسكُن معيم وىم يكونوَن لو شعبًا والمَّو نفسو يكوُن "

 (3:22رؤيا ) ."معيم إليًا لُيم
 تخرج اهللوفيما نظرُت، رأيُت يد . وبرق وأصوات عدٍ ممتمئة بر  ثم رأيُت سحابة مجد

اهلل سيمسح كل "أن  اهللتقول كممة . القديسين من عيونيم دموعتمسح من السحابة و 
 (4:22رؤيا " )دمعة من عيونيم

 :يقول اهلل وسمعتُ 
ِفي َما َبْعُد، أَلنَّ  َواْلَمْوُت اَل َيُكوُن ِفي َما َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َواَل ُصَراٌخ َواَل َوَجعٌ 

َىا َأَنا َأْصَنُع ُكلَّ َشْيٍء ": َوَقاَل اْلَجاِلُس َعَمى اْلَعْرشِ . «اأُلُموَر اأُلوَلى َقْد َمَضتْ 
 (5-4: 22رؤيا ) "َجِديداً 
تعالوا . لمَحَمل أني أرى أسمائكم مكتوبة في كتاب الحياة"و المجتمعين، لقديسياهلل قال 

 ." الرَّبالى فرح 
 :من الكتاب المقدس الى ذىني ثانية أتت أية مرة
ًا أييا العبُد الصالح واألمين" ُأدخْل . ُكنَت أمينًا في القميل فأقمُتَك عمى الكثير. ِنعمَّ

 (22:25متى )" الى َفرِح سّيِدكَ 
اهلل أن بركات  عرفتُ . يمة عمى رؤوس جميع قديسيوعظ تيجانًا ذىبية الرَّبثم وضع 

 !ن ذلك لن ينتيي أبداً فُت أعر . جميع المفديين ر بالتدفق عمىستستم
 

 مستودعات السماء
كان . اً من أجل أن يعطيني توازنبطريقتو السماء لي أن يسوع المسيح كشف عتقد أ

ختباري العديدة زيارات الخبلل ما عانيتو يعمم  لذلك مجحيم كان مريعًا لالى الجحيم، وا 
 . أعطاني البركة لزيارة السماء
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تعالي "، الرَّبقال لي مبلك . مستوعات اهللرؤية اراتي لمسماء، ُسمح لي في إحدى زي
 ."وأنظري مجد إليك

. كانت جناحيو بشكل مثمث وممونة بألوان قوس قزح. كان المبلك جميبًل جدًا وطويبلً 
ن عميو أن يريني أجزاء من السماء ،قال لي أن اهلل أعطاه إرشادات  .   وا 

رأيت أشجار . من خبلل مدخلالى السماء ثانية جو ودخمنا عبر النرتفع عاليًا بدأنا 
عمى تمة صاعدة رأيت عائبلت مرتدية أردية جميمة، . فاكية محممة بثمار جميمة

 .اهللوىي تسبِّح منو نازلة و 
الموسيقى السماوية . ياسماعأحد تمنى يموسيقى جمل بأ عةالمكان مشببيئة  تكان

  . فرحة وبرىان إنيا دليل سعاد. ىناك البيجةُتكشف 
إبتكرت وأنجزت موسيقى فرق موسيقية فخمة جوقات موسيقية رائعة و عن سمعت 
، ال يوجد شيء عمى األرض يمكن يا قديسي اهللولكن، . عمى األرضىنا جميمة 
 .روعة وجمال الموسيقى والغناء ىناكبمقارنتو 

صوات ، مبليين من طبقات األإستطعتإن  صورت. ة موسيقيةحفمكانت السماء 
 .منحرف البتةواحد لم يكن ىناك صوت ! تغني ألحان سماوية عذبةوىي  الممتازة

 .  تامكان في تناسق ل شيء ك
بواق وأنواع أخرى من األدوات األالوترية دورًا متممًا جميبًل، إضافة الى األالت ت وفَّر 

 نحو سبِّ مع أصوات القديسين المفديين الذين كانوا يىذه جميعيا إمتزجت . الموسيقية
مثالية األدوات الموسيقية، مثل أصوات الغناء، منتقاة و  اتكانت نبر . اهلل بفرح غامر

 .   بقوة اهلل كمي القدرة
أو جودة في النبرة  أصوات بدون. أوه، كان رائعًا سماع التسابيح المدىشة المقدمة هلل

نكون كمنا س. مى األرض سُترنم بتناسق جميل في السماءفي الطبقة الصوتية ع
مع مقارنة حتى أن جوقة بعشرة َاالف صوت ىنا ستكون باىتة . سعداء ىناك

 ! رة لمدينة اهلل السماويةالموسيقى الرائعة والمعبِّ 
تتبلطم عبر المناظر واحدة بعد األخرى،  ،المدىشةالتسبيح  ترانيممن موجة كانت 

إني لم أكن  حتىشكل كامل مطوقة باألمواج كانت . شوارع السماء عبرالطبيعية و 
  . وقتفترة من الأسمع أو أفكر بشيء أخر ل
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 ." تعالي وأنظري مجد اهلل"أخيرًا، قال لي المبلك، 
 .يمكن تصورىا بر منطقة عشب خضراء الذىابي معو عأتذكر 

كانت األزىار رائعة . لعشبمن اأزىار ضخمة في أجزاء معينة مجموعة كان ىناك 
أوراق تتألف من لكل نبات عمى االقل زىرة واحدة كان . وتشبو نوعًا ما أزىار الورد

 !األزىار كأنيا تغنيبدت ، يا قديسي اهلل .جميمةتويجية 
 

 خيول السماء
عن ما قرأتو  تذكرت. خيواًل بيضاء جميمةفيو  رأيتمع المبلك عبرنا مكانًا  وُمنتقمة

وش سماوية قائدًا لجييكون الخيول وكيف أن يسوع سيمتطي يومًا ما فرسًا أبيضًا، و 
 :ممتطية خيواًل بيضاء

ذا فرٌس أبيُض والجالس عميو يدعى أمينًا وصادقًا وبالعدل " ثم رأيُت السماء مفتوحًة وا 
وعيناه كمييب نار وعمى رأسِو تيجاٌن كثيرة ولو إسم مكتوٌب ليس أحد . يحكُم وُيحاربُ 
واألجناد . ووىو متسربٌل بثوب مغموٍس بدٍم ويدعى اسمو كممة المَّ . يعرفو إال ىو

: 29رؤيا ) ."الذين في السماء كانوا يتبعونو عمى خيٍل بيٍض البسين أبيض ونقيَّاً 
22-24( 

يا يُ جميبًل كانت تبتسم وتتكمم الى الخيول، وكانت ُتوجِّ  ورأيت إمرأة مرتدية رداءً 
نى ٍن واحٍد إنحنت عمى ُركبيا اليماَ ورأيُت أن جميعيا في . اهلل لتحني ُركبيا ُمسبِّحة

 .اهلل وسبَّحت
الخميقة في كل  وتذكرت ما قرأتو في الكتاب المقدس أن. وفكرت، كم جميل ىذا
 :اهللل وُتسبِّح السماء واألرض ستُبج

بذاتي أقسمُت خرج من فمي الصدُق كممة ال ترجع إنو لي تجثو كل ركبٍة يحِمُف كل "
 (23:45شعياء إ( ."ِلسان

 
 ."ِإنَُّو ِلي َسَتْجُثو ُكل  ُرْكَبٍة َوُكل  ِلَساٍن َسَيْحَمُد اهللَ  الرَّبَيُقوُل َأَنا َحي  : أَلنَُّو َمْكُتوبٌ "
 (22:24رومية )
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ِلَذِلَك َرفََّعُو اهلُل َأْيضًا، َوَأْعَطاُه اْسمًا َفْوَق ُكلِّ اْسٍم ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكل  ُرْكَبٍة "
اأَلْرِض َوَمْن َتْحَت اأَلْرِض، َوَيْعَتِرَف ُكل  ِلَساٍن َأنَّ َيُسوَع  ِممَّْن ِفي السََّماِء َوَمْن َعَمى

 (22-9: 2فيمبي )" .اْلَمِسيَح ُىَو َرب  ِلَمْجِد اهلِل اآلبِ 
 

َوُكل  َخِميَقٍة ِممَّا ِفي السََّماِء َوَعَمى اأَلْرِض َوَتْحَت اأَلْرِض، َوَما َعَمى اْلَبْحِر، ُكل  َما 
ْمَطاُن ِلْمَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش َوِلْمَحَمِل اْلَبَرَكُة َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالس  ": ِمْعُتَيا َقاِئَمةً ِفيَيا، سَ 

 (23:5رؤيا )" ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ 
 

صوت الناس وىي ُتسبِّح  إستطعت سماع. والسعادة في كل مكانكان السبلم والفرح 
 .اهلل

بدا . ىناك يرافقني، ولكني رأيُت يسوع واقفاً  لمبلك الذي كانع رؤية اوفجأة، لم أستط
. الثاقبة جميمة كانت عيونو. داء األخرينوكان مرتديًا رداًء ُمميزًا عن ر لي طويبًل، 

 تذكرت وأنا أنظر إليو وأفكِّر. سميك جداً مقصوصة بعناية ولو شعٌر  كانت لو لحية
ميمة كانت محبة الُمخمِّص م. صفو الذي يفوق كل و في الحنان الموجود في عيني

قدامو، ممك المموك ورب  فيَّ أراد تسبيح إسمُو والتعب د لو واإلنحناء يءكل ش. ورائعة
 .كاألمواج حولويتبلطمان المجد والقوة  وكان. األرباب، يسوع المسيح

 
 مستودعات الشفاء

 " فسألتو، يا يسوع ماذا في األمر؟. قةالحظت في عيون يسوع نظرة ُمقمِ 
 !"نظرييا طفمتي، أ"أجابني، 

والقوة وىي  من المجد أمواجمنيا  تدفقت ،كبيرة ثغرةفييا ولوَّح بيده نحو بناية رأيت 
 .تتبلطم مع بعضيا

 "يا يسوع، ماذا في األمر؟"ثانية،  سألتو
 "الِشفاءات في ىذه المستودعات؟ يا طفمتي، ىل ترين"أجابني، 
 ."نعم يا رب"قمُت، 
 ."اهلل شعبالبركات معدَّة لكل ىذه "قال، 
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ألرض من األوجاع كم تعاني الناس عمى ا. عاناة ىذه الحياة ىي مؤسفة فعبلً م
 . ىاتواألمراض والتشو 

 ُزر أجنحة. مستشفى أو مركز عيادة أي قةدخل الى أرو أ. ى ذلك في كل مكانتر 
 ينتعتالطوارئ، وأماكن أخرى  ض الُمعدية وأماكن العناية الفائقة، وُغرفاألمرا

 .تطاقمًا جسدية وعقمية ال أالبالناس المعانين أوجاعًا فظيعة و 
. نتائج الخطيةحدى إالمرض ىو . أدم وحواء في جنة عدن المرض ىو نتيجة سقوط

. ن الوجود الطبيعيالبعض يرى المرض كإزعاج ومأساة لحالة اإلنسان أو جزءًا م
 .من الشيطان لكن المرض في الحقيقة، ىو لعنة

 
 في السماءشفاء 

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

 .صالحليست من مصدر 
كتب بولس عن  .كل وجع ومرض ومعاناة الى األبدسيزول السماء، الى دخل حينما ن
 :النيائي ألجسادنا التحرير

َماِن اْلَحاِضِر اَل تَُقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْسَتْعَمَن ِفيَنا" أَلنَّ . َفِإنِّي َأْحِسُب َأنَّ آاَلَم الزَّ
 (29-28: 8رومية )" .اْنِتَظاَر اْلَخِميَقِة َيَتَوقَُّع اْسِتْعبَلَن َأْبَناِء اهللِ 

مع  بذي أىمية مقارنةلفرد في ىذه الحياة ليست أسوأ معاناة طبيعية قد يعانييا ا
بأجساد كاممة في السماء، سنرتاح في المسيح ف. المجد الرائع جدًا في الحياة األخروية

 .مع ذلك، يريدنا أن نكون مشفيين األن. كارثةوجع أو ولن يكون بعُد 
اهلل عمل ." اشافين الرَّب"رافا، ومعناه  –أسماء اهلل في الكتاب المقدس ىو ييوه أحد 
 :وعد إسرائيل قدف. بأن يشفييم مع شعبوًا خاصًا عيد

ِإَلِيَك َوَتْصَنُع اْلَحقَّ ِفي َعْيَنْيِو َوَتْصَغى ِإَلى َوَصاَياُه  الرَّبِإْن ُكْنَت َتْسَمُع ِلَصْوِت "
َفِإنِّي . اَل َأَضُع َعَمْيكَ َوَتْحَفُظ َجِميَع َفَراِئِضِو َفَمَرضًا َما ِممَّا َوَضْعُتُو َعَمى اْلِمْصِريِّيَن 

 (26:25خروج )" .َشاِفيكَ  الرَّبَأَنا 
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المؤمنين من  نمع أن المرض ىو جزء من لعنة الخطية، إال أن يسوع رفع المعنة ع
ت التي عاناىا المسيح دفعت الثمن عن كدماالالجراحات و . خبلل كفارتو عن الخطية

: ثمن الخطية أنجزت أكثر من دفعو مع ذلك، معانات. صناخمِّ مُ لقد أصبح . الخطية
 ! سوع أنو الشافيبرىنت وصادقت عمى ي قدف
َتْأِديُب َسبَلِمَنا َعَمْيِو َوِبُحُبِرِه . َوُىَو َمْجُروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا َمْسُحوٌق أَلْجِل آثَاِمَنا"

 (5:53إشعياء )" .ُشِفيَنا
 
ِفي َجَسِدِه َعَمى اْلَخَشَبِة، ِلَكْي َنُموَت َعِن الَِّذي َحَمَل ُىَو َنْفُسُو َخَطاَياَنا ( يسوع)"

 (24:2بطرس  2)" .الَِّذي ِبَجْمَدِتِو ُشِفيُتمْ . اْلَخَطاَيا َفَنْحَيا ِلْمِبرِّ 
 

 الشفاء هو لميوم
. حين ُرفع من بين التبلميذ الى السماءخدمة الشفاء التي بدأىا المسيح لم تتوقف 

 (2:2أعمال الرسل )" دأ يسوع يعممو ويعممولكل ما ب"تكممة ىي فأعمال الرسل 
. جزء من فوائد الممكوت ويسوع شكَّل خدمة الشفاء عمى األرض وعمَّم أن الشفاء ى

 :فقد قال .و الى أبيو، أرشد المؤمنين أن يذىبوا ويشفوا المرضىعودتقبل و 
. اْسِمي َوَيَتَكمَُّموَن ِبَأْلِسَنٍة َجِديَدةٍ ُيْخِرُجوَن الشََّياِطيَن بِ : َوَىِذِه اآلَياُت َتْتَبُع اْلُمْؤِمِنينَ "

ْن َشِرُبوا َشْيئًا ُمِميتًا اَل َيُضر ُىْم َوَيَضُعوَن َأْيِدَيُيْم َعَمى اْلَمْرَضى  َيْحِمُموَن َحيَّاٍت َواِ 
 (28-27: 26مرقس )" .َفَيْبَرُأونَ 

 
 :كما قال لنا يسوع

َد اآلُب ِبااِلْبنِ َوَمْيَما َسَأْلُتْم ِباْسِمي َفَذِلَك َأفْ " ِإْن َسَأْلُتْم َشْيئًا ِباْسِمي َفِإنِّي . َعُمُو ِلَيَتَمجَّ
 (25-23: 24يوحنا )" .ِإْن ُكْنُتْم ُتِحب وَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَيايَ . َأْفَعُموُ 

 
يا "فكرت، . مع المبلك بين المستودعاتأمشي كنت فيما المسيح إختفى، و لي أن  بدا

 ."، يا ربكثيرةليا من مستودعات 
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ي ي ألي شخص عمى األرض، صمِّ يا طفمتي، حينما تصمِّ : "تكمم يسوع الى روحي
إسأليني ألشفي . أنا أفعمو –التي تفعمي الشفاء  تذكري أنو لست أنتِ . ألجميم بإسمي

إسأليني أُلعدِّل أضمع معقوفة أو أشفي أجساد . جل، وأنا سأفعل ذلكعين أو رِ 
 ".مريضة، وأنا سأشفييم

في لدي أجوبة تنتظركم . بإسمي، وأنا سأفعمو وأي شيء تريدينني أن أفعمو، أطمبي"
 ."ىذه المستودعات

 .أكد يسوع أن البركات في ىذه المستودعات كانت لشعبو ولمخطاة عمى األرض
 .من الشفاء في العالميكون ىناك غمٌر قال عن قريب س أتذكر أنو

يا رب، كم رائع أنت "ى األرض، وفكرت، كنت أفكر في الشفاءات الموجودة األن عم
 !"بتصميح أجسادناألن تقوم 

لمخطية، نتيجة طبيعية ىذه . فيما نكبر في العمر، تبدأ أجسادنا بالضعف أو التدىور
أن نقضي حياتنا طريحي ليست رغبة اهلل ولكن . ولن نتحرر أبدًا من ىذه النتائج

 .كاممينلكي ما يجعمنا  ماتيسوع . يريد أن يبقينا نشطاء ومثمرين. ينعاجز و الفراش 
إن كنا نؤمن . اإلفبلت من الجحيمنستطيع يسوع المسيح، إبن اهلل، سفك دمو لكي 
 .يسوعفي الرجاء لنفوسنا ىو . أن يسوع المسيح ىو إبن اهلل، لدينا رجاء

 
رجائنا لمكمال والعافية و  بركاتناو  إمتيازناف. عانى يسوع المسيح ألجل شفاء أجسادنا

 .طبيعيةىو رجاء رفاىيتنا ال. في يسوعىي 
إنيا جاىزة ألن يطالب بيا . في السماءلنا ىناك مستودعات متاحة يا قديسي اهلل، 

 !وبإسم يسوع –شعب اهلل الذين يسألون بإيمان 
يوحنا )" سأمضي لكي ُأِعدَّ لكم مكاناً "مرة، ذات  الرَّبحينما كان عمى األرض، قال 

الكثير من األشياء إنو مكان جميل فيو . د ه ىو في السماءالمكان الذي ُيعِ . (2:24
 .الجميمة

فيما أعطي شيادتي في ىذا الكتاب وأتكمم عن السماء، فإن أفكاري عن ذلك المكان 
 !أوالدهالى نا، إليأشكر اهلل لمكممة الجميمة التي يعطييا . بيج نفسيت

----------------------- 
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 ترتيب في السماء
تعمل . لحماسممموء بالنشاط وامكان السماء . الحركة متواصمةفيو  السماء مكان
 .  دومًا في مشاريع مفيدة ومجديةيمكين ، إنيم منبصورة مستمرة المبلئكة أشياء

. كيف إني رأيت المبلئكة تعمل في السماء مأىداف ىذا الكتاب ىو أن أقول لكأحد 
 .عمى الدوام حون اهللإنيم يسبِّ . أبداً ال يتعبون أبدًا وال يحزنون  -إنيم سعداء وفرحين 

ما ىو نوع . ليعمموه ومًا عمبلً دلدييم . أيضًا في السماءن مشغولين و ن المفديو القديسي
ليس أحد بالتأكيد لكن . بالضبط لست أعمم .العمل الذي ينشغل فيو جميع القديسين

يختبرىا أحد  ملن مشغولين بأعمال و القديس. عمل في ىذا البمد الجميلعن ال عاطبلً 
إنيم يعظمون . إنيم مشغولين في ميمات محفزة ومبيجة وُمرضية. البتة عمى األرض

 .عينيا ليم اهللاهلل بإستمرار ويعممون األشياء التي 
حينما رأيت المبلئكة التي طارت من األرض ومعيا التقارير، كانوا يأتون الى السماء 

