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Hours in Heaven 
By Ricardo Cid 

 
Translated by Samir Sada                

 
 
لم العافي موجود إني أرسل هذه الرسالة الى شعبي على األرض، ألني "، يقول لربا
 ".سماويال

 4:1رؤيا 
يتكلم معي والصوت االول الذي سمعته كبوق  :بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء

 .اصعد الى هنا فأريك ما ال بّد ان يصير بعد هذا :قائال

 
 11::رؤيا 

وكان عددهم  :ونظرت وسمعت صوت مالئكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ
قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح ان يأخذ ، ربوات ربوات والوف الوف

  .والمجد والبركةالقدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة 
 

أتذكر إني في ذلك . في حلم، بدأ الرب يتعامل معي. إسمعي يا كنيسة لما حدث لحياتي ،رجاء
في الحي الذي أعيش فيه وشعرت أن