إجتماعات عدة و خدمات الكنيسة  العديد مند حضروا قل .العالمأنحاء من جميع 
 . صبلة

أوراق بيضاء تشبو دومًا في أيدييم  تفيما كانوا يراقبون األشياء عمى األرض، كان
ثم كانوا يرجعون الى مناطق معينة في السماء ويشاركون . ذىبيةحواٍف بالدَّرج 

 .التقارير مع مبلئكة أخرين
 

 سكان السماء
في . قديسين مرتدين أردية بيضاء جميمة ومتألقة اً أناسفي إحدى أقسام السماء رأيت 

  :الحال، إفتكرت األية
َكَساِني ِرَداَء . َتْبَتِيُج َنْفِسي ِبِإَلِيي أَلنَُّو َقْد َأْلَبَسِني ِثَياَب اْلَخبَلصِ . الرَّبَفَرحًا َأْفَرُح بِ "

 (26:62إشعياء )" .َزيَُّن ِبُحِميَِّيااْلِبرِّ ِمْثَل َعِريٍس َيَتَزيَُّن ِبِعَماَمٍة َوِمْثَل َعُروٍس َتتَ 
. ناس الذين رأيتيم في السماء عبلمات مميزة وكانوا من جميع أمم األرضلمكان 

 : يقول الكتاب المقدس
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َذا َجْمٌع َكِثيٌر َلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن َيُعدَُّه، ِمْن ُكلِّ اأُلَمِم َواْلَقَباِئِل " َبْعَد َىَذا َنَظْرُت َواِ 
ُعوِب َواأَلْلِسَنِة، َواِقُفوَن َأَماَم اْلَعْرِش َوَأَماَم اْلَحَمِل، ُمَتَسْرِبِميَن ِبِثَياٍب ِبيٍض َوِفي َوالش  

 (9:7رؤيا )" .َأْيِديِيْم َسَعُف النَّْخلِ 
 

كل شيء ُيعمل ىناك . ىو أن السماء مكان منظَّم دائمإنطباع فيَّ شيء أخر خمق 
لم يكن ىناك عمل رديء النوعية، أو . لية من التفوقرجة عاكامبًل وبدقة وبدُيعمل 

   . نتاج ىزيل، أو نشاط رديء الجودة
ذلك اهلل، كان  نحو يسبِّ ىم يت عائبلت تتمشى عمى تبلل السماء المقدسة و حينما رأ

ي إتضح ل. قيدكانت البيجة والسعادة تمقائية وبدون . بالنسبة لي مشيدًا جميبًل جداً 
 . أعمااًل رائعة في محضر اهلل أنيم يذىبون ويعممون

. عمل عمى إنفراد أو كمجموعة، كان ُيعمل بشكل مرتبكل شيء، سواء كان يُ 
كل . إنو مكان مثالي بكل معنى الكممة. السماء خالية تمامًا من النجاسة والعيوب

عمى األرض ليست معروفة في فردوس ىي مألوفة لدينا التبديبلت والتغييرات التي 
 . ين ىناكتواجدوسبلم كامل يمؤل قموب ونفوس وأجساد جميع المبيجة . اهلل
 

 ترتيب كامل
في دومًا شغمين ديسين منكانت المبلئكة مع الق. في السماء كامبًل ورائعاً  كان الترتيب
اهلل  أوالدف. لم يكن ىناك أحد ضِجراً . أحد كسوالً لم يكن . ورائعة فرحةخدمات م

 .عمى الدوام نيارًا وليبلً اهلل تخدُم  والمبلئكة وكل الكائنات السماوية
لن . أبداً  لن نتعب أو نضعففإننا د قيامة القديسين، بعد إستبلمنا ألجساد سماوية بع

في األبدية، ال . ياقة لمطبيعة لن تفقُد قوتأجسادنا المجيدة والخار ف. التعب أبداً  نعرف
 .ادة أو الجسدو اإلر أىن، خرِّب الذوال تستطيع الظروف أن تُ  مفعوٌل لموقت

وىذا ما . سماوية أعمال وفرح السماء، عمينا أن نحرز عمى طبيعةنشترك في لكي 
، كما وضح (4:2بطرس  2" )ُشَرَكاَء الطَِّبيَعِة اإِلَلِييَّةِ "ثانية  حينما نولديحدث 
  :بطرس
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كما أن قدرتُو اإلليية قد وىبْت لنا كل ما ىو لمحياِة والتقوى بمعرفِة الذي دعانا "
بالمجِد والفضيمِة المذيِن بيما قد وىَب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بيا 

: 2بطرس  2) ".ُشركاَء الطبيعِة اإللييِة ىاربيَن من الفساد الذي في العالِم بالشيوةِ 
3-4) 

قسام في أحد األ. السرمدياهلل من قبل  ومبنيٌ  كان اسموب البناء السماوي مصممٌ 
كبيرة جدًا، وكان فوق كل  كانت البنايات. و ِبناءًا كامبًل لمدينة السماءما ُيشب رأيت
لست أعمم عدد األشخاص . تاٌج ضخم ورائع مصنوع من عدة أحجار كريمة بناية

يعيا كانت لكن جم. منياه البنايات الرائعة ألني لم أدخل في أية ىذ الذين يشغمون
 .األرض رأتو عينك عمىيء أي شفوق نطاق عة، فخمة وواس

 حين نعمل ألجل يسوع عمى األرض، فإننا نضعالكتاب المقدس أنو يقولو بما  فكرت
 :تذكرت ىذه األيات(. 22:28لوقا )كنوزنا في السماء كما في 

وا َعَمى ُوُجوِىِيْم  َواأَلْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َشْيخًا اْلَجاِلُسوَن َأَماَم اهلِل َعَمى ُعُروِشِيْم َخر 
َلُو اْلَقاِدُر َعَمى ُكلِّ َشْيٍء، اْلَكاِئُن َوالَِّذي  الرَّبَنْشُكُرَك َأي َيا »: ا ِلمَِّو َقاِئِمينَ َوَسَجُدو  اإلِْ

َوَغِضَبِت اأُلَمُم َفَأَتى َغَضُبَك . َكاَن َوالَِّذي َيْأِتي، أَلنََّك َأَخْذَت ُقْدَرَتَك اْلَعِظيَمَة َوَمَمْكتَ 
اُنوا، َوِلُتْعَطى اأُلْجَرُة ِلَعِبيِدَك اأَلْنِبَياِء َواْلِقدِّيِسيَن َواْلَخاِئِفيَن اْسَمَك، َوَزَماُن اأَلْمَواِت ِلُيدَ 

َغاِر َواْلِكَباِر، َوِلُيْيَمَك الَِّذيَن َكاُنوا ُيْيِمُكوَن اأَلْرَض   (28-26: 22رؤيا ) «الصِّ
 
 (23:6لوقا ) ."ُىوذا َأْجُرُكْم َعِظيٌم ِفي السََّماءِ "
 
 (22:22رؤيا ) ."ا أتي سريعًا وُأجرتي معي أُلجازي كل واحٍد كما يكون عمموُ ىا أن"

 
 مركبات اهلل

تعالي وأنظري مجد "، الرَّبأخر لمسماء، قال لي مبلك  قسمفيما كنا نسير الى 
 ."إليكِ 

كانت . وصفيايصعب عميَّ جدًا كبيرة كانت عجبلتيا . أراني المبلك مركبات اهلل
 .قوت والزمردلماس والياأمرصعة ب
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كانت مقدمة المركبة منخفضة . مى األقل في كل جيةكان لكل مركبة عجمتين ع
  .أبداً  تحترقتكن بدت وكأنيا مشتعمة، لكنيا لم . الجميد اتومفتوحة مثل عرب

 
 أجساد ذي نوعية خاصة

 أثر لم يكن ألحد أي. وجميبلً كان مظير جميع الناس الموجودين في السماء مجيدًا 
 .قان عمى الجميع الِوسامة والتأله، وكعمى جسد

 واكبل، لن تصير ." خانحسنًا، سنصيُر بخار د"لون، عمى األرض يقو  اً أناس تسمع
 . شكل ومظير جسد مسيكون لك. بخار دخان

 :حول العرش شيوخشير الى الكتاب المقدس ي
ورأيُت عمى العروش أربعة وعشرين شيخًا . وحول العرش أربعٌة وعشرون عرشاً "
 (4:4رؤيا ) ."السين متسربميَن بثياٍب بيٍض وعمى رؤوسيم أكاليل من ذىبٍ ج

. ماتوا وذىبوا قبمنا، لقد فائقي الجمال هللا ياألباء المؤمنين في السماء ىم قديس
أجسادًا جديدة وممجدة بعد  ايستممو كيف سيكونوا حين رأيتيم . حياة أبديةاهلل أعطاىم 
 .القيامة

ما حين باألخصقوة في كل مكان، قدرة و كان ىناك مجد و . لم يكن في السماء ظممة
كان نير الحياة يتدفق من تحت العرش، لقد كان جميبًل ويشبو . من العرش تقترب

 :بحر زجاجي
رؤيا ) .َوَأَراِني َنْيرًا َصاِفيًا ِمْن َماِء َحَياٍة اَلِمعًا َكَبم وٍر َخاِرجًا ِمْن َعْرِش اهلِل َواْلَحَملِ 

2:22) 
 ."تعالي وأنظري مجد اهلل"ا كنت ماشية، قال المبلك، فيم

 المقدمة أخذني المبلك بسرعة قصوى الى مكان حيث التسابيح العاليةيا قديسي اهلل، 
كانت . سماعيا غبكانت أجمل موسيقى تر . المشتدة في كثافتيا هلل والموسيقى

 .أصوات الفرح واليتاف في كل مكان
أوه، اهلل، يا ليا من روعة، كم "فكرت، ." ترب من العرشإننا نق"، الرَّبقال لي مبلك 

 !"جميل ذلك
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 حينما يتكمم اهلل
نحو ب، طول كل واحد منيم ضخمةعشر من المبلئكة اليقف إثني حينما يتكمم اهلل، 
 !  يبوقون البوق ىناك. العرش قدامخمسة عشر قدم، 

بالموسيقى جو المكان  يؤثرون عمىكما أنيم . أحجار كريمة مقدمة أثوابيمن تزيِّ 
 .ليتكمم يميدون الطريق لمربِّ إتضح لي وكأنيم . يانيا ويعممو نواألشياء التي يقولو 

 .رسالةقول أو  الرَّبتكمم  عندإستطعت رؤية سحابة سميكة تغطي عرش العمي 
َصاِبيِح َناٍر ُمتَِّقَدٌة، َوَأَماَم اْلَعْرِش َسْبَعُة مَ . َوِمَن اْلَعْرِش َيْخُرُج ُبُروٌق َوُرُعوٌد َوَأْصَواتٌ "

 (5:4رؤيا ) ".ِىَي َسْبَعُة َأْرَواِح اهللِ 
في وسط ، في سحابة مجديسكن اهلل كمي القدرة . قوة من مقدمة العرش تدفقثم ت

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

كيف أن دم إبنو سفك من أجل جميع ذكر م إبنو، بدأ اهلل في الكبلم عن د ماحين
يستطيع أن يطيرنا من كل خطية  قال أن دم يسوع المسيح إبنو. الناس عمى األرض

  :الدعوةمدَّد ىذه ، كما أنو (7:2يوحنا  2)
اناً . َوَمْن َيْعَطْش َفْمَيْأتِ   (27:22رؤيا ) .َوَمْن ُيِرْد َفْمَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ

 
وضع إبنو عمى  قال أن. ىمخطاياالرجال والنساء من  هلل أن دم إبنو ُسفك ليفديقال ا

 . الثمن ليفدينا كل شيء، وأن دم إبنو دفعيستحق ا الحياة األبدية عطائنإل الصميب
 (7:2أفسس ) ".َطاَيا، َحَسَب ِغَنى ِنْعَمِتوِ الَِّذي ِفيِو َلَنا اْلِفَداُء، ِبَدِمِو ُغْفَراُن اْلخَ "
 
 (24:2كولوسي ) .ِذي َلَنا ِفيِو اْلِفَداُء، ِبَدِمِو ُغْفَراُن اْلَخَطاَياالَّ 
 

َمَنا ِمْن َخَطاَياَنا ِبَدِموِ ... َيُسوَع اْلَمِسيِح   (5:2رؤيا ) .الَِّذي َأَحبََّنا، َوَقْد َغسَّ
 

ىدير و مع أن. في السماء، كنت مبتيجة ومتحمسة لسماع صوت اهلل حينما كنتُ 
 .إستطعت فيم كل شيء قالو. و كان ساراً نعظيم، إال أ
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لنا كل  صنعت. كل شيء أعددتقد ل! أوه، يا اهلل، كم جميل أنت"أفكر، إستمرت 
نحن الذين األشياء التي أعددتيا لنا يمكننا أن نفكر بحتى أنو ال ! ، يا ربشيء
 (9:2كورنثوس  2)" نحبك

   
 السماء مكان حقيقي

كل ىذا . أؤلئك المبلئكة حقيقيين. ء الناس حقيقيينىؤال. السماء حقيقية"، أفكركنت 
 ."الرَّبفي خدمة أنا مستمرة جميل وحقيقي، ويومًا ما سوف أرث ذلك فيما 

أشكره من كل قمبي لكوني قادرة عمى . يفرحنيالتحدث عن السماء وعن عظمة اهلل 
 إني أشكر اهلل. أشكر اهلل أن يسوع المسيح خمَّص نفسي من الجحيم الرىيب. خدمتو

 !وأن يسوع المسيح ىو ربي ، طفمة لمممكمولودة ثانية، مغسولة بالدم
يسوع تطمب عميك أن . أن تخمص من خطاياكبحاجة فإنك إن لم تكن مولودًا ثانية، 

 .خمص نفسكيأتي الى قمبك ويُ لالمسيح 
راء، َامن أن اهلل ااَلب أرسمو الى األرض، وأنو مولود من مريم العذ. َامن أنو إبن اهلل

أن تؤمن أن يسوع عميك ، خاصةو . دينا من الجحيمتوأنو إبن اهلل القدوس، ُأرسل ليف
 .عمى الصميب ماتدفع الذبيحة الوحيدة المقبولة من أجل خطاياك حينما 

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

 ماذا يحدث لألطفال
 :قائبلً . يسوع تكمم عن األطفال الصغار زمنفي 

متى ) "َد َيْأُتوَن ِإَليَّ َواَل َتْمَنُعوُىْم أَلنَّ ِلِمْثِل َىؤاَُلِء َمَمُكوَت السََّماَواتِ َدُعوا اأَلْوالَ "
24:29)  

 
 :كما قال

. ِإْن َلْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثَل اأَلْواَلِد َفَمْن َتْدُخُموا َمَمُكوَت السََّماَواتِ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ "
-3: 28متى ) ".ُو ِمْثَل َىَذا اْلَوَلِد َفُيَو اأَلْعَظُم ِفي َمَمُكوِت السََّماَواتِ َفَمْن َوَضَع َنْفسَ 

4) 
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 :وقال أيضاً 
 (25:26مرقس ) ".َمْن اَل َيْقَبُل َمَمُكوَت المَِّو ِمْثَل َوَلٍد َفَمْن َيْدُخَموُ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ "
 
َىَذا ِباْسِمي َيْقَبُمِني َوَمْن َقِبَمِني َفَمْيَس َيْقَبُمِني َأَنا َبِل الَِّذي َمْن َقِبَل َواِحدًا ِمْن َأْواَلٍد ِمْثَل "

 (37:9مرقس ) ".َأْرَسَمِني
 
 ،أيضاً  قيل في العيد القديمو 
 (3:2يوئيل ) ".َأْخِبُروا َبِنيُكْم َعْنُو َوَبُنوُكْم َبِنيِيْم َوَبُنوُىْم َدْورًا آَخرَ "

ىذا من الناس عديد الإنتقد . العديد من الناسفعبًل  بيجسيُ ىذا الجزء من السماء 
 .حدث ذلك خبلل إحدى زياراتي الى السماء. ، ولكني أعمم أن اهلل أظيره ليالكبلم

كان . كنت مع المبلك العظيم ذو األجنحة المثمثة الشكل والممونة بألوان قوس قزح
قسمات وجيو جميمة ت كان. خيوط ذىبيةكالمبلك مرتديًا ثوبًا متؤللئًا وكان شعره 

 . حولومن نور وقوة عميو كان . ومتألقة
إليو يذىب المكان الذي  قال لي اهلل أن أريكِ . تعالي وأنظري مجد اهلل"قال لي، 

 ."األطفال وماذا يحدث ليم حينما يموتوا
طفل يسوع الجحيم، لم أَر ىناك أي  الرَّبأراني حينما . أريد أن أوضح لكم شيئًا األن

 .بحسب ذاكرتيلم يكن في الجحيم أطفال صغار أو أطفال رضع . طبلقعمى اإل
قد ال يتوافق مع نظريات أناس أخرين، لكني أريد أن أقول لكم ما أراني الكبلم ىذا 

 .المبلك عن السماء والجحيم والمكان الذي يذىب إليو األطفال
نا فقال المبلك، كنا في أعالي الجو حينما توقف. ح اهلل وأنتقل مع المبلككنت أسبِّ 

 ."ينبغي أن أريِك ىذه األشياء"
 

 ما أتذكره
لم ُيسمح لي أن . تذكرىا األنلست أ، حدثت عدة أشياء الرَّبحينما كنت مع مبلك 

أشياء ُسمح لي منيا ي رحمتي الى السماء، جرت عدة أحداث ف. أتذكر قسمًا منيا
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حثني ا تكفي ألن ترىعمى أي حال، ما ُسمح لي بتذك. برؤيتيا لكني لست أتذكرىا
 ! عن السماءلكم  األرويي
عمى أي حال، حينما أخذني . دانيال فيم كامل لجميع الرؤى واألحبلم التي رأىاكان ل
ىناك أحداث لم  جرت. أوه، كان ىناك مجد وقوة ال تضاىى –الى السماء  الرَّب

ء األكثر بالنسبة لي الجز . ُأخذت الى أماكن معينة في السماءكما إني لي، فسر ت
 .األطفال الصغار والرضععن روعة كان 

 
 األطفال الذين لم يولدوا بعد

 لي في الرؤيا ه في اليواء، فظيرتلوَّح بيد" تعالي وأنظري،"، اهللحينما قال مبلك 
 . عمى الوالدة فةيُت إمرأة في غرفة الوالدة، مشر رأ. ُمستشفى

 ."شيور مر ثبلثلو من الع الطفل. جياضإ ىاعند"، اهللمبلك لي قال 
أيدييما مثل  وكان في. سريرىا وفيما نظرُت في المشيد، ظير مبلكان جميبلن بجنب

نفتح من ت تكان. مثل جمالياأبدًا  لم أرَ . ر أبيض ولؤلؤرمسمَّة مصنوعة من م
 . الجانبينعند  نغمقتو  مركزال

الطفل، مثل بخار،  روح المرأة، إنطمقوحينما أجيضت . اهللسبِّح كانت المبلئكة ت
، ثم ذلك الروح ووضعوُه في السمَّةاهلل  مبلئكة مسك. جداً  من ذلك الطفل الصغير

ثم نادوا . الرَّبسبِّح ثم بدأت المبلئكة ت. نحو السماء أيدييم واالغطاء، ورفع واأغمق
ىاتفين، . كل األشياء في السماء واألرض كممك المموك ورب األرباب، خاِلق ومجدوه

 !"هلل المجد"
 ."تعالي وأنظري"، ثانيةكانت المبلئكة تجتازنا، قالوا وفيما 

رأيتو في  كان ذلك المكان أجمل مكانأوه، . أتينا ثانية ِعبر البوابة الى السماء
كان بصحبتي المبلك الذي . سابقاً  أو عبر ىذا المدخل ىذا المكاندخل لم أ! السماء

ستطعترؤية الع تطعت منوذىبنا الى مكان عال جدًا إس. كان يرافقني  رش ثانية، وا 
 .دخمنا من الجية اليسرى لمعرش أننابإتضح لي . هلل سماع ىتافات وتسابيح

." كم رائع أنت. ، ما أجممكاهللأوه، يا "، وفكرت في ذلك الطريقوأنا أتية  وتذكرت
 .في كل مكان تافاتوالي هلل والمجدعالية ال كانت التسابيح
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 :ىنا بعض األمثمة. عن المبلئكةمقدسة تقول الكثير ىل تعمم، أن األيات ال
 ".َيا َمبَلِئَكَتُو اْلُمْقَتِدِريَن ُقوًَّة اْلَفاِعِميَن َأْمَرُه ِعْنَد َسَماِع َصْوِت َكبَلِموِ  الرَّبَباِرُكوا "
 (26:263مزمور )
 
يِيمْ  الرَّبَمبَلُك "  (7:34مزمور ) ".َحال  َحْوَل َخاِئِفيِو َوُيَنجِّ
 
َذا َزْلَزَلٌة َعِظيَمٌة َحَدَثْت أَلنَّ َمبَلَك وَ " َنَزَل ِمَن السََّماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن  الرَّباِ 

 (3-2: 28متى ) ".َوَكاَن َمْنَظُرُه َكاْلَبْرِق َوِلَباُسُو َأْبَيَض َكالثَّْمجِ . اْلَباِب َوَجَمَس َعَمْيوِ 
 

 :مبلئكة الى السماءال عن المسكين الذي حممتوتكمم يسوع 
لوقا ) ".َوَماَت اْلَغِني  َأْيضًا َوُدِفنَ . َفَماَت اْلِمْسِكيُن َوَحَمَمْتُو اْلَمبَلِئَكُة ِإَلى ِحْضِن ِإْبَراِىيمَ "

22:26) 
 

 مالئكة اهلل
برىن كنت أفكر كيف أن كممتو ت. الرَّبىناك عدة مراجع عن المبلئكة في كممة 

يمقي ضوءًا  و، فإنعبلن الى شخص ماإعطى ولكن حينما يُ . أشياء مرة تمو األخرى
 .أكثر عميو

خادمة مجرد ي شيادتي إن. الرؤى واإلعبلناتو  األحبلمدعوة اهلل األساسية لي ىي 
ني أحب أن أقول ىذه القصة عن األطفالمرَّبل   .، وا 

رش حول العكان ! المجد الذي رأيناه وأصوات التسابيح التي سمعناىاما أروع أوه، 
 التي غطتمجد ال ىناك ىيئة إنسان داخل سحابة تكان. برق ورعد وقوس قزح

 .العرش
كانت قمم . أحنوا رؤوسيمكانوا يحممونيا عمى العرش و ة التي السمَّ وضع المبلئكة 
 "هلل ليكن التسبيح"و " ىممويا"و " !مجداً "ىتافات كانت . األعمى الىأجنحتيم مائمة 

 .تدوي في كل أرجاء السماء
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مبلئكة كبيرة الحجم تنفخ في أبواق كانت . و كنا في مدرَّج ىائلتضح لي وكأنإ
 .وكأنيم يريدون إعبلن شيء
(. 23-27: 33خروج أنظر . )اهلل كما فعل موسىيشبو لم أنظر اهلل، لكني رأيت ما 

 .كانت يد اهلل اأني يقنةإني مت. ةثم رأيت يدًا تفتح السمَّ 
لقد ! ما كشفيا ليمثمفقط رؤية مجد وقوة اهلل إمكانكم كان بي، أقول لكم، إن حبائأيا 

 ! جداً  قوتو باىرة وجميمة ورائعةكانت 
ة ووضعتيا السمَّ  منتمك النفس اليد أخذت . ةالسمَّ  تفتحمن السحابة و تخرج رأيت اليد 

 .عمى تمك النفس الصغيرةتبادر بالعمل ثم رأيت أيدي . مذبحعمى ال
كتمحينما إنتيت  في  تإستمر . إنسان ألجملىيئة كاممة تظير بدأت ، متالمِيمَّة وا 

 .لم أَر مثمو أبداً أجمل شاب وسيم صارت التطور الى أن 
 

 ة اهللعنايفي 
األية عن خميقة أتت الى ذىني . خطية في السماء اتأو عبلمأية عيوب ال توجد 

قد فُ كان قد كل شيء . ىناك نقائص في ىذا المكان تليس"، الرَّبقال  بعدئذ. أدم
 ." عيد بأدم الثانيبأدم األول أُ 

أعتقد أن عبلمات الخطية الوحيدة في السماء ستكون أثار الجروح عمى أيدي وقدمي 
  .نافتدائأن ربنا المبارك دفع الثمن إلأبد األبدين ىذا سيكون تذكير الى  .يسوع جنبو 

ؤيا ر )بو الصوف شِ  كان –أن يكون قمة رأس اهلل بحواسي ثم رأيت ما أدركتو 
أصبح خميقة فنفخ اهلل في ذلك الطفل الصغير، حدث تحو ل عجيب حين (. 24:2
 .تماماً كاممة 

عرض العظيم لقوة اهلل، فيما كنت أشاىد ىذا الو . ح اهللبدأت المبلئكة تيتف وتسبِّ 
األن بدون شك إنيم أعمم . أسئمتي عما يحدث لؤلطفال والرضع جميعإختفت كميًا 

 !بشكل كامل ينصنوعفي يدي اهلل، م
ىناك  تكان. الى جية عالية في السماء ،العموثم بدأنا، المبلك وأنا، نرتفع في 

. رأيت أزىار بكل األوصاف. عمييا جميع أنواع الثمارو أشجار جميمة في كل مكان 
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أوه، جمال . البتة قسمًا منيا في السابقَر ألم  –أنواع الطيور  جميعإستطعت رؤية 
 !السماء يفوق الوصف

كان . إستطعت سماع ىتافات المجد. الى قسم أخر من السماءرتفعنا عاليًا ووصمنا إ
 ت وظيفتو خمفكان. واقفًا بجانب بوابةالمون أبيض  طويبلً رداء  اً مبلك ضخم مرتدي

 .إلتقط كتابًا ذىبيًا من الطاولة وأعطاه الى مبلك أخر. طاولة
. ىجتو بدأت تمتألق و النور ن المأشعة فخرجت منو المبلك الذي إستمم الكتاب فتحو، 

 . معاً تنطمق وىي ذكرتني بمبليين من األلعاب النارية 
بدأوا ثم . عينةأعضاء العائمة بدأوا يتحركون وينجذبون نحو أفراد مو ثم رأيت والدين 

 .لم أستطع فيم ما كان يحدث. نويقفزو  نييتفو 
أؤلئك الذين كانوا ." ىؤالء األقارب يتعرفون عمى أعضاء عائمتيم"قال لي المبلك، 
موالدة، الوقت المعين لماتوا قبل  الذينالمقعدين أو  أو المشمولين أو مقطعي األوصال
  !كاممين نعوالقد صُ . كمالىم األن في حالة 

سحقستعرف إبراىيم و . ء، ستعرف كل واحدفي السما ستعرف موسى . يعقوبو  ا 
 .ستعرف كل تبلميذ العيد الجديد. وجميع األنبياء

(. 22:23كورنثوس  2)ستعرف مثمما يعرفك اهلل . عرف كل شخص في السماءست
 .واسعة جداً كون لك معرفة تس

 ."تعالي، ستدخمين ىذه البوابة"قال لي المبلك، 
خشب مع بوابة بستان مثل كانت مصممة . كانت أجمل بوابة رأيتيا في السماء

أزىار جميمة كانت . خامة بما يشبو أحجار بيضاء أو ر صنوعيا، لكنيا كانت ماليحو 
 .حوليا نامية

 .عائمة اهللكل شمل  دخمنا من خبلل البوابة وشيدنا عمى كل اإلبتياج الرائع ولمِّ 
 

 لمِّ الشمل السماوي
ميما كان بل الوقت المعين لموالدة عِرف داود جيدًا أنو حين يموت األطفال الصغار ق

أعضاء عائبلتيم  الشمل معمع يتم جسحيث ن نفوسيم تذىُب الى السماء، إ، فالسبب
بعد عبلقة غير شرعي عن زواج  ذي ُأنِجبحينما توفى طفمو الرضيع، الف. المؤمنين
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 .(5:32مزمور )غفر خطيتُو  اهلل، تاب داود عن خطيتو وعِمم أن ِزنى مع بثشبع
وأنو  (6:23مزمور )اهلل أنو سيقضي األبدية مع المعرفة ألن داود وجد سبلمًا في و 

 .بثشبع في ُحزنياعزي إستطاع أن يُ ، (23:22صموئيل  2)مرة ثانية مو طفسيرى 
 

 :يرويو الكتاب المقدس عن الحدثما ىذا 
َأْيضًا َقْد َنَقَل  الرَّب»: َفَقاَل َناثَاُن ِلَداُودَ . «الرَّبَقْد َأْخَطْأُت ِإَلى »: َفَقاَل َداُوُد ِلَناثَانَ 

 الرَّبَأنَُّو ِمْن َأْجِل َأنََّك َقْد َجَعْمَت ِبَيَذا اأَلْمِر َأْعَداَء  َغْيرَ . اَل َتُموتُ . َعْنَك َخِطيََّتكَ 
 .«َيْشَمُتوَن َفااِلْبُن اْلَمْوُلوُد َلَك َيُموتُ 

، َوَصاَم َداُوُد َصْومًا، َوَدَخَل َوَباَت ُمْضَطِجعًا َعَمى  ِبيِّ َفَسَأَل َداُوُد المََّو ِمْن َأْجِل الصَّ
. ُشُيوُخ َبْيِتِو َعَمْيِو ِلُيِقيُموُه َعِن اأَلْرِض َفَمْم َيَشْأ، َوَلْم َيْأُكْل َمَعُيْم ُخْبزاً َفَقاَم . اأَلْرضِ 

 َوَكاَن ِفي اْلَيْوِم السَّاِبِع َأنَّ اْلَوَلَد َماَت، َفَخاَف َعِبيُد َداُوَد َأْن ُيْخِبُروُه ِبَأنَّ اْلَوَلَد َقْد َماتَ 
َفَكْيَف َنُقوُل َلُو َقْد . َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد َحّيًا َكمَّْمَناُه َفَمْم َيْسَمْع ِلَصْوِتَنا ُىَوَذا»: أَلنَُّيْم َقاُلوا

. َوَرَأى َداُوُد َعِبيَدُه َيَتَناُجوَن، َفَفِطَن َداُوُد َأنَّ اْلَوَلَد َقْد َماتَ . «!َماَت اْلَوَلُد؟ َيْعَمُل َأَشرَّ 
َفَقاَم َداُوُد َعِن اأَلْرِض َواْغَتَسَل . «َماتَ »: َفَقاُلوا« َماَت اْلَوَلُد؟ َىلْ »: َفَقاَل َداُوُد ِلَعِبيِدهِ 

َوَسَجَد، ثُمَّ َجاَء ِإَلى َبْيِتِو َوَطَمَب َفَوَضُعوا َلُو ُخْبزًا  الرَّبَوادََّىَن َوَبدََّل ِثَياَبُو َوَدَخَل َبْيَت 
ُر الَِّذي َفَعْمَت؟ َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد َحّيًا ُصْمَت َوَبَكْيَت، َما َىَذا اأَلمْ »: َفَقاَل َلُو َعِبيُدهُ . َفَأَكلَ 

َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد َحّيًا ُصْمُت َوَبَكْيُت أَلنِّي »: َفَقالَ . «َوَلمَّا َماَت اْلَوَلُد ُقْمَت َوَأَكْمَت ُخْبزاً 
َواآلَن َقْد َماَت، َفِمَماَذا َأُصوُم؟ َىْل . دُ َوَيْحَيا اْلَولَ  الرَّبَمْن َيْعَمُم؟ ُربََّما َيْرَحُمِني : ُقْمتُ 

 .َوَعزَّى َداُوُد َبْثَشَبَع اْمَرَأَتوُ . «َأْقِدُر َأْن َأُردَُّه َبْعُد؟ َأَنا َذاِىٌب ِإَلْيِو َوَأمَّا ُىَو َفبَل َيْرِجُع ِإَليَّ 
 (24-26، 24-23: 22صموئيل الثاني )
 

 يصيرحين . أبدية الطفل نفسيكون جماع، ال ن وقتمِ "، الرَّبقال لي أحد مبلئكة 
مبلئكتو ويعطي ، ويعمُم عناهلل ن إإجياض أو إسقاط أو وفاة طفل بشكل ما، ف

 .المسؤولية لمقيام بواجبيم في ىذا الشأن
ال ييم إن كان الطفل . ُيكمِّميااهلل تمك النفوس الصغيرة الى السماء، و  نحن نجمب"
 .العظيمة اهللبيد الى حد الكمال  دَّل وُيشكَّلفيو ُيع. جيضًا أو توفي طبيعياً مُ 
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 يانيسوع، حينما يأتالمسيح ي مستقيمة فن حياة اإن كان والدي ىذه األطفال يعيش"
 "عند بوابة المجد يمتقيان بيمس. األحباءوسيعرفوا أطفاليم جمع شمميم الى السماء سيُ 

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

 عبادة حول العرش
إنيا تشتعل . في كتاب ألضع رؤيتي السماويةألنو أعطاني الفرصة ح اهلل أسبِّ األن 

رؤيا أشارك الىذا اإلختبار و ألكتب شجعني العديد من الناس . في قمبي بإستمرار
 . التي أعطاني إياىا اهلل ويةالسما

عدة كنائس  معالرؤيا السماوية، إضافة الى إختباراتي في الجحيم، ىذه شاركت 
 .خدمت فييا

. أريدك أن تعرف أن السماء حقيقية. أريد أن أشاركك مشاىد أخرى رأيتيا في السماء
سيقابمك  شخصك الاذىب قبمك الى السماء، ذشخص إن فقدت أحد أفراد عائمتك، 

لقد . أريد أن أشجع قمبك، ألنو لنا رجاء مبارك في يسوع المسيح. عند بوابة المجد
 .ىناكمكانًا لنا  دَّ عِ ذىب الى السماء ليُ 

أردية ت ترتدي كان! المبلئكة التي رأيتيا في السماء بدت ضخمة وعظيمة جداً 
كانت أذىانيم . ت قوية وأمينةكان. كميات كبيرة من النورمنيا لماعة تشع و متؤللئة 

أن المبلئكة القوية التي رأيتيا عند كل بوابة لؤلؤية إتضح لي . هللامركزة عمى طاعة 
 .كانت مبلئكة حماية

ذ  اهلل بالتأكيد يحمي ! ىممويا! هلل اً مجد"نب المبلئكة، فكرت، السيوف بج كنت أنظروا 
 ."أوالده
 

 مالئكة اهلل
تشير ىناك عدة فقرات عن المبلئكة، يتحدث كثيرًا أن الكتاب المقدس مم تع ىل
يا أثبتتبعض األوقات نميل الى التغاضي عن أمور  نا فيإنو لمدىش أن. مبلئكةلم

عمى إلقاء فيذا إنما يدل ما، لشخص عبلن إعطى حينما يُ . تمو األخرىكممة اهلل مرة 
 .أكثر عمى الموضوع ضوء
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 :ما يقولو الكتاب المقدس عن المبلئكةىنا بعض األمثمة ل
َعَمى اأَلْيِدي َيْحِمُموَنَك ِلَئبلَّ . أَلنَُّو ُيوِصي َمبَلِئَكَتُو ِبَك ِلَكْي َيْحَفُظوَك ِفي ُكلِّ ُطْرِقكَ "

 (22-22: 92مزمور ) ".ِدَم ِبَحَجٍر ِرْجَمكَ َتصْ 
 
 (46:24تكوين ) ".الَِّذي ِسْرُت َأَماَمُو ُيْرِسُل َمبَلَكُو َمَعَك َوُيْنِجُح َطِريَقكَ  الرَّبِإنَّ "
 
َقْوُس ُقَزَح،  ثُمَّ َرَأْيُت َمبَلكًا آَخَر َقِوّيًا َناِزاًل ِمَن السََّماِء، ُمَتَسْرِببًل ِبَسَحاَبٍة، َوَعَمى َرْأِسوِ "

 (2:26رؤيا ) ".َوَوْجُيُو َكالشَّْمِس، َوِرْجبَلُه َكَعُموَدْي َنارٍ 
 
َواْسَتَناَرِت اأَلْرُض . ثُمَّ َبْعَد َىَذا َرَأْيُت َمبَلكًا آَخَر َناِزاًل ِمَن السََّماِء، َلُو ُسْمَطاٌن َعِظيمٌ "

 (2:28رؤيا ) ".ِمْن َبَياِئوِ 
 
وا ِمَن اأَلْمَواِت اَل ُيَزوُِّجوَن َواَل ُيَزوَُّجوَن َبْل َيُكوُنوَن َكَمبَلِئَكٍة ِفي أَلنَُّيْم َمَتى َقامُ "

 (25:22مرقس ) ".السََّماَواتِ 
 
يوِ "  (43:22لوقا ) ".َوَظَيَر َلُو َمبَلٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ
 
 "ْجِل اْلَعِتيِديَن َأْن َيِرُثوا اْلَخبَلَص؟َأَلْيَس َجِميُعُيْم َأْرَواحًا َخاِدَمًة ُمْرَسَمًة ِلْمِخْدَمِة ألَ "
 (24:2عبرانيين )
 
 (26:25لوقا ) ".َىَكَذا َأُقوُل َلُكْم َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّاَم َمبَلِئَكِة اهلِل ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوبُ "
 

ني كنت مغمورة بشعور السبلم إمن بوابة السماء، أتذكر بالدخول ُسمح لي مرة أخرى 
أستطيع ال يا قديسي اهلل، ! أوه، ما أروع الترانيم والتسابيح. لموجودة ىناكوالبيجة ا
يكذا سبلم بتشعر ، ألن األرض لم جيداً أن شخصًا يمكنو أن يصف ذلك التفكير 
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السبلم والبيجة والراحة الموجودة في  األرض م تختبرلمنذ جنة عدن، . عمى اإلطبلق
 . السماء

ال يوجد في السماء . مدولبة لممقعدينال توجد كراسي . ال يوجد مرض في السماء
ال يوجد . كل شيء كامل وجميل. ال توجد في السماء أسقام. عجز جسدي أو عقمي

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

 
 دهشالمشهد الم

يد من أشجار الفاكية التي إجتزنا العد. سرعةمعي، تحركنا بالمرافق فيما كان المبلك 
 .كانت محممة بثمار جميمة شجرة كل. نب نير الحياةنمت بج

في  األوقاتفي كل . جزءًا من الموسيقى صرنافيما كنا نسير معًا، بدا لي أننا 
موسيقية  اً سمعت تسابيح. ليجديدة مًا و دموسيقى، وكانت كنت أسمع السماء، 

 .اهلل تمجيدو ريم بإستمرار مرفوعة لتك
كانت عمى طول الطريق ." عبادة هلللترين الم العرش قداسنذىب "قال لي مبلك اهلل، 
ليعبدوا ممك المموك ورب جاءوا . السماء رجاءمن جميع أ قادمةالمئات من الناس 

 . األرباب
 

 العبادة في السماء
الف تحولت الى الَ أالف، و اَ كأن المئات تحولت الى إتضح لي فيما كنا نسير معًا، 

ذىبنا الى في الواقع، . من أجزاء مختمفة من السماءخرجوا . ال يعد وال يحصى حشد
 :ج ضخم وصفو يوحنامكان يشبو مدرَّ 

َذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ِفي السََّماِء، َوَعَمى اْلَعْرِش َجاِلٌس  وِح، َواِ  َوَكاَن . َوِلْمَوْقِت ِصْرُت ِفي الر 
ِر ِشْبَو َحَجِر اْلَيْشِب َواْلَعِقيِق، َوَقْوُس ُقَزَح َحْوَل اْلَعْرِش ِفي اْلَمْنَظِر اْلَجاِلُس ِفي اْلَمْنظَ 

دِ  َوَرَأْيُت َعَمى اْلُعُروِش َأْرَبَعًة َوِعْشِريَن . َوَحْوَل اْلَعْرِش َأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن َعْرشاً . ِشْبُو الز ُمر 
َوِمَن اْلَعْرِش . ِبيٍض، َوَعَمى ُرُؤوِسِيْم َأَكاِليُل ِمْن َذَىبٍ  َشْيخًا َجاِلِسيَن ُمَتَسْرِبِميَن ِبِثَيابٍ 
َوَأَماَم اْلَعْرِش َسْبَعُة َمَصاِبيِح َناٍر ُمتَِّقَدٌة، ِىَي َسْبَعُة . َيْخُرُج ُبُروٌق َوُرُعوٌد َوَأْصَواتٌ 
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ْلَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش، َوَيْسُجُدوَن َيِخر  اأَلْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َشْيخًا ُقدَّاَم ا.. َأْرَواِح اهلِل 
َأْنَت ُمْسَتِحق  َأي َيا »: ِلْمَحيِّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن، َوَيْطَرُحوَن َأَكاِليَمُيْم َأَماَم اْلَعْرِش َقاِئِمينَ 

اأَلْشَياِء، َوِىَي ِبِإَراَدِتَك َأْن َتْأُخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلُقْدَرَة، أَلنََّك َأْنَت َخَمْقَت ُكلَّ  الرَّب
 (22-26، 5-2: 4رؤيا ) «.َكاِئَنٌة َوُخِمَقتْ 

كانت تشبو سحابة . كانت السحب الجميمة تتبلطم حول العرشفقد ! أيضاً  والسحب
 .ألوان مجيدة وجميمةبجة تز فجار ذري، كل سحابة كانت ممالناتجة عن إن الفطر

إنسان أن يتصور من المستحيل . ومتألقس قوس قزح مقوَّ ىناك وفوق كل ىذا كان 
 .قوة اهللشدة 

 .كنت أعرف في قمبي أن صورة اإلنسان الذي رأيتيا في السحب كانت تمثل اهلل
 .فعل ذلك قدمنذ َاالف السنين، أراد اهلل أن يجعل اإلنسان عمى صورتو، و 

تكوين ) ".َذَكرًا َوُأْنَثى َخَمَقُيمْ . َقوُ َعَمى ُصوَرِة اهلِل َخمَ . َفَخَمَق اهلُل اإِلْنَساَن َعَمى ُصوَرِتوِ "
27:2) 

 
 :بحوزتور بقوة اهلل التي فكِّ . إنساناً من األرض وصنع  اً ترابالفعل اهلل بأخذ 

َفَصاَر آَدُم َنْفسًا . اإِلَلُو آَدَم ُتَرابًا ِمَن اأَلْرِض َوَنَفَخ ِفي َأْنِفِو َنَسَمَة َحَياةٍ  الرَّبَوَجَبَل "
 (7:2وين تك) ".َحيَّةً 
 
وضعو  – (26:2تكوين ) "َوَأمَّا ِلَنْفِسِو َفَمْم َيِجْد ُمِعينًا َنِظيَرهُ " -ألن أدم كان وحيدًا و 

اهلل . فتح اهلل جنب أدم، أزال أحد أضبلعو، وشكَّل منو إمرأة. اهلل في سبات عميق
 بو اهللشكَّل حواء، رفيقة وزوجة ألدم طوال حياتو، وكانت أيضًا مصنوعة عمى شِ 

 !بو اهلليا لو من مجد ُأعطي لئلنسان ليكون عمى شِ (. 27:2تكوين )
 

 لمممكتحضيرات 
الى مكان اإلجتماع، حين وصمنا . أظيرت إختبارات العبادة اإلليية جمال وقداسة اهلل

رؤية كل شيء منظم لكنت منذىمة . إستطعت رؤية أناس ومبلئكة في كل مكان
 .في كل مكان اهللح تسبِّ الناس والمبلئكة كانت . بترتيب
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كان مثل بحر زجاجي، مثل نير بموري، لكنو . كان نير الحياة يتدفق من عرش اهلل
 .متدفقاً كان 

وكأنيا  بيضاء ورائعةكانت كبيرة الحجم و . يا قديسي اهلل، رأيت بعدئذ خيواًل مرة أخرى
كانت أنيقة، مثل قطع . شائبةجميمة ودون جميعيا كانت . مصنوعة من الرخام

كان الِحرام األبيض الموضوع عمى ظير الخيول . نيا كانت حقيقيةلشطرنج، لكا
مزينة عمى أقداميا وحتى ، و لجم ذىبية في أفواىياكانت . ذىبية بإتقان بحواشٍ مزين 
 .م العرشقداإستعداد كانت ىذه الخيول واقفة بكل . شعر ذيولياعمى 

. يمنبواق وقرون موسيقية بجام العرش وأبقداالمبلئكة اإلثني عشر واقفين  الحظتُ 
أنواع  كلفييا ياقوت و  ةمزينة بالذىب ومطمور  كانت أثوابيم األنيقة والمتوىجة

   .األحجار الكريمة بأحجام كبيرة
ستحيل اَلالت التي يأكانت من أروع . اَلالت الموسيقيةأوفجأة، رأيت العديد من 

نظرت ألرى . من القيثاراتكان ىناك العديد ! أوه، ما أجمل السماء. عميك تصورىا
  .اَلالت الموسيقيةأن عند و ىم الواقفمن 

 !"أوه، مجدًا هلل، ىممويا"فكرت، 
 

 دعوة لمعبادة
واقفة بيدوء رأة كان ىناك إم. بكل وضوح شيئاً أراني الروح القدس يا قديسي اهلل، ثم، 
كل واحد المبلئكة الواقفين عند مقدمة العرش، إلتقط ثم . مركز مجموعة الخيول في

أوه،  –حينما نفخوا في القرون . قبالترتيب، البوق أو القرن الذي كان بجانبو وبدأ يبوِّ 
 : في السماء بصوت عالٍ نادى أحد ف! تفعت أصوات الفرح والتسبيحإر 

ألجل وقوتو المجيدة  ةالمجيدعمالو حان الوقت لنعبد ممك المموك ورب األرباب أل
 .ناس عمى األرضلا

، لنعبده بأغنية ورقص، لنعبده بموسيقى، لنعبده ألجل طيو التسبيحلنعحان الوقت 
 .حسناتو

 .فادي لمبشريةال ىو. ممك المموك ورب األرباب ىو. اهلل ىو
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لمبلك اتوقف ثم ! كانت األبواق تدوييا قديسي اهلل، ىذه األشياء، عمنون فيما كانوا ي
 .إشارةعطي ، وأُ الذي كان يقرأ الدَّرج
أحنت رؤوسيا عمى طول الصف . عمى ركبيا مك الخيول الرائعةفي الحال، جثت ت

 :الرَّبحة إسم مسبِّ 
ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكل  ُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي السََّماِء َوَمْن َعَمى اأَلْرِض َوَمْن َتْحَت "

 (26:2فيمبِّي ) ".اأَلْرضِ 
 
اأَلْرِض َوَتْحَت اأَلْرِض، َوَما َعَمى اْلَبْحِر، ُكل  َما  َوُكل  َخِميَقٍة ِممَّا ِفي السََّماِء َوَعَمى"

ْمَطاُن »: ِفيَيا، َسِمْعُتَيا َقاِئَمةً  ِلْمَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش َوِلْمَحَمِل اْلَبَرَكُة َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالس 
 (23:5رؤيا ) "«ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ 

 
كل شيء لتعظيم كانت تعمل . الرَّبأمام  حاً طفر مر ثم بدأت الخيول تدور وترقص وت

سعيدًا بعبادتيم كان اهلل ! أن ترى ذلكفقط أوه، لو كان بإمكانك . وتسبيح وتبجيل اهلل
 .لو

 
 حفزات لمتسبيحم

خبلل  جتازحينما ن. لتسابيحنااهلل ال أعمم إن كنا ندرك مدى محبة يا قديسي اهلل، 
، ليس بسبب عمينا أن نسبِّحو. ح إسموسبِّ نا أن ناهلل يريدن إتجارب وأحزان وأسى ف

 .جارب واألحزان، بل ألننا نحبوالت
 

وفيما نسبِّحو لؤلشياء . ليس ألجل أنفسنالو، و  تكريماً ، فإننا نعمل ذلك حينما نعبده
ل تركيزنا عمى أنفسنا ونتجو اليو حينما ندخل . العظيمة التي عمميا ألجمنا، فإننا نحوِّ

القادر عمى حل المشاكل التي أنو ىو الوحيد إدراك  ننا نأتي الى حالةادة، فإفي العب
بالفعل فإننا نستفاد  لكلذ. الى مساعدتنا يءبو لممج نا نستطيع أن نثقييا، وأننواج

 .بصدق الرَّبونعبد  حينما نسبِّح
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 حفمة التسبيح
ى من العزف، وجاءت مجموعة أخر بالموسيقيين السماويين جميع في ذلك الوقت بدأ 

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

 !هللمسبِّحة ا
ىناك، في مركز ! وسط التسابيح المقدمة هللما أجمل أن يسمع الفرد وأن يكون 

. الحزن والببلء بعيدًا جداً  كان. ائعة، بدت لي األرض بعيدة جداً األصوات الرنانة والر 
 .رعب الجحيم بعيدًا جداً كان 
 

 أعطاني اهلل مِهم ة
لمسني مبلك اهلل . عمى أي حال، كنت أعرف بداخمي أنو عميَّ أن أفعل شيئًا هلل

 .قوةأتتني ف
يا قول مكانكِ لكي يكون بإيا طفمتي، اهلل سمح أن تنظري ىذه األشياء "قال لي، 
َما ‘الناس عمى األرض يعممون  جعلإعبلنات ورؤى وأحبلم معطاة لِك ل. وتدوينيا

 (9:7، تثنية 9:2كورنثوس  2) "’.ُيِحب وَنُو َوَيْحَفُظوَن َوَصاَياهُ ... َأَعدَُّه اهلُل ِلمَِّذيَن 
 

لكني كان يشبو الرعد، . صوتو بنشوةممئني ! صوت اهللبعدئذ سمعت يا قديسي اهلل، 
 .إستطعت فيم ما قالو لي

 .ح ممك المموك ورب األربابسقطت عمى وجيي وبدأت أعبد وأسبِّ 
 

 أيات سماوية
أروني  العديد من األشياء الرائعة التيفي حينما رجعت الى األرض وبدأت أفكر مميًا 

قرأ أفإني ، مكان أتصفحولي إني في كل إتضح . كممة اهللأنعمت النظر في ، إياىا
  .عن السماء وعن عظمة اهللشيئًا 
 :بعض األيات المقدسةمشاركتك في أريد 



 56 

َأْنَت َصَنْعَت السََّماَواِت َوَسَماَء السََّماَواِت َوُكلَّ ُجْنِدَىا َواأَلْرَض . َوْحَدكَ  الرَّبَأْنَت ُىَو "
 ".َوُجْنُد السََّماِء َلَك َيْسُجدُ . اَوُكلَّ َما َعَمْيَيا َواْلِبَحاَر َوُكلَّ َما ِفيَيا َوَأْنَت ُتْحِييَيا ُكمَّيَ 

 (6:9نحميا )
 
السََّحاُب ِسْتٌر َلُو َفبَل ُيَرى َوَعَمى َداِئَرِة السََّماَواِت .. ُىَوَذا اهلُل ِفي ُعُموِّ السََّماَواتِ "

 (24، 22: 22أيوب ) ".َيَتَمشَّى
 
 (29:262مزمور ) ".ِإَلى اأَلْرِض َنَظرَ  ِمَن السََّماءِ  الرَّب. أَلنَُّو َأْشَرَف ِمْن ُعْمِو ُقْدِسوِ "
 
 (29:263مزمور ) ".ِفي السََّماَواِت ثَبََّت ُكْرِسيَُّو َوَمْمَمَكُتُو َعَمى اْلُكلِّ َتُسودُ  الرَّب"
 
 ".َمْجُدُه َفْوَق اأَلْرِض َوالسََّماَواتِ . أَلنَُّو َقْد َتَعاَلى اْسُمُو َوْحَدهُ  الرَّبِلُيَسبُِّحوا اْسَم "
 (23:248مزمور )
 
َلى َمِديَنِة اهلِل اْلَحيِّ " َلى َرَبَواٍت : َبْل َقْد َأَتْيُتْم ِإَلى َجَبِل ِصْيَيْوَن، َواِ  ُأوُرَشِميَم السََّماِويَِّة، َواِ 

 (22:22عبرانيين ) ".ُىْم َمْحِفُل َمبَلِئَكةٍ 
 ---------------------

 
 سة في السماءقدالكائنات الم

ري الى أنظ"مرة أخرى وقال،  الرَّبأخذني مبلك . حدث لي ختبارىذا سرد حقيقي إل
 ."يكِ مجد إل

مصنوعة من لؤلٍؤ  كانت كل بوابة. إحدى بواباتيابر ُأخِذت الى السماء في الحال ع
عبرنا نير الحياة، . كان جمال السماء مذىل. وفييا تصاميم فنيةمختار بعناية 

ستطعت  بجنب النير وسماعمقاعد خشبية  سماع ىتافات الناس الجالسين عمى وا 
في األصحاح الرابع من  ىو موصوف اهلل، كمارش ع قدامُجِمبُت . هللتسابيحيم 

 !ىناك يا لو من ىتاف ويا ليا من عبادةأوه، . الرؤيا
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 حول ىناك قوس قزح. الكتاب المقدسذكره كما اهلل عرش  يا قديسي اهلل، رأيت
يت أصواتًا ورعودًا ورأ سمعت. اهلل قوةسحابة مجد وروعة يضمل العرش و . العرش
 !اهلل قوةل اً إليي اً ظيور رأيت . بروقاً 

َوَأَماَم اْلَعْرِش َسْبَعُة َمَصاِبيِح َناٍر ُمتَِّقَدٌة، . َوِمَن اْلَعْرِش َيْخُرُج ُبُروٌق َوُرُعوٌد َوَأْصَواتٌ "
َوِفي َوَسِط اْلَعْرِش َوَحْوَل . ٍج ِشْبُو اْلَبم ورِ َوُقدَّاَم اْلَعْرِش َبْحُر ُزَجا. ِىَي َسْبَعُة َأْرَواِح اهللِ 

 (6-5: 4رؤيا ) ".اْلَعْرِش َأْرَبَعُة َحَيَواَناٍت َمْمُموٌَّة ُعُيونًا ِمْن ُقدَّاٍم َوِمْن َوَراءٍ 
 

أربعة كائنات سماوية وأربع  كما رأيت. من المبلئكة حول العرشالعديد  رأيت
 :يوحنا في الرؤيا مشيد وصفووىذا ال. وعشرون شيخاً 

َوَنَظْرُت َوَسِمْعُت َصْوَت َمبَلِئَكٍة َكِثيِريَن َحْوَل اْلَعْرِش َواْلَحَيَواَناِت َوالش ُيوِخ، َوَكاَن "
  (22:5رؤيا ) ".َعَدُدُىْم َرَبَواِت َرَبَواٍت َوُأُلوَف ُأُلوفٍ 

 
وا َأَماَم َوَجِميُع اْلَمبَلِئَكِة َكاُنوا َواِقِفيَن َحْوَل اْلَعْرِش وَ " الش ُيوِخ َواْلَحَيَواَناِت اأَلْرَبَعِة، َوَخر 

 (22:7رؤيا ) ".هللِ اْلَعْرِش َعَمى ُوُجوِىِيْم َوَسَجُدوا 
 
 ةالحي كائناتال

مكتوب في كممة . اهللعرش  قدامة ت حيكائناأربعة  اهلل، رأيتفي رحمتي الى عرش 
 .المتواجدة حول العرش كائناتعن ىذه ال اهلل

 من العيون في المقدمة وقسم قسمكان وية عيونًا كبيرة جدًا، السما تكائناليذه الكان 
كبيرة  تكائناكانت . يم وما ىو ورائيمأمامكان بإمكانيم رؤية ما ىو . في المؤخرة

 .جدًا لم أَر عمى األرض مثميا أبداً 
جل، عِ  منيم وجو أسد، ولمثاني وجو ِشبو كان لواحد. كان لكل واحد منيا ستة أجنحة
لو كاِئٌن طويل جدًا مع ستة أجنحة و  تْ ر إن إستطعولمثالث وجو شبو إنسان، تصو 
 . سروجو إنسان، والرابع كان ِشبو ن

اإللو  الرَّبس قدوس قدوس قدو "بإستمرار،  المدىشة تصرخ كائناتكانت جميع ىذه ال
 ."العمي
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عممت دراسة عنيم أريدك أن تفيم أنو بعدما رأيت كائنات اهلل األربعة في رؤيتي، 
كتشفت  كيف يصفيا أنظر . الرؤيا سفرفي لما شاىدتو يوحنا الوصف الرائع لوا 

 :يوحنا
َوِفي َوَسِط اْلَعْرِش َوَحْوَل اْلَعْرِش َأْرَبَعُة َحَيَواَناٍت . َوُقدَّاَم اْلَعْرِش َبْحُر ُزَجاٍج ِشْبُو اْلَبم ورِ 

ُل ِشْبُو َأَسٍد، َواْلَحَيَواُن الثَّاِني ِشْبُو . َوَراءٍ َمْمُموٌَّة ُعُيونًا ِمْن ُقدَّاٍم َوِمْن  َواْلَحَيَواُن اأَلوَّ
. ِعْجٍل، َواْلَحَيَواُن الثَّاِلُث َلُو َوْجٌو ِمْثُل َوْجِو ِإْنَساٍن، َواْلَحَيَواُن الرَّاِبُع ِشْبُو َنْسٍر َطاِئرٍ 

ِستَُّة َأْجِنَحٍة َحْوَلَيا َوِمْن َداِخٍل َمْمُموٌَّة ُعُيونًا، َواَل َواأَلْرَبَعُة اْلَحَيَواَناُت ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنَيا 
َلُو اْلَقاِدُر َعَمى ُكلِّ َشْيٍء، الَِّذي  الرَّبُقد وٌس ُقد وٌس ُقد وٌس، »: َتَزاُل َنَيارًا َوَلْيبًل َقاِئَمةً  اإلِْ

 (8-6: 4رؤيا ) «َكاَن َواْلَكاِئُن َوالَِّذي َيْأِتي
 

 الحية كائناتلواجبات ا
اهلل التسبيح ت تعطي كان. جباتياالحية ووا كائناتيقول لنا الكتاب المقدس عن ىذه ال

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

َلُو  الرَّبوٌس ُقد وٌس ُقد وٌس، ُقد  »: اَل َتَزاُل َنَيارًا َوَلْيبًل َقاِئَمةً ... َواأَلْرَبَعُة اْلَحَيَواَناُت  اإلِْ
َوِحيَنَما ُتْعِطي اْلَحَيَواَناُت . «اْلَقاِدُر َعَمى ُكلِّ َشْيٍء، الَِّذي َكاَن َواْلَكاِئُن َوالَِّذي َيْأِتي

ْرَبَعُة َمْجدًا َوَكَراَمًة َوُشْكرًا ِلْمَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش، اْلَحيِّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن، َيِخر  األَ 
َواْلِعْشُروَن َشْيخًا ُقدَّاَم اْلَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش، َوَيْسُجُدوَن ِلْمَحيِّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن، 

َأْن َتْأُخَذ اْلَمْجَد  الرَّبَأْنَت ُمْسَتِحق  َأي َيا : "َوَيْطَرُحوَن َأَكاِليَمُيْم َأَماَم اْلَعْرِش َقاِئِمينَ 
: 4رؤيا ) ."اْلُقْدَرَة، أَلنََّك َأْنَت َخَمْقَت ُكلَّ اأَلْشَياِء، َوِىَي ِبِإَراَدِتَك َكاِئَنٌة َوُخِمَقتْ َواْلَكَراَمَة وَ 

8-22) 
 

: َيَتَرنَُّموَن َتْرِنيَمًة َجِديَدًة َقاِئِمينَ ( األربعة الحيوانات واألربعة والعشرون شيخاً )َوُىْم 
ْفَر َوَتْفَتَح ُخُتوَمُو، أَلنََّك ُذِبْحَت َواْشَتَرْيَتَنا ِلمَِّو ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ ُمْسَتِحق  َأْنَت َأْن َتْأُخَذ السِّ "

َلِيَنا ُمُموكًا َوَكَيَنًة، َفَسَنْمِمُك َعَمى اأَلْرضِ  رؤيا ) ."َقِبيَمٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوُأمٍَّة، َوَجَعْمَتَنا إِلِ
5 :9-26) 
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ِئَكٍة َكِثيِريَن َحْوَل اْلَعْرِش َواْلَحَيَواَناِت َوالش ُيوِخ، َوَكاَن َوَنَظْرُت َوَسِمْعُت َصْوَت َمبلَ 
ُمْسَتِحق  ُىَو اْلَحَمُل »: َعَدُدُىْم َرَبَواِت َرَبَواٍت َوُأُلوَف ُأُلوٍف، َقاِئِميَن ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 

َوُكل  َخِميَقٍة . «َة َواْلَكَراَمَة َواْلَمْجَد َواْلَبَرَكةَ اْلَمْذُبوُح َأْن َيْأُخَذ اْلُقْدَرَة َواْلِغَنى َواْلِحْكَمَة َواْلُقوَّ 
ِممَّا ِفي السََّماِء َوَعَمى اأَلْرِض َوَتْحَت اأَلْرِض، َوَما َعَمى اْلَبْحِر، ُكل  َما ِفيَيا، َسِمْعُتَيا 

ْمَطاُن ِإَلى َأَبِد ِلْمَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش َوِلْمَحَمِل اْلَبَرَكُة َواْلَكَراَمُة وَ »: َقاِئَمةً  اْلَمْجُد َوالس 
وا . «آِمينَ »: َوَكاَنِت اْلَحَيَواَناُت اأَلْرَبَعُة َتُقولُ . «اآلِبِدينَ  َوالش ُيوُخ اأَلْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َخر 

  (24-22: 5رؤيا ) .َوَسَجُدوا ِلْمَحيِّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ 
 

وا َأَماَم َوَجِميُع اْلَمبَلِئَكِة َكاُنوا  َواِقِفيَن َحْوَل اْلَعْرِش َوالش ُيوِخ َواْلَحَيَواَناِت اأَلْرَبَعِة، َوَخر 
اْلَبَرَكُة َواْلَمْجُد َواْلِحْكَمُة َوالش ْكُر ! آِمينَ »: اْلَعْرِش َعَمى ُوُجوِىِيْم َوَسَجُدوا ِلمَِّو َقاِئِمينَ 

 (22-22: 7رؤيا ) «.آِمينَ . ِيَنا ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ َواْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة َواْلُقوَُّة إِللَ 
 

َوَخرَّ اأَلْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َشْيخًا َواأَلْرَبَعُة اْلَحَيَواَناُت، َوَسَجُدوا ِلمَِّو اْلَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش 
َلِيَنا َيا َجِميَع »: َوَخَرَج ِمَن اْلَعْرِش َصْوٌت َقاِئبلً . «َىمُِّموَيا. آِمينَ »: َقاِئِمينَ  َسبُِّحوا إِلِ

َغاِر َواْلِكَبارِ  َوَسِمْعُت َكَصْوِت َجْمٍع َكِثيٍر، َوَكَصْوِت ِمَياٍه . «َعِبيِدِه، اْلَخاِئِفيِو، الصِّ
َلُو اْلَقاِدُر  الرَّبَفِإنَُّو َقْد َمَمَك ! َىمُِّموَيا: "َكِثيَرٍة، َوَكَصْوِت ُرُعوٍد َشِديَدٍة َقاِئَمةً  َعَمى ُكلِّ اإلِْ

 (6-4: 29رؤيا ) ."َشْيءٍ 
 

 :الحية موصوفة في سفر الرؤياكائنات لليذه اواجبات أخرى 
ْم َوَلمَّا َأَخَذ السِّْفَر َخرَِّت اأَلْرَبَعُة اْلَحَيَواَناُت َواأَلْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َشْيخًا َأَماَم اْلَحَمِل، َوَليُ 

 (8:5رؤيا ) .ِمْن َذَىٍب َمْمُموٌَّة َبُخورًا ِىَي َصَمَواُت اْلِقدِّيِسينَ  ُكلِّ َواِحٍد ِقيثَاَراٌت َوَجاَماتٌ 
 

َوَنَظْرُت َلمَّا َفَتَح اْلَحَمُل َواِحدًا ِمَن اْلُخُتوِم السَّْبَعِة، َوَسِمْعُت َواِحدًا ِمَن اأَلْرَبَعِة 
 (2:6 رؤيا) «!َىُممَّ َواْنُظْر »: اْلَحَيَواَناِت َقاِئبًل َكَصْوِت َرْعدٍ 

 



 61 

َرَباُت ِمَن اْلَيْيَكِل، َوُىْم ُمَتَسْرِبُموَن ِبَكتَّاٍن  َوَخَرَجِت السَّْبَعُة اْلَمبَلِئَكُة َوَمَعُيُم السَّْبُع الضَّ
، َوُمَتَمْنِطُقوَن ِعْنَد ُصُدوِرِىْم ِبَمَناِطَق ِمْن َذَىبٍ  َوَواِحٌد ِمَن اأَلْرَبَعِة . َنِقيٍّ َوَبِييٍّ

َأْعَطى السَّْبَعَة اْلَمبَلِئَكَة َسْبَعَة َجاَماٍت ِمْن َذَىٍب، َمْمُموٍَّة ِمْن َغَضِب اهلِل اْلَحَيَواَناِت 
َواْمَتؤَلَ اْلَيْيَكُل ُدَخانًا ِمْن َمْجِد اهلِل َوِمْن ُقْدَرِتِو، َوَلْم َيُكْن َأَحٌد . اْلَحيِّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ 
 (8-6: 25رؤيا ) .َحتَّى َكِمَمْت َسْبُع َضَرَباِت السَّْبَعِة اْلَمبَلِئَكةِ َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل اْلَيْيَكَل 

ختبرت . الرَّبرأيت حشدًا ال يعد وال يحصى من المبلئكة وىم يعبدون  سمعت وا 
إلتحقُت أنا أيضًا بعبادة . الشيوخ حول العرشعند إنضمام ال يمكن نسيانو  اً مشيد

  !"ئع رؤية قوة اهلل العميأوه، كم را"الممك، فيما كنت أفكر، 

 
 أمجاد السماء

اهلل بقوة عشرة زيارات في الى ىناك  تُأِخذحين كشف يسوع المسيح السماء لي، 
 .الجحيمالفترة التي أراني فييا حدث ذلك مباشرة بعد . العظيمة
كان يسوع يظير لي . 2976زياراتي السماوية خبلل فترة عيد الفصح من عام بدأت 

مصير أؤلئك الذين  لفترة ثبلثين ليمةأراني و . الثانية والخامسة صباحاً  ما بين الساعة
. وأراني مكان سكنى الموتى الى مركز األرضأخذني قبل رؤيتي لمسماء . رفضوه
تمك بعد . عما اختبرتو ىناك وتكممت" إليية عن الجحيمإعبلنات "كتاب  كتبتُ 

. السماء وأمجادىا لعشرة ليالٍ  الى أعماق الرعب، أراني يسوع المسيحثبلثين رحمة ال
 .المتعددة الرَّبإضافة الى زيارات 

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

حينما أخذني يسوع في ىذه الرحبلت، كنت منذىمة ألنو لم يكن في السماء أسى أو 
 .وثمر الروحبلم وسعادة فرح وسفي كل مكان من السماء كان . موت أو حزن

أخر قسم منيم أجنحة و كان لقسم . بأاَلالفالذين كانوا اهلل إنذىمت أيضًا بمبلئكة 
 .بدون أجنحة
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كانت . في أعمالياشغمة دومًا الحظُت في كل زيارة الى السماء أن المبلئكة كانت من
لكل  لي أنإتضح  .صورة مستمرةوتيتم بأدق التفاصيل بواجبات المبلئكة تنجز 

 اهللسبِّحون وكان جميع المبلئكة ي. ىاإلنجاز أعمال معينة مة خاصة و مبلك مي
 . وينجزون أعماليم بفرح

ا تأتي نفوس جديدة الى السماء، فمثبًل، حينم. كان جميع المبلئكة منشغمين بأعماليم
لمبلئكة النفوس ثم ترافق ا. وتقودىا في الحال ِعبر نير الحياةتستقبميا ن المبلئكة إف

الخبلص، وىي  ثياببتجييز تمك النفوس بتقوم مبلئكة أخرى  ى مكانالجديدة ال
ثم تقود المبلئكة تمك النفوس الى غرفة التيجان، وىناك يوضع تاج عمى . البر أردية

 . كل واحد منيم
وىي وكانت المبلئكة سعيدة جدًا . وكامل بترتيب جميلنجز كل ىذه األشياء كان ت

 .تفعل ذلك
قيل لي أنو في كل مرة يدق  . ستمرارإب ء، ولكني سمعتيا تدقاس في السمالم أَر أجر 
 .ىذه ىي أمجاد السماء .خمصت لمتوقد  عمى األرضتكون نفٌس الجرس، 

   
 األثاث السماوي

 أعرف كيف أصفيا لكم بشكل ال. مسماء، طاوالت جميمةلالحظت خبلل زياراتي 
 .وافٍ 

تصاميم متقنة وع فكتوريا أو من ن اً أثاثعمى األرض رأيت ىنا في بعض األحيان 
ىكذا قطع أثاث جميمة، مثل طاولة عمى  رأيتَ أن تكون من المحتمل . لقطع األثاث

في السماء  رأيتُ حسنًا، . عمييا مزىرية أو كتابأو طاولة إجتزتيا جانب جدار فيما 
 .فضلطاوالت مثل تمك في كل مكان، إال أنيا كانت مصنوعة ومصممة بإتقان أ

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

 التدوين السماوي
، في كل وقت تدفعون ن ماالً تعطو  مرةل يا قديسي اهلل، أريدكم أن تدركوا أنو في ك

يء إنني أتذكر ىذا الش. في السماء فإنو ُيدوَّناهلل تفعمونو لمجد  يءالعشور، وكل ش
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العظيمة، إنطبع ذلك فيَّ وال يمكن إزالتو حينما أراني أمجاده وقوتو  الرَّبجيدًا ألن 
 .من فكري

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

مسؤول عن المبلك ال سألوفيبدأ المبلك الُمرسل بقراءة التقرير، ثم ي. سجبلتال
يتم التصديق عمى  وحينما" ؟ىل أنت شاِىد؟ ىل رأيَت ذلك يحدث"، لسجبلتا

في لكنو . اهللثم تُنقل ىذه الكتب الى عرش . التقرير، حينئذ يتم تدوينو في كتاب
 .البداية، عمييم أن يجتازوا إجراء خاص

من أي  كان ذلك أعظم. يتحرك باستمرار في السماءاهلل أتذكُر جيدًا كيف أن روح 
األشياء التي عمى األرض ىي نموذج ألشياء في السماء، ولكن . شيء عمى األرض

إذ تزخر السماء . صورة منعكسة لؤلشياء في السماءىي األشياء األرضية إنما 
ن تصديقيا، تسابيح ال يمكن إعاقتيا، وغيرىا من األمجاد ال تستطيع بموسيقى ال يمك
 . األرض تصورىا
من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، عن رغبتو عبَّر اهلل، . ن تسبِّحواهلل يريد الناس أ

 .لعائمٍة ُتِحب و
يومًا ما، . ه اهلل لمذين يحبونوفيما تقرأ ىذا الكتاب، تذكر أن السماء ىي مكان أعدَّ 

يومًا ما ستذىب أنت الى ىناك إن كنت مولودًا ثانية، إن كنت . سأذىب الى ىناك
 .يسوع المسيح في قمبك تبت عن خطاياك، إن كان

قول لك عن دم الَحمل، دم يسوع ني أدع. كريمىو يستطيع أن يغسل خطاياك بدمو ال
 .كريمال

          
 طهِّرالدم المُ 

من  كان ىناك عدد. أخريد وصف قسم ، أما األن فأر سجبلتغرف الوصفت سابقًا 
 دلود من الأعدالدييم ت كان. سجبلتسين في قسم معين من غرف الالمبلئكة جال

 ."ويةمجاد السمااأل"ىذا أيضًا جزء من . أماميمموضوعة ذىبية ال
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بعض العبلمات في الكتب رسائل كانت . م المبلئكةقدا ىناك كومة من الكتب تكان
 .أن تفحص من قبل مبلك التدويننبغي كل رسالة ي. من األرض

ة في كل مرة ىناك رسالة جديد تكان. رأيت مبلكين أخرين جمبا رسائل من األرض
حينما . وقمبمن خطاياه بقبولو يسوع المسيح في خمص بصدق يولد شخص ثانية، 

ن أن دوَّ ، كان يُ اً خمِّصًا وربَّ يتوب شخص بصدق عن خطاياه ويطمب يسوع المسيح مُ 
 .ذاك الشخص أعطى حياتو لمرب

. كتبقام كل مبلك من المبلئكة الذين بحوزتيم الدلو الذىبية بأخذ كتاب من كومة ال
مع ممزوجًا القماش األحمر كان . كل مبلك كان بيده ما يشبو قماش ممطخ بالدم

  !بل كان جميبلً  –ذلك  شبولم يكن ممطخًا بالدم أو . مجد ونور وقوة
التدوين محا من الصفحة األولى، ًا باِدئ، و أمامو الكتاب الذي إختارهكل مبلك وضع 

المبلك التاريخ القديم لذاك الخاطئ  حاهلل ما إرشادوب. المكتوب بالقماش الممطخ بالدم
 .ن أن الشخص قد وِلد ثانيةودوَّ 
 (25:43إشعياء ) ".َأَنا َأَنا ُىَو اْلَماِحي ُذُنوَبَك أَلْجِل َنْفِسي َوَخَطاَياَك اَل َأْذُكُرَىا"

أن ترى بيكذا جمال كان ذلك . حقاً اهلل يغفر خطايانا . أييا األوالد، كممة اهلل صادقة
 !ىممويا، اهلل يمسح سجل كل واحد منا ويجعمو نظيفاً . مبلئكة ينظفون الصفحاتال

 :القديسين يرنمون فيما كنت أنظر ىذا الشيء المجيد، سمعتُ 
 .خطاياي محيأوه، ال شيء سوى دم يسوع يستطيع أن ي

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

 
 :الترنيمةىذه المبلئكة وىي ترنم  ثم سمعتُ 

 .لمَ الحَ شخص أخر إفتدي بدم 
 .لمَ ن يد إبميس بدم الحَ نجا مشخص أخر 
 .من الجحيم بدم يسوع المسيحنجا شخص أخر 
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دمو منذ ما يقارب ألفي سنة لكي ُسفك . طمب قوة دم يسوع المسيحأن تخجل أبدًا تال 
أَلنَُّو َفَعَل َىَذا "يسوع قير إبميس، ! ولم يفقد الدم قوتو منذ ذلك الوقت يمحي خطايانا،

 .الى الصميب من أجمنامضى و  (27:7عبرانيين )" َواِحَدًة ِإْذ َقدََّم َنْفَسوُ َمرًَّة 
. كريمبذل حياتو لكي نكون مفديين بدمو ال. د من عذراءولِ . نزل المسيح من المجد

 .الجحيم، المكان المريع الذي أراني إياهفعل ذلك لكي ال نذىب الى 
كم فرحت حين رأيت المبلئكة تنظف . ، الكتاب المقدس صادقأصدقائي األعزاء

خطايانا القديمة، جميع محو التاريخ القديم، لقد . من كومة الكتبكمو تاريخنا القديم 
 .، دم يسوع إستئصميا كميامضتكل األشياء القديمة . ةقذر األشياء الجميع 

 
 بح اهللامذ

مذبح جميل، أعرف أن  ليابالروح ئة متممحينما أذىب الى كنيسة . بح اهللاأحب مذ
 .عًا كثيرة ُذرفت ىناكدمو 

لدينا . ييدموا مذابح عابدي األوثانأن يذىبوا و تكرارًا بفي العيد القديم، أمر اهلل شعبو 
 :مثال عن ذلك

َصاَبُيْم َوُتْحِرُقوَن َسَواِرَيُيْم ِبالنَّاِر َوتَُقطُِّعوَن َتَماِثيل َوَتْيِدُموَن َمَذاِبَحُيْم َوُتَكسُِّروَن َأنْ "
-3: 22تثنية ) ".ال َتْفَعُموا َىَكَذا ِلمرَّبِّ ِإلِيُكمْ . آِلَيِتِيْم َوَتْمُحوَن اْسَمُيْم ِمْن َذِلَك الَمَكانِ 

4) 
كان . هللتعطي مجدًا عمى شعب اهلل أن يتخمصوا من مذابح الخطية التي لم كان 

مذابح كان عمييم أن يبنوا و ل اهلل، عمييم أن يزيموا المذابح التي لم ُتشرف أو تبجِّ 
 :لدينا مثال عن ىكذا إرشادات. ة اهللعبادلفقط يا ويعتنوا ب
 . لوحدك ذلك ال تستطيع أن تفعل. لك ذلك يستطيع أن يفعلفقط يسوع 

ُخْذ َثْوَر اْلَبَقِر الَِّذي أَلِبيَك، َوَثْورًا ثَاِنيًا اْبَن : "َلوُ  َقالَ  الرَّبَوَكاَن ِفي ِتْمَك المَّْيَمِة َأنَّ "
َسْبِع ِسِنيَن، َواْىِدْم َمْذَبَح اْلَبْعِل الَِّذي أَلِبيَك َواْقَطِع السَّاِرَيَة الَِّتي ِعْنَدُه، َواْبِن َمْذَبحًا 

ُخِذ الثَّْوَر الثَّاِنَي َوَأْصِعْد ُمْحَرَقًة َعَمى ِلمرَّبِّ ِإَلِيَك َعَمى َرْأِس َىَذا اْلِحْصِن ِبَتْرِتيٍب، وَ 
 (26-25: 6قضاة ) ."َحَطِب السَّاِرَيِة الَِّتي َتْقَطُعَيا

 



 65 

 مذابح اليوم
مذبح  قدامحينما نأتي . ظ في خدمات الكنيسة عبر الببلد، أفكر بمذابح اهللحينما أعِ 

فيو مكرَّس ىو المكان الذي  مذبح. الكنيسة ونسكب قموبنا هلل، فإننا لسنا نخجل منو
 ونعترف لو اهلل الذي يمكننا أن ندعوفي محضر اهلل، ىو المكان ننا أن نكون يمك

 .غفرانال، طالبين منو بخطايانا
. صمواتنايمكننا أن نعرف أنو يستجيب ل! الرائعه حضور بىناك العديد منا يشعر 

 –ئع عن المذابح ىناك شيء را. خر أن نشعر بذراعيو حولناألمن حين يمكننا 
 كبإمكان. الرَّبعبد وت سجدك أن تذىب وتىناك يمكن. في الكنائس - المذابح القديمةو 

ك أن بإمكان. ك أن تفعل ذلك في سيارتكبإمكان. ح اهلل في المنزل أيضاً سبِّ تأن 
حدد المذبح ىو مكان م: عمى أي حال، دعوني أقول لكم شيئاً . حو في أي مكانتسبِّ 

 . بصورة حميمةى اهلل التحدث ت لموعد
   

وتابوا هلل عن خطايا الشعب بكوا حينما صنع األنبياء في العيد القديم مذابح هلل، 
عند المذبح تابوا وقدموا ذبائح دموية نيابة عن الشعب، واهلل . وعن خطاياىم أيضاً 

 .قبل ذبائحيم
 بعدُ حتاج ال نالذبيحة األساسية لخطايانا من خبلل سفك دمو، بما أن المسيح عمل 

حد أالخطية، و تبكتنا  ماالى التوبة حينعمى أي حال، ال زلنا نحتاج . الى تقديم ذبائح
حينما ننظر مذبح كنيسة مخصص، . مذبحالأفضل األماكن لفعل ذلك ىو عند 

 .كان ذلك ممكناً ىناك ونصمي هلل، إن  سجدينبغي أن ن
 

الى  حدثبيوتنا، لكي ما نت نحتاج الى مذبح في. من األىمية جدًا أن يكون لنا مذبح
 .معونكون لكي اهلل ويكون لنا مكانًا 

ىنا . الى ىذا المذبحمن المجيء  ال تخجموا"، دائماً  ظ فإني أقول لمناسحينما أعِ 
ما مع ذلك، ىناك شيء . نعم، يستطيع أن يمتقي بك في مقعدك." سيتقابل معك اهلل

تتضع وترفع يديك، ث حيلمذبح تستخدم افي أحوال كثيرة و مكان مخصص عن 
 ."إستخدمني لمجدك. خذني. أنا ىنايا اهلل، "وتقول، 
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 صدقٍ ب دهعبُ أ
. حوا إسمواهلل يبحث عن أناس يحبونو ويسبِّ . من كل قمبك وعميك أن تعني ما تصمي

إنو يبحث عن أناس . إليو اعن طرقيم الشريرة ويرجعو  ااهلل يبحث عن أناس ينصرفو 
 .يعبدوه بالروح والحق

 
َذا َتَواَضَع َشْعِبي الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعَمْيِيْم َوَصم وا َوَطَمُبوا َوْجِيي َوَرَجُعوا َعْن ُطُرِقِيِم َفإِ "

ِديَئِة َفِإنِّي َأْسَمُع ِمَن السََّماِء َوَأْغِفُر َخِطيََّتُيْم َوُأْبِرُئ َأْرَضُيمْ  أخبار األيام الثاني ) ".الرَّ
24:7) 

 
وِح َواْلَحقِّ َوَلِكْن َتْأِتي " َساَعٌة َوِىَي اآلَن ِحيَن السَّاِجُدوَن اْلَحِقيِقي وَن َيْسُجُدوَن ِلآلِب ِبالر 

وِح . َالمَُّو ُروحٌ . أَلنَّ اآلَب َطاِلٌب ِمْثَل َىؤاَُلِء السَّاِجِديَن َلوُ  َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُو َفِبالر 
 (24-23: 4وحنا ي) ".َواْلَحقِّ َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا

 
وتقول،  سجدحينما تذىب الى المذبح، ال ت. كن صادقًا مع اهلل. كن مخِمصًا مع اهلل

محتاج إني واقف ىنا . يا اهلل، أنا الذي أخطأت"قل، ." أخطأجو "أو " .أخطأتباتي "
  .لمذين لديك شيء ضدىمأنَت ر أغفِ بعدئذ ". الى الغفران

التحرير، لكي ما تنفتح عيون العمي يقومون بس يبحث عن أنا الرَّبيا قديسي اهلل، 
 (7:2رؤيا ) .لمكنائس الرَّبما يقولو روح  األذانتسمع و 

العديد جتاز نإننا ! ىناكا ينتظرك أن ترى مفعبًل لو كان بإمكانك ! أوه، أمجاد السماء
أن العدو يبدو لنا بعض األحيان في . من التجارب والضيقات في حياتنا اليومية

ننال نتحمل وفي النياية كي ، ولكن اهلل يعطينا الصبر لمنا كل شيء رقةسيحاول 
 .ىناك الكثير من ضغوطات الحياة، ولكن في ربنا السبلم واألمان. النصرة
كرز تعن كنيسة  عمى البحثأحثك فإني ، ومعتمدةكن لك كنيسة محمية جيدة تإن لم 

جد كنيسة . اة وقموب الناسحيتغيير عمى وتؤمن بقوة العمي ة فييا كممة اهلل الحق
ىناك ستتعمم حكمة اهلل وتتحرر من مشاكمك وأحزانك . تؤمن بقوة الروح القدس

  .حنتكومِ 
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أن نجتمع معًا بيقول لنا الكتاب المقدس . من الضرورة أن تمتقي مع شعب اهلل
ىناك كما أن اهلل يحبك، . ال تحاول أن تكون ىناك لوحدك(. 25:26عبرانيين )

 .الذين يحبونك قديسي اهلل
 

 كشفأمجاد تُ 
لم  .ال تزال غير مكشوفةالتي أخر من أمجاد السماء تضمن بعض األسرار قسم 

 .برؤيتيالي  سمحيُ 
و إجتزتىذا القسم . جميمة اً وقصور  عمى أي حال، في إحدى رحبلتي، رأيت منازالً 

بدا لي . لالعديد من األعما نجزخذت الى مكان رأيت فيو مبلئكة تثم أُ . كبيرةبسرعة 
 .أوراق في أيدييمو البوابة ودخموا ، الترتيبمن األرض ب جاءواأنيم 

معينة كانوا يذىبون الى أماكن . كتبوا فيياقد تبًا كبعض األحيان كانوا يجمبون في 
عن سجبلت حفظ لثم تدون التقارير في كتب، . ىذه التقاريرومعيم في السماء 

اء، فإنك ستكافئ لما فعمتو من أجل يسوع حينما تذىب الى السم. لقديسينامكافأت 
 الرَّبجل أل السماويةالرؤى عن إني أكتب . ليذا السبب أكتب ىذا الكتاب. المسيح

 .وتكريممجده و ليسوع المسيح و 
يمكنني أن أقول لك ما . اهلل اأراني إياىعن األسرار السماوية التي  أريدك أن تفيم

يقول الكتاب المقدس أنو األن . ما الى حد، ألن األسرار كانت ُتكشف لي فقط رأيتو
 (9:23كورنثوس  2) ".َنْعَمُم َبْعَض اْلِعْمِم َوَنَتَنبَُّأ َبْعَض التََّنب ؤِ "

 تستجاب جميع، الى بيتنا األخير، سخيرمجدًا هلل، حينما نصل الى مقصدنا األ
 .ستنجز جميع رغباتناجميع صمواتنا، و ستستجاب أسئمتنا، 

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

 عملمنهمكة في الرؤى عن مالئكة 
. في العملرؤيتي لممبلئكة وىي منيمكة عن روي لكم في ىذا الفصل أريد أن أ

بعض  مأريد أن أعطيك. بعض األمور الجميمة التي أراني إياىا اهلل واأن تفيم مأريدك
 .الرَّبألجل ما دمتم تعممون  مما ينتظرك واالفرح والبيجة لتعرف
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ىذه ىي عرض رغبتو . (7:3عاموس ) ".ِسرَُّه ِلَعِبيِدِه اأَلْنِبَياءِ " ألن يكشفهلل عجيب ا
 .ولتبرسا انادو يُ سإلعبلناتو و شفافين ألؤلئك الذين سيكونوا األشياء 

ُل َوَأَنا اآلِخُر وَ : "َمِمُك ِإْسَراِئيَل َوَفاِديِو َرب  اْلُجُنودِ  الرَّبَىَكَذا َيُقوُل  . اَل ِإَلَو َغْيِريَأَنا اأَلوَّ
َواْلُمْسَتْقَببَلُت . َوَمْن ِمْثِمي ُيَناِدي َفْمُيْخِبْر ِبِو َوَيْعِرْضُو ِلي ُمْنُذ َوَضْعُت الشَّْعَب اْلَقِديمَ 

َبْرُتَك؟ َأَما َأْعَمْمُتَك ُمْنُذ اْلَقِديِم َوَأخْ . اَل َتْرَتِعُبوا َواَل َتْرَتاُعوا. َوَما َسَيْأِتي ِلُيْخِبُروُىْم ِبَيا
 (8-6: 44إشعياء ) ."َىْل ُيوَجُد ِإَلٌو َغْيِري؟ َواَل َصْخَرَة اَل َأْعَمُم ِبَيا. َفَأْنُتْم ُشُيوِدي
 :قائبلً  الرَّبثم أجابني 

ْؤَيا َواْنُقْشَيا َعَمى اأَلْلَواِح ِلَيْرُكَض َقاِرُئَيا"  (2:2حبقوق ) ."اْكُتِب الر 
نا من خبلل إليأشياء كشف قدس عن رغبة اهلل في ىناك أمثمة عديدة في الكتاب الم

 .موثوقة وحقكممة اهلل . ذين عيَّنيمممثميو ال
 :الرَّبقبل مكتاب المقدس، كان لدانيال رؤى من وفقًا ل

 ".ِحيَنِئٍذ َكَتَب اْلُحْمَم َوَأْخَبَر ِبَرْأِس اْلَكبَلمِ . َرَأى َداِنيآُل ُحْممًا َوُرَؤى َرْأِسِو َعَمى ِفَراِشوِ "
 (2:7دانيال )
 

الَِّذي َتَراُه اْكُتْب ِفي : "في رؤى وقيل لو أن يكتب الرَّبكما أن يوحنا الرائي رأى 
 (22:2رؤيا )" ِكَتابٍ 

 
الشجاعة في رسالة حاسمة لييوذا بسبب الرؤى التي رأىا و لو إشعياء كان نبي عظيم 

شعياء إ)" َرآَىا َعَمى َيُيوَذا َوُأوُرَشِميمَ  ُرْؤَيا ِإَشْعَياَء ْبِن آُموَص الَِّتي": يبدأ سفره. قوليا
 .ُدعي وُكرِّس لخدمة نبوية لك، لذ(2:2حزقيال ) وألن حزقيال رأى رؤى اهلل. (2:2

ح إني أسبِّ . رؤىريني ختارني ويُ وجد أنو مناسب أن ي ،حدودةغير الماهلل، في رحمتو 
األسرار  فيمُيسمح لي  أمور معينة،عن حينما أصمي وأتأمل ممتمسة اهلل . اهلل لذلك
 .لي يكشف أمورًا معينةىو . بالروح

عبلنات و أن أستمم دعوتي هلل ىي  يا أحبلم ورؤى وا  كخادمة ممسوحة . لؤلخرينأقص 
ن ىذا ىو عتقد أأ. إياىا رينييُ صف األشياء التي إني ببساطة أ، فالرَّبمن قبل 

 .دوري الكتابي
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 كشف حق اهلل
ر برداء ظي. الجحيمريني ليُ يسوع المسيح  الرَّبلي  ىذه اإلختبارات، ظيرعند بدء 

لحيتو وكأنيا بدت . ما يقارب ستة أقدامطولو بدا . وقوة اً نور  أبيض متألق، ممتمئاً 
الى تنفذ عيونو الجميمة وكانت . شعره السميك عمى كتفيوإستقر . بإتقانمقصوصة 

  .  القمب
عمى ي الصورة المعروضة ىرأيتو في الرؤى لمشكل الذي األقرب صورة المسيح 
سرائيلوىو جدار النحيب  كما  و لنا،ليسوع المسيح محبة كبيرة وحن. يصمي لمييود وا 
الجحيم والسماء وأمور مدى أبعد لُيري سيذىب الى و في تمك الصورة، صوره الرسام 

 .لئلنسانأتية 
 

 مركبات نارية
 :أنظر ما يقولو الكتاب المقدس

، اْفَتْح َعْيَنْيِو َفُيْبِصرَ " :َوَصمَّى َأِليَشُع َوَقالَ  َعْيَنِي اْلُغبَلِم َفَأْبَصَر،  الرَّبَفَفَتَح ". َيا َرب 
َذا اْلَجَبُل َمْمُموٌء َخْيبًل َوَمْرَكَباِت َناٍر َحْوَل َأِليَشعَ   (27:6المموك الثاني ) .َواِ 
عربات كانت . المركبات تقودئكة مبلو حينما كنت في السماء، رأيت مركبات نارية، 

 . ة لروعتياذىمكبيرة جدًا، وكنت من
 

 إعالنات اهلل
 :أنظر ما يقولو الكتاب المقدس عن المبلئكة

 ".َوِفيَما َكاُنوا َيْشَخُصوَن ِإَلى السََّماِء َوُىَو ُمْنَطِمٌق ِإَذا َرُجبَلِن َقْد َوَقَفا ِبِيْم ِبِمَباٍس َأْبَيَض "
 (26:2أعمال الرسل )

حينما ُرفع  عبلنيةلشعبو مبلئكة اهلل أظير ىذا وال يؤمن بو؟  كيف يمكن إلنسان يقرأ
قوتو المجيدة كشف ، عمينا أن ندرك أن اهلل يريد يا قديسي اهلل. يسوع الى السماء

ذه ينقل ىيريد أن . هلل رؤى ليرينا إياىا. وأعمالو المدىشة في ىذه األيام األخيرة
  .عمى ىذه األرضلنعمل ألجمو لنا لكي تثيرنا وتبيجنا  الحقائق
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 عجائب في الكنيسة
رأيت . بعمقأصمي وأتأمل كنت . في كنيسة معينةِعظ ىذه الرؤى، كنت أمرور بعد 

 .سيوف ذىبية في أيدييم يملجميع كان. في الكنيسة تمك الميمة، مبلئكة في كل مكان
  

 :لي بطريقة واضحةقال . الرَّبروح  إليَّ تكمم 
مشاكل جسدية معالجة ة لمناس، فإني أرغب يا طفمتي، حينما يحين وقت الصبل

. أن شيادتك عن الجحيم حقيقيةبأريد أن يكون ىذا عبلمة في خدمتك . معينة
يسوع  الرَّبكرز إنجيل ني سأعطي عبلمات ومعجزات فيما يُ إأعطيت كممتي 

 .المسيح
أشياء فيو  يكتبكان  ومعو كتاب كبيرمبلكًا في الروح رأيت ! صرت مبتيجة جداً 

. رؤيا عن عرش اهلل، فإستطعت أن أنظر إنفتحالسقف وكأنو بدا لي . ظا كنت أعِ فيم
 .حة اهللكانت المبلئكة مبتيجة ومسبِّ 

 
 الخطية عبوديةكسر 

دعوة الى المذبح، رأيت مبلئكة تسير ضمن الرعية، تدفع الناس ملحينما حان الوقت 
عطاء قموبيم لمرَّ  ل قموب كت المبلئكة تممس حينما رأي. ببرفق لمذىاب الى المذبح وا 

من قموبيم فيما كانوا الخروج فرد عمى حدة، بدأت الخطايا األكثر سوادًا باإلىتزاز و 
 !أوه، لقد كان ذلك جميبلً . ن ويصمون هللسجدو ي

فيما كانت الناس تستمم . إستطعت في الروح رؤية سبلسل مربوطة حول الناس
 كانت األربطة. ترميياالسبلسل و  الغفران، بدأت المبلئكة تكسر العبودية، تحطم

 . بدييم ويعترفون بخطاياىم لمرَّ تتكسر فيما كان الناس يرفعون أي
كان ذلك . في كل مكان البكاء واليتافات من النفوس التي تحررتأصوات  تإرتفع
يبدأ يذه و كعجائب عظيمة كان اهلل ُيجيز العالم، حول في الكثير من خدماتي . رائعاً 

 .فوسرائع لمنتحرير 
تعينني منيمكة في العمل أعمم أن المبلئكة . ح اهلل عمى عبلماتو ومعجزاتوإني أسبِّ 

 .يسوع المسيح الرَّبفي خدمة 
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 العبوديةكسر 
، كانت كممة اهلل تعمنأيات الكتاب المقدس  فيما كانت. أخر أريد أن أقول لكم شيئاً 

جسد يخترق حينئذ كان ذاك السيف . الصفحة وتأخذ شكل سيفقفز من عمى ت
 .الى المشكمة ويعالجيامباشرة  يمضيالشخص و 

ح اهلل ألجل بركات السماء عمى أسبِّ إني . كنت مذىولة! كان مجد اهلل في كل مكان
 .ىذا اإلعبلن الجميل لكممتواألرض وألجل 

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

 كممة اهلل
من األمور الجميمة التي  إلييا، أرى العديد عديد من خدمات الكنائس التي أذىبفي ال

ب ُمرسمة ىي أرواح خاِدمة لمرَّ بالتأكيد أن المبلئكة  أنتم تعممون. تعمميا المبلئكة
 (24:2عبرانيين  أنظر)دمة لوارثي الخبلص، لمخ

ألرى  ح اهلل عينيَّ يتنبُأ، وفيما كان يتنبأ، فت لمرات رأيت خادم كنيسةفي مرة من ا
ثم . زيت ممزوج بالنار شبوو ما يصب  عميك يكان المبل. وق رأسوِ ف فمبلك واق
إتضح لي أن الكممة . اهللمتمئًا من كممة كان القمُب م. في رؤياالخادم  رأيت قمب

تخرج إستطعُت أن أرى الكممة وىي . من فموِ  ثم خرجتمن قمبِو الى حنجرتِو  خرجت
 . ذي حدين لى اليواء، بدا لي أنيا صارت سيفاً وفيما إنطمقت الكممة ا. من فموِ 

ن وكان ىناك مبلك  . اهللرجل  ما قالو أخر ُيدوِّ
 ."لمناس ، إنيا حقًا كممتك الُمرسمةاهللأوه، يا "فكرُت، 
اهلل كممة  وعندما بدأ الرجل يعظ. اب المقدسبًل الكتلمبلئكة حامواحدًا من ا ثم رأيت
 كانت الكممات. المقدس عمى صفحات الكتابمن  الكممات تقفزصارت الحية، 

الكتاب  حدث ذلك، صارت كمماتكان ييما وف. من فمو تدخل الى قمبو ثم تخرج
 .سيفًا ذي حدين المقدس

، سمح أمراضم يصمِّي ألجل الناس الذين كانوا مرضى أو مصابين بوفيما بدأ الخاد
كان  مكان ، في القمب، أو أيقاتمة في الرئة، في القدم الى بقع أن أنظر الرَّبلي 

الجسد، ثم تبدأ في  صاباهلل تمضي الى المكان الم انت كممةوك. فييا المرض



 72 

فاء، في العديد من المرات حينما يصمي الناس من أجل الش. الحماوة تتشكل حولو
 ."أوه، أنا أشعر بحماوة الروح"فإنيم يقولون، 

ذ كنت . اإلنسان من جسد ُسمح لي ان أنظر روحيًا كيف ُيحرق المرض ويخرج وا 
 .الرَّبُأسبِّح كنت ، تبدأ بالنمو محل القديمةوخبليا جديدة  اً مدًا جديدجأنظر 
 في لقد شفيت بأعجوبة"بعض الناس، كانوا يقولون لي، الى فيما كنت أتكمم الحقًا، 

ونعرف  نظرنحن ن. فقط ونعمم جزءاً فقط جزءًا  رىن عمى األرضنحن ." ذلك اليوم
تسبيح اهلل، وأنا أعطيو كل الما رأيتو كان فقط ما سمح بو . فقط ما يسمح بو اهلل

 .واإلجبلل والمجد
 

 اإلقتراب من العرش
كتاب ال نةزمأبدأت أرى األىمية والحاجة لؤلنبياء في عالم اليوم كما كانت في 

ة المذكورة في الرسالة الى أىل اسيبدأت أرى األىمية في الخدمات الخم. المقدس
 :أفسس

ُرُسبًل، َواْلَبْعَض َأْنِبَياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِِّريَن، َواْلَبْعَض  َوُىَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا"
أفسس ) ".ُرَعاًة َوُمَعمِِّميَن، أَلْجِل َتْكِميِل اْلِقدِّيِسيَن، ِلَعَمِل اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيحِ 

4 :22-22) 
 .رأيت مدى أىمية كل فرد في جسد المسيح

َنَتَقدَّْم ِبِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النِّْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة أن "مقدس أنو يمكننا يقول لنا الكتاب ال
ِثَقٌة "اليقين أنو لنا تعطينا كممة اهلل . (26:4عبرانيين )." َوَنِجَد ِنْعَمًة َعْونًا ِفي ِحيِنوِ 

ُكل  َشْيٍء َتْقِريبًا "ن أل ،(29:26عبرانيين )" ِبَدِم َيُسوعَ « اأَلْقَداسِ »ِبالد ُخوِل ِإَلى 
 (22:9عبرانيين )" َيَتَطيَُّر َحَسَب النَّاُموِس ِبالدَِّم، َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم اَل َتْحُصُل َمْغِفَرةٌ 

 
عوِّض الذي يىو دم يسوع المسيح . صادقذلك  أستطيع أن أشيد أنيا أصدقائي، 

 .  كممتو ودمو يعمبلن معًا في نعمة. عن النفس
عبرانيين ) ".َقدَّْم ِبِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النِّْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة َوَنِجَد ِنْعَمًة َعْونًا ِفي ِحيِنوِ َفْمَنتَ "

26:4) 
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 مساعدة جاهزة
 نجتاز حالة. ناأمراض في أجساد كبيرة؟ عندنالنا إحتياجات يكون كم من المرات 

ليس . ضلَّ وسار وراء العالم الدد األو أح. أحبائنا وفاة أحد. نجتاز حالة طبلق. حزن
، مثل ىذه في حاالت. بحاجة الى مساعدة نحنو  ،البتةا أموااًل لن ىناك من يبعث

 "ساعدني،اهلل، أريدك أن تيا "ي، اهلل ونصمجرأة الى عرش نأتي ب
 الرَّبالى  اهلل مشاىد عمى األرض، في كل مرة يصرخ القديسينأعطاني في الروئ، 

كبيرًا في  قدَّساً م تاباً كما أن مبلكًا يحمل ك. اهلل تكون ىناكإن كممة ِطمبًا لممساعدة، ف
. الشيطان اهلل ويدفعيا في وجومة المبلك وىو يفتح كم ثم أرى. يديو يكون ىناك

اب الكت حينما فتح المبلك. ة روح شرير أو أفعىفي ىيئويكون الشيطان ىناك 
ك يستخدم ضده أن المبلِمم ، ألنو عصارخاً  الى الوراء المقدس، رأيُت الشيطان يتراجع

 .سيفًا ذي حدين
مًا في و كنت أراىا في الروح لم تكن تحدث د أن األشياء التي مأريد أن أقول لك

. عديدة أميال ى أشياء في الروح تحدث عمى بعدأر  فقد كنت. الكنيسة التي أخدم فييا
 . أين ومتى كانت ىذه األشياء تحدثُ  في أوقاٍت لم أكن أعمم

نال الى األبد لكي نو  كرًا هلل، أن يسوع ىزم الشيطان ألجمنا عمى الصميب مرةش
 .نكونالنعمة أينما  جرأة الى عرشأن نأتي ببإمكاننا األن . والحياة الحرية

 
 فاءِمسحة وشِ 

ومتاحة لشفاء كل سقم ومرض من خبلل أيات كتابو حقيقية رحمة اهلل ونعمتو 
 .كممة اهللب اليوم واأن تتشجع مأريدك. المقدس
. يساعدكللشيء، إذىب بجرأة الى عرش النعمة وأطمب من اهلل  اً محتاج إن كنتَ 

 "اْلَخبَلَص يِديَن َأْن َيِرُثوا ُمْرَسَمًة ِلْمِخْدَمِة أَلْجِل اْلَعتِ  َأْرَواحًا َخاِدَمةً "مبلئكة اهلل ىي 
 .(24:2عبرانيين )
ني أؤمن أدرك ي إن إضافة الى ذلك، إني . بياذلك من أيات الكتاب المقدس، وا 

، الرَّبحينما نطمب . مرات عديدةلقد رأيتيا في العالم الروحي . ةينيا حقيقأأعرف 
 .كممتو وروحو قدرةمبلئكة لمساعدتنا بقوة و ُيرسل اهلل 
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، كنت أرى األرواح الشريرة مامن شخص في خدمة ُتطرد الشياطين كانت حينما 
حينما ُينادى بإسم يسوع، فإني أرى مبلئكة . ةتخرج مثل ِظبلل قاتم أو ظيورات قاتم

حينما كنت أرى ذلك، كنت . تمقي القبض عمى ذلك الروح الشرير وتقيده بسمسمة
 ".ىؤالء الناس الممسوسين من القوات الشريرةتحرير يا اهلل، كم جميمة كممتك ل"أفكر، 

في إسم  – في إسمو فقط. إنيا كممة يسوع المسيح. التي تعمل ىي الرَّبإن كممة 
 . نجز ذلكسيُ  –يسوع المسيح 

حررًا من خطاياك، تستكون مولودًا ثانية، م. ىو سينقذك. أطمب إسم يسوع المسيح
 .ويكون لك بيت أبدي في السماء

 
 قوة الكممة

حضور من ب جدًا، وعممت لمرَّ جائعين كان الناس ىناك . ذات مرة في ماليزياكنت 
  .مثل مطرتساقط بدأ مجد اهلل يسقط عمينا، فيما  .سيعمل بقوة عظيمةاهلل  أن الرَّب

كان الناس يسقطون من . كان الروح القدس يتحرك في وسطنا ويخمص الناس
التي  الرَّببقوة تحررت نفوس عديدة . الرَّبمقاعدىم عمى األرض فيما كانوا يقبمون 

 .ناس أحراراً جعمت الكممة اهلل و  وِعظتْ . ىناك وحضوره الرَّبفرح حلَّ أوه، . لمستيم
الى  لمدخولأن يسألوا يسوع أن يكونوا مولودين ثانية و أرادوا ! الناس جياعًا هللكم كان 
 .ذىمةقوة كممة اهلل م. قموبيم

 
 طعام لمفكر

 :أن تفكروا فييا كمىذه أية أخرى أريد
ُىْم َواْنَتَقَل َعُموُد السََّحاِب ِمْن َفاْنَتَقَل َمبَلُك اهلِل السَّاِئُر َأَماَم َعْسَكِر ِإْسَراِئيَل َوَساَر َوَراءَ "

َفَدَخَل َبْيَن َعْسَكِر اْلِمْصِريِّيَن َوَعْسَكِر ِإْسَراِئيَل َوَصاَر السََّحاُب . َأَماِمِيْم َوَوَقَف َوَراَءُىمْ 
 (26-29 :24خروج ) ".َفَمْم َيْقَتِرْب َىَذا ِإَلى َذاَك ُكلَّ المَّْيلِ . َوالظَّبَلُم َوَأَضاَء المَّْيلَ 

سبب يا أوالد اهلل، أال تعممون أن اهلل يريد أن يعمل عجائب اليوم مثمما فعل البارحة؟ ل
 .لقد تجاىمنا كل األشياء الجميمة هلل. حسنات اهلل التي جيزىا لناأزلنا ما 
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يم إن. ناأرضشعوذة في أنواع السحر والكل و مع القوى الخفية المتعاممين يتواجد 
الناس عن نصيحة وتوجيو تبحث . في قموب الناسلموجود ايتكممون الى الجوع 

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

 :لتوابع في كممتوامبلحقة اضد اهلل يتكمم ضد القوى الخفية و . الخفية في العالم
ُسوا ِبِيمْ " الويين ) ".ِإَلُيُكمْ  الرَّبَأَنا . اَل َتْمَتِفُتوا ِإَلى اْلَجانِّ َواَل َتْطُمُبوا التََّواِبَع َفَتَتَنجَّ

32:29) 
المتعاممين مع القوى أن يذىب أحد الى الوسطاء الروحيين و فعل أثيم وخطأ فادح ل إنو

مبلئكة اهلل حقيقية عمييم أن يعمموا أن ، ذلك من بدالً . رشادا  الخفية لطمب مساعدة و 
 .الوارثين لمخبلصلخدمتنا نحن رسمة ومُ 
 (22:92مزمور ) ".أَلنَُّو ُيوِصي َمبَلِئَكَتُو ِبَك ِلَكْي َيْحَفُظوَك ِفي ُكلِّ ُطْرِقكَ "
 
َرْأَفِتِو ُىَو َفكَُّيْم َوَرَفَعُيْم ِبَمَحبَِّتِو وَ . ِفي ُكلِّ ِضيِقِيْم َتَضاَيَق َوَمبَلُك َحْضَرِتِو َخمََّصُيمْ "

 (9:63إشعياء ) ".َوَحَمَمُيْم ُكلَّ اأَليَّاِم اْلَقِديَمةِ 
 

رُ  َتَباَرَك ِإَلُو َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدَنُغو الَِّذي َأْرَسَل َمبَلَكُو َوَأْنَقَذ َعِبيَدُه : "َفَقاَل َنُبوَخْذَنصَّ
َلٍو الَِّذيَن اتََّكُموا َعَمْيِو وَ  َغيَُّروا َكِمَمَة اْلَمِمِك َوَأْسَمُموا َأْجَساَدُىْم ِلَكْي اَل َيْعُبُدوا َأْو َيْسُجُدوا إِلِ

 (28:3دانيال ) ."َغْيِر ِإَلِيِيمْ 
 

 المالئكةحشود 
كممة رؤية يسوع إعبلنًا عن الجحيم، إستطعت بعيني الروحية  الرَّبحينما أعطاني 

 .اهلل مكتوبة في الجو حول منزلي
كان البعض منيم جالسين، . حشد عظيم من المبلئكة منزليحول في الخارج كان 

في المجموعة . تترقب الوضعرة ليا نظرة َامِ أخرى كان مجموعة . يتحدثون فيما بينيم
أما  .المنزلبإتجاه واقفة جنبًا الى جنب وظيرىا مجنحة و كانت المبلئكة الثالثة 

كان لكل ! بو محاربين عظماءبلئكة ضخمة شِ من مؤلفة كانت مفالمجموعة األخيرة 



 76 

قاموا نحو منزلي، ليحاول الزحف ل قاتم ولو ظِ وِجد إن . سيف كبيراحد منيم و 
   .ودافعوا عن عائمتيمن غمدىا سيوفيم بسحب 
وِح "تذكر،  تخرج كالبريق إذ أن الكممة . (27:6أفسس ) ."ُىَو َكِمَمُة اهللِ ...َسْيَف الر 
 . حينئذ يحترق العدو ويتحول الى رماد. لعدوفي امباشرة وتدخل 

مبلخي ) "َيُكوُنوَن َرَمادًا َتْحَت ُبُطوِن َأْقَداِمُكمْ ... اأَلْشَراَر ": األيةأتت الى ذىني 
 .  أدىشتني رؤية كممة اهلل وىي تعمل بصورة مستمرة. (3:4
 

ر   :المبلئكة بطرس من السجن تحينما أرسل اهلل كممتو، حرَّ
َذا مَ " ُقْم »: َأْقَبَل َوُنوٌر َأَضاَء ِفي اْلَبْيِت َفَضَرَب َجْنَب ُبْطُرَس َوَأْيَقَظُو َقاِئبلً  الرَّببَلُك َواِ 

ْمِسَمَتاِن ِمْن َيَدْيوِ . «َعاِجبلً  . «َتَمْنَطْق َواْلَبْس َنْعَمْيكَ »: َوَقاَل َلُو اْلَمبَلكُ . َفَسَقَطِت السِّ
َوَكاَن اَل َيْعَمُم َأنَّ الَِّذي  -َفَخَرَج َيْتَبُعُو . «َبْس ِرَداَءَك َواْتَبْعِنيالْ »: َفَقاَل َلوُ . َفَفَعَل َىَكَذا

َل . َجَرى ِبَواِسَطِة اْلَمبَلِك ُىَو َحِقيِقي  َبْل َيُظن  َأنَُّو َيْنُظُر ُرْؤَيا َفَجاَزا اْلَمْحَرَس اأَلوَّ
ُيَؤدِّي ِإَلى اْلَمِديَنِة َفاْنَفَتَح َلُيَما ِمْن َذاِتِو َفَخَرَجا َوالثَّاِنَي َوَأَتَيا ِإَلى َباِب اْلَحِديِد الَِّذي 

اآلَن »: َفَقاَل ُبْطُرُس َوُىَو َقْد َرَجَع ِإَلى َنْفِسوِ . َوَتَقدََّما ُزَقاقًا َواِحدًا َوِلْمَوْقِت َفاَرَقُو اْلَمبَلكُ 
اْنِتَظاِر َشْعِب  ِني ِمْن َيِد ِىيُروُدَس َوِمْن ُكلِّ َأْرَسَل َمبَلَكُو َوَأْنَقذَ  الرَّبَعِمْمُت َيِقينًا َأنَّ 

 (22-7: 22أعمال الرسل ) "«اْلَيُيودِ 
 

 كممة اهللالمالئكة و 
 :أمثمة أخرى ذهى. لمناس يات عن ظيور المبلئكةلدينا العديد من األ

َيا : "َظَيَر َلُو ِفي ُحْمٍم َقاِئبلً َقْد  الرَّبَوَلِكْن ِفيَما ُىَو ُمَتَفكٌِّر ِفي َىِذِه اأُلُموِر ِإَذا َمبَلُك 
وِح  ُيوُسُف إْبَن َداُوَد اَل َتَخْف َأْن َتْأُخَذ َمْرَيَم إْمَرَأَتَك أَلنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِو ِفيَيا ُىَو ِمَن الر 

 (26:2متى ) ."اْلُقُدسِ 
 
فًا ِفي الطَِّريِق َوَسْيُفُو َمْسُموٌل َواقِ  الرَّبَعْن َعْيَنْي َبمَعاَم َفَأْبَصَر َمبلَك  الرَّبثُمَّ َكَشَف "

 (32:22العدد ) ".ِفي َيِدِه َفَخرَّ َساِجدًا َعمى َوْجِيوِ 
 



 77 

 (2:32تكوين ) ".َوَأمَّا َيْعُقوُب َفَمَضى ِفي َطِريِقِو َواَلَقاُه َمبَلِئَكُة اهللِ "
 
رَّْأِس َواآلَخَر ِعْنَد الرِّْجَمْيِن َحْيُث َفَنَظَرْت مبَلَكْيِن ِبِثَياٍب ِبيٍض َجاِلَسْيِن َواِحدًا ِعْنَد ال"

 (22:26يوحنا ) ".َكاَن َجَسُد َيُسوَع َمْوُضوعاً 
 
ُقْم َواْذَىْب َنْحَو اْلَجُنوِب َعَمى الطَِّريِق اْلُمْنَحِدَرِة ِمْن »: َقاَل ِلِفيُمب َس  الرَّبثُمَّ ِإنَّ َمبَلَك "

 (26:8 أعمال الرسل) "«ُأوُرَشِميَم ِإَلى َغزَّةَ 
 
أعمال الرسل ) ".أَلنَُّو َوَقَف ِبي َىِذِه المَّْيَمَة َمبَلُك اإِلَلِو الَِّذي َأَنا َلُو َوالَِّذي َأْعُبُدهُ "

23:27) 
عمينا أن نفيم أن اهلل جيز كل شيء . من الحماية لديناكمسيحيين نحتاج أن نفيم كم 

 في وقتة ذىاب إليو بجرأيمكننا الحينما نحتاج الى عون، . لنا في كممتو المقدسة
حينما نطمب منو . نمتمس منو العونعند عرش النعمة، بإسم يسوع المسيح، . الحاجة

حفظ وصاياه فيو يحب مساعدتنا فيما نستمر في . ماً ائإنو يعطيو لنا دالعون، ف
 .وخدمتو 

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

 مجيء عالم جديد
كان عميَّ أن . اً جدقتة في الجحيم، كنت مريضة إقامتي المؤ بعد  من عديدة يامأل

إحتجت الى الكتاب المقدس معي في كل األوقات، وكنت . نومالعند أضيء النور 
إختبرت بعض ما يعانيو . مصدومة بشكل خطيركانت نفسي . أقرأه بإستمرار

 .  الى الجحيمعند ذىابيم الضالين 
مع ذلك، . ن السبلم يفيض نفسي، وكا(39:4مرقس ) "أإىد. سبلم"كان يسوع يقول، 

   .بخوف ثانية صراخًا ىستيرياً لحظات قميمة أبدأ أصرخ  روربعد م
مع . ومًا معيوأن يسوع كان دأبدًا خبلل ىذا الوقت، كنت أعمم إني لم أكن لوحدي 

كنت . أستطيع الشعور بحضورهكنت في بعض األحيان ال بمعرفتي ذلك، ذلك، حتى 
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كان لو حتى ثانية الى الجحيم الرجوع إن كان عميَّ ًا بعض األحيان أخاف جدفي 
 .يسوع بقربي

. لي نؤلخرين عن إختباراتي في الجحيم، لم يكونوا يصغو لحينما حاولت أن أقول 
لقد كان صعبًا ." فوات الوقتأرجوكم، توبوا عن خطاياكم قبل "كنت أتوسل بيم، 

عانيتو، إضافة الى ما قالو  ق ما كنت أقولو عن العذاب الذيواحد أن يصدِّ أي عمى 
 .الجحيمألكتب عن لي يسوع 

مع ذلك لم أكن مقتنعة إني سأسترد . الذي يشفي الرَّبىو تأكيده أنو لي أعاد يسوع 
 .شفاء كامل، ببطء ولكن بيقينلكنو حدث صحتي كاممة، 

 
 فردوس السالم
قال . لجويسوع، وكنا نحمق عاليًا في ا الرَّبمع أخرى مرة كنت . ثم حدث ثانية

أن تنظري أعمال  أريدكِ . محبة وطيبة اهلل وأجزاء من السماء أريد أن أريكِ "يسوع، 
 ."جداً  الرائعة، التي ىي جميمة لمنظر الرَّب

 ."رحمتو تدوم الى األبد. إليكِ  الرَّبأنظري طيبة ولطف "قال لي مبلك، 
قال  ينكنت عمى وشك البكاء ححتى إني إحساس بمحبة ورقة المبلك لدي كان 
 ."دعيني أريِك المكان الذي صنعو ألوالده. أنظري قوة وقدرة وعظمة اهلل"ثانية، 

 .الكوكب كبيرًا بحجم األرضلي وفجأة، كان ىناك كوكب ضخم يموح أمامنا، بدا 
َضَتا، ثُمَّ َرَأْيُت َسَماًء َجِديَدًة َوَأْرضًا َجِديَدًة، أَلنَّ السََّماَء اأُلوَلى َواأَلْرَض اأُلوَلى مَ "

َوَأَنا ُيوَحنَّا َرَأْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدََّسَة ُأوُرَشِميَم اْلَجِديَدَة َناِزَلًة . َواْلَبْحُر اَل ُيوَجُد ِفي َما َبْعدُ 
 (2-2: 22رؤيا ) ".ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد اهلِل ُمَييََّأًة َكَعُروٍس ُمَزيََّنٍة ِلَرُجِمَيا

 :ولقثم سمعت صوت ااَلب ي
ااَلب واإلبن ىما واحد، وااَلب والروح . واحدجميعيم ااَلب واإلبن والروح القدس "

 .يضلَّ أحدٌ أرسمت إبني ليموت عمى الصميب كي ال . القدس ىما واحد
إني أىتم حينما . بجميع األوالدإني أىتم جدًا . المكان الذي صنعتو ألوالدي سأريكِ 
أتنظرين، إني أعرف كل شيء، . أوانو قبل كِ رحمثمر  عند طرحطفبًل، حتى  تفقد أمٌ 

 . وأنا أىتم
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أعرف عن األطفال الذي . كون ىناك حياة في الرحم، أعرف ذلكتالذي منذ الوقت 
حياة أؤلئك المجيضين الذي ُطرحوا وغير وعن م اتيفي أجساد أمي اُقتموا فيما ال يزالو 

. لدوا بعيوبو لذين يل اااألطف أؤلئكوا ميتين وعن ولدأعرف عن الذين ي. المرغوبين
 .ىو نفٌس  منذ لحظة الَحمل، كل واحدٍ 

 يرونفي السماء، ويصن عززيمإنيم . إليَّ حينما تموتمبلئكتي تنزل وتجمب األطفال 
أنا أعطييم . من أجسادىم مفقودعيد أي جزء كاممة وأُ  اً أعطييم أجساد. كائنات كاممة

 ".كاممة اً أجساد
كل شيء . ، شعور بالرفاىية الكاممةقدَّرٌ ر أنك مفي كل مكان من الكوكب شعو كان 

نقية المياه الىنا وىناك وسط العشب األخضر الخصب وِبرك وكان . كان كامبلً 
 .مصقولة بإتقان لمجموسبمورية مقاعد رخام ومقاعد خشبية ال

 كل طفل. منيمكين في أنواع مختمفة من النشاطاتأجد أطفااًل ، هأنظر في كل مكان 
كانت األردية ىكذا بيضاء . لقدميو خالص وزوج صندلرداء أبيض  مرتدياً كان 

تتناغم غزارة المون في كل مكان كانت . تتؤلأل في نور الكوكب الرائعكانت لدرجة 
كانت المبلئكة تحرس المدخل، وكانت أسماء األطفال . بياض أردية األطفالمع 

 .مكتوبة جميعيا في كتاب
ت لرؤية ئتفاج. وُيعمَّمون الموسيقى من كتاب ذىبي رأيت أطفااًل يتعممون كممة اهلل

مك في ت فيما كانوابجانبيم جالسة األطفال أو  مقبمة الىحيوانات من جميع األنواع 
 . المدرسة المبلئكية

كانت البيجة والسعادة في . كل شيء كان جميبًل جداً . كن ىناك دموع أو حزنتلم 
 .كل مكان

كان النور يضيء . مثل نور عظيمأمامي يتوىج كان ثم أراني المبلك كوكب أخر 
 من عمى بعدٍ رأيت . مبليين النجوم، وكل شيء عمى الكوكب كان جميبًل وحياً  بتألقِ 

جبمين مصنوعين من ذىب خالص، فيما كان عمى مقربة مني بوابتين ذىبيتين، 
 .جار كريمةمطمورة فييا ألماس وأحكانت 

تمددة مرائعة الالمدينة التمك الجديدة وأن األرض  كانتكنت أعمم في قمبي أن تمك 
 .ستنزل الى األرضالتي مدينة اهلل  –أمامي كانت أورشميم الجديدة 
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 العودة الى األرض
بعد الضيقة كما ستكون أشاىد األرض القديمة ثانية، األرض وفي الحال، صرت 

كما إني رأيت . القديمة ولكن قبل النيران األخيرة ليرمجدون التي ستطيرىا في النياية
 .في ىذا المشيد أورشميم، عاصمة العصر األلفي

كان يسوع ىنا . قريب، سائرين بإتجاه المدينةمن أناس أتين من بعيد و  افي رؤيرأيت 
ًا فحسب، بل أيضًا لم يكن ممك .والء، وكل أمم األرض جمبت إليو ىدايا و ممكاً 

 !كممك المموكمعترٌف 
 :ئذبعدعما سيحدث وضح أيسوع ترجمة لرؤيتي و اني أعط

أؤلئك ثم، سُيخطف . قريبًا سأرجع وأخذ معي الى السماء األموات الصالحين أوالً 
بعد ذلك، سيحكم عدو المسيح عمى األرض . ن ليكونوا معي في اليواءياألحياء الباق

ثم سأرجع . أبداً حدث تلن حدث مثميا أبدًا و تكون ىناك ضيقات لم تلفترة معينة، وس
. سيبقى ىناك لفترة ألف سنةحيث عميقة جدًا ُيمقى إبميس في حفرة ، وسمع قديسيَّ 

تنتيي األلف  ماحين. عمى األرض من أورشميم أنا خبلل ىذه األلف سنة، سأحكم
. األرض القديمة ستزول. طمق سراح إبميس لفترة، وسأغمبو بإشراق مجيئيسنة، سيُ 

يا، وسأحكم أنا الى أبد عمي تيبطة دأنظروا، ستكون ىناك أرض جديدة وأورشميم جدي
 .األبدين

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

 عودة المسيح
 .دعوتو مثل صوت بوق وصوت رئيس مبلئكة سِمعت !الرَّبعودة رأيت في رؤيا و 
كل األرض، وخرج من القبور الموتى األبرار لمبلقاة  إىتزت .(26:4تسالونيكي  2)

 .في اليواء الرَّب
. (23:26رؤيا ) والبحر أمواتيا أعطت االرض. عديدة ساعاتاألبواق تبوَّق لكانت 
سمعت  .اً رائعمشيدًا  ينظرداء ناريٍّ عمى السحب في ر واقفًا يسوع المسيح  الرَّبكان 

اقين عمى الذين كانوا أحياء وب وفيما كنت أنظر، رأيت أؤلئك. صوت األبواق ثانية
 :وِ األرض يصعدون لمبلقات
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ْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكَذِلَك الرَّاِقُدوَن ِبَيُسوَع َسُيْحِضُرُىُم اهلُل َأْيضًا أَلنَُّو ِإْن ُكنَّا نُ "
اَل  الرَّبِإنََّنا َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباِقيَن ِإَلى َمِجيِء : الرَّبَفِإنََّنا َنُقوُل َلُكْم َىَذا ِبَكِمَمِة . َمَعوُ 

َنْفَسُو َسْوَف َيْنِزُل ِمَن السََّماِء ِبُيَتاٍف، ِبَصْوِت َرِئيِس َمبَلِئَكٍة  لرَّباأَلنَّ . َنْسِبُق الرَّاِقِدينَ 
ثُمَّ َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباِقيَن َسُنْخَطُف . َوُبوِق اهلِل، َواأَلْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح َسَيُقوُموَن َأوَّالً 

 ".الرَّبي اْلَيَواِء، َوَىَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع فِ  الرَّبَجِميعًا َمَعُيْم ِفي الس ُحِب ِلُمبَلَقاِة 
 (27-24: 4تسالونيكي  2)

. النقاط الضوئية متجمعين معًا عمى مكان في الجومن  فديين كمبليينرأيُت الم
كان ىناك فرٌح . أنقى من البياض ِرداءً من المبلئكة م مني داحل و وىناك إستمم ك

 المبلئكة في كل مكان كان، و مسؤولية الخدمةوكان قد ُأعطي لممبلئكة  .عظيم
صاروا ، و ت أجساد جديدة لممفديينُأعطي. ممقامين من الموتإىتمامًا خاصًا ل يعطون

 . لةاء بأجسادىم الُمتحوِّ الفض عبررون يطي
 !"المجد لممك المموك"، رنمة توسعادة عظيمة، وكانت المبلئكـ بفرح واتمتمئت السمإ
 

 جسد المسيح
. المسيح ، كان جسدجسدًا روحيًا ضخمًا في أعالي السموات رأيترؤيا، في ىذه ال

فُت عر . تساقط كقطرات الى األرضفيما كان الدم يدًا عمى ظيره وكان الجسد متمد
وكان . فأكثر حتى مؤل السمواتأكثر  ثم كبر الجسد. ربنا المذبوحجسد ُيمثل أنو 
 .فديينالقديسين المفيو المبليين من  يدخل
، ُسمَّم لتصل الى الجسد وتممئوُ  يما كانت المبليين تتسمق درجاتفمنذىمة  راقبتُ 
. من خبلل الساقين والذراعين والمعدة والقمب والرأس ن القدمين ومستمرةم مبتدأة

وبصوٍت عظيم سبَّح . متمئًا بالناس من جميع زوايا األرض، رأيتُو مالجسد وحين إمتؤل
 :الرَّبالجميع 

ُمْسَتِحق  َأْنَت َأْن َتْأُخَذ السِّْفَر َوَتْفَتَح ُخُتوَمُو، »: ُموَن َتْرِنيَمًة َجِديَدًة َقاِئِمينَ َوُىْم َيَتَرنَّ "
َليِ  َنا أَلنََّك ُذِبْحَت َواْشَتَرْيَتَنا ِلمَِّو ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيَمٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوُأمٍَّة، َوَجَعْمَتَنا إِلِ

 (26-9: 5رؤيا ) "«َفَسَنْمِمُك َعَمى اأَلْرضِ  ُمُموكًا َوَكَيَنًة،
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يا سُيقرأ التي من يجمبون الكتبرأيُت مبلئكة و ، كانت المبليين متجمعة قدام العرش
 .منيمالى العديد  ، ووزِّعت المكافأتوكان ىناك كرسي الرحمة. الُحكم

 قوات شيطانية تجريكانت ، و األرض غطترأيت ظممة فيما كنت أراقب مندىشة، و 
إنطمقت أعداد ال تعد وال تحصى من األرواح الشريرة من سجونيا . في كل مكان

 :سمعت صوتًا عاليًا يقول. وتدفقت عمى األرض
َوْيٌل ِلَساِكِني اأَلْرِض َواْلَبْحِر، أَلنَّ ِإْبِميَس َنَزَل ِإَلْيُكْم َوِبِو َغَضٌب َعِظيٌم، َعاِلمًا َأنَّ َلُو "

 (22:22ا رؤي) ".َزَمانًا َقِميبلً 
 

 غضب اهلل
غضبو إىتز الجحيم من . و عمى كل األرضسكب سمَّ وىو يرأيت وحشًا غاضبًا، 

دوا األرض من حفرة ببل قاع حشود من الكائنات الشريرة ليُ خرجت ، و الشديد سوِّ
 .بأعدادىم الغفيرة

ىناك  توكان. التبلل والكيوف والجبالنحو باكين يركضون كان الرجال والنساء 
ومركبات نارية في  وفي النياية رأيت خيوالً . عمى األرض ع وموتحروب وجو 

الشَّْمُس َصاَرْت َسْوَداَء َكِمْسٍح ِمْن َشْعٍر، َواْلَقَمُر "إرتعدت األرض، فيما . واتالسم
 (22:6رؤيا ) "َصاَر َكالدَّمِ 

 
 !"قادمإسمعي يا أرض، الممك "أعمن مبلك، ثم 

القديسون  في عظمة بييةٍ  وكان معو. لجوثم ظير ممك المموك ورب األرباب في ا
رؤيا )" َسَتْنُظُرُه ُكل  َعْينٍ " ،تذكرت. أنقى من البياضمن كل العصور، مرتدين أثوابًا 

 .الرَّبىو أنو  (22:24رومية )" َوُكل  ِلَساٍن َسَيعترف.. َسَتْجُثو ُكل  ُرْكَبٍة " و (7:2
، (29–24: 24رؤيا  أنظر)ضجة الحبوب النا توحصد ت المبلئكة مناجمياثم جمب

 .التي ىي نياية العالم
عمينا أن نكون حازمين في الحق وأن . حب أحدنا األخريأن ينبغي عمينا "فكرت، 

 !"ألنو يقينًا، الممك قادم. نؤدب أوالدنا في نور مجيء المسيح القريب
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 كن جاهزاً : األخير الر بطمب م
ستُنجز مشيئتي . اهلل عمى األبوابتوبوا واخمصوا ألن ممكوت "قال لي يسوع، 

 :ثم أعمن." ىيئوا الطريق لمرب. وكممتي
َأْوِص اأَلْغِنَياَء ِفي الدَّْىِر اْلَحاِضِر َأْن اَل َيْسَتْكِبُروا، َواَل ُيْمُقوا َرَجاَءُىْم َعَمى َغْيِر "

تيموثاوس  2) "َشْيٍء ِبِغًنى ِلمتََّمت عِ َيِقيِنيَِّة اْلِغَنى، َبْل َعَمى اهلِل اْلَحيِّ الَِّذي َيْمَنُحَنا ُكلَّ 
27:6)  

 
 (26:5غبلطية ) .قولي ليم أن يسمكوا بالروح، وال ُيكمِّموا شيود الجسد

 
أَلنَّ َمْن . َفِإنَّ الَِّذي َيْزَرُعُو اإِلْنَساُن ِإيَّاُه َيْحُصُد َأْيضاً . اهلُل اَل ُيْشَمُخ َعَمْيوِ ! اَل َتِضم وا"

وِح َيْحُصُد َحَياًة َيْزَرُع ِلَجسَ  وِح َفِمَن الر  ِدِه َفِمَن اْلَجَسِد َيْحُصُد َفَسادًا، َوَمْن َيْزَرُع ِلمر 
 (8-7: 6غبلطية ) ."َأَبِديَّةً 

 
الَِّتي ِىَي ِزنًى َعَياَرٌة َنَجاَسٌة َدَعاَرٌة، ِعَباَدُة اأَلْوثَاِن ِسْحٌر : َوَأْعَماُل اْلَجَسِد َظاِىَرةٌ "

َصاٌم َغْيَرٌة َسَخٌط َتَحز ٌب ِشَقاٌق ِبْدَعٌة، َحَسٌد َقْتٌل ُسْكٌر َبَطٌر، َوَأْمثَاُل َىِذِه الَِّتي َعَداَوٌة خِ 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَعُموَن ِمْثَل َىِذِه اَل َيِرُثوَن : َأْسِبُق َفَأُقوُل َلُكْم َعْنَيا َكَما َسَبْقُت َفُقْمُت َأْيضاً 

وِح َفُيوَ َوَأمَّا ثَ . َمَمُكوَت اهللِ  َمَحبٌَّة َفَرٌح َسبَلٌم، ُطوُل َأَناٍة ُلْطٌف َصبَلٌح، ِإيَماٌن، : َمُر الر 
َوَلِكنَّ الَِّذيَن ُىْم ِلْمَمِسيِح َقْد َصَمُبوا اْلَجَسَد . ِضدَّ َأْمثَاِل َىِذِه َلْيَس َناُموٌس . َوَداَعٌة َتَعف فٌ 

 (24-29: 5غبلطية ) ."َمَع اأَلْىَواِء َوالشََّيَواتِ 
 

 :في الكبلم إستمر يسوع
ليس أحد يعرف اليوم وال الساعة متى . نجز كممة اهلل، حينئذ ستأتي النيايةحينما تُ 

حتى اإلبن نفسو ال يعرف ذلك، ألن ذلك معروف لدى . سيرجع إبن اهلل الى األرض
تعالوا كأطفال صغار، ودعوني أطيِّركم من . نجز بسرعةتُ اهلل كممة . ااَلب فقط

أنا . ر لي خطاياييا رب يسوع، تعال الى قمبي وأغفِ "لي،  ولواق. ال الجسدأعم
ني أتوب عن خطاياي جعمني طاىراً . أعرف إني خاطئ، وا   .إغسمني بدمك، وا 
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." بإيمان كمخمِّصيأقبمك . إبناً  دعىأخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقًا أن أُ 
. ن شعبي وأنا سأكون إليكمستكونو . مسأعطيكم رعاة بحسب قمبي، وسأكون راعيك

. لي، وأنا سأحفظكم اً يأعطوا حياتكم كم. كممة اهلل، وال تتخموا عن إجتماعاتكم واإقرأ
 .لن أترككم أو أتخمى عنكم

 
 اهللمقاء كن جاهزًا ل

أحبائي، من أعماق قمبي، شاركت معكم العديد من الرؤى واإلعبلنات عن السماء يا 
محبة اهلل كثرة أعمن بأن أريد أن ألخِّص أفكاري . ميعطيت لي بقوة اهلل العالتي أُ و 
كممتو العظيمة إلينا ومنحنا إعبلنات في  عنايتو ومحبتو العظيمة بإرسال القد أران .لنا

 . ىذه األيام األخيرة
 وقاتفي كل األأن نكون عمينا . الرَّب، عمينا أن نكون جاىزين لمقاء يا أعزائي
لم . الموسم الذي نحن فيوضيقات واألزمنة و العمم أنا وأنت ن. مجيئوالى متشوقين 

 .البتةيأِت عصر مثل ىذا 
أَلنَُّكْم اَل َتْعِرُفوَن اْلَيْوَم َواَل السَّاَعَة الَِّتي "كم أن تكونوا جاىزين، لح  عميمن كل قمبي أ

 !يسوع المسيح راجعٌ . (23:25متى ) "َيْأِتي ِفيَيا اْبُن اإِلْنَسانِ 
في السماء؟ قال لي مبلك اهلل األن عن القديسين الذين يتواجدون  كبلمي واىل تتذكر 

إثناء عند بوابة المجد حبائنا أنو إن عشنا بإستقامة في يسوع المسيح، فإننا سنمتقي بأ
 .فييادخولنا 

 ىذه الرسالة الجميمة في قمبك؟إستممت ىل 
أجل يسوع  كل شيء نعممو من. حفظيا المبلئكةتعن الكتب والسجبلت التي  تحدثتُ 
تكتب  المبلئكة .مكافأتنا أعظم في السماء مما ىي عمى األرضستكون ل، و مسجَّ 
 .أعمالنا عن

في كثير من المرات، يقوم المبشرين والوعاظ والمعممين وقادة أخرين بمغادرة منازليم 
، ذلكيرى  الرَّب. يسوع المسيح ألجل صميبالليحمموا  مؤقتاً وأطفاليم وزوجاتيم 

 .يء عنوويعرف كل ش
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في بعض . الرَّبُنعامل كأوالد وال أماكن مرات عديدة الى كما أنو يعرف عن ذىابنا 
 .، لكننا ال نزال أوالد الممكإليناساء األحيان يُ 

يريدنا أن نخدم أحدنا األخر كما خدمنا . خدامٍ الى كون خدامًا مع ذلك يريدنا اهلل أن ن
 .ىو

، إال رفاىية عمى األرضِعدنا بم يأنو ل مع. وردِعدنا اهلل ببستان لم ي، اهلل يا قديسي
عمى . يسمح اهلل كمالحصول عمى بركات وغنى وكرامة وأشياء مادية نا نستطيع اأن

 .يسوعونحن حاممين صمباننا وتابعين الحصول عمييا نستطيع أي حال، 
كربٍّ ومخمٍِّص لك، يسوع المسيح  بعدُ تستمم لم إن كنت  .اً أريدك أن تكون جاىز 

 :ألية المقدسةبحسب اص كنك أن تخميم
 أَلنَُّو َىَكَذا َأَحبَّ المَُّو اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل َيْيِمَك ُكل  َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبلْ "

 (26:3يوحنا ) ".َتُكوُن َلُو اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 
 
. َيُسوَع َوآَمْنَت ِبَقْمِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُو ِمَن اأَلْمَواِت َخَمْصتَ  بالرَّ أَلنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك بِ "

 الرَّبأَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم  .أَلنَّ اْلَقْمَب ُيْؤَمُن ِبِو ِلْمِبرِّ َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِو ِلْمَخبَلصِ 
 (23، 26-9: 26رومية ) ".َيْخُمُص 

 :األن ي ىذه الصبلةأرجوك صمِّ 
أخطأت إليك . إني خاطئ يا رب. َابانا، بإسم يسوع المسيح، إني َاٍت إليك، كما أنا

. ص نفسيخمِّ قمبي وتُ الى أسألك يا رب يسوع، أن تغفر لي وتدخل . والى السماء
 .إجعمني أولد ثانية بروح اهلل الحي

لذي ُأرسل أؤمن أنك يسوع المسيح ا. أؤمن أنك إبن اهلل. حياتي أعطيكَ يا رب يسوع 
بدمك فديتني رامة ألنك الشكر والتسبيح والك أعطيكَ . ص نفسي من الجحيمخمِّ ليُ 

 .الكريم
. صت األن، فإنك خمِ فعبلً  وما صميتؤمن نك تأإن كنت صميت ىذه الصبلة معي و 

إبدأ في اإلعتراف بو بشفتيك . سألت يسوع المسيح أن يدخل الى قمبكما دمت 
 .وسبِّحو

 !لكرامةهلل كل التسبيح وا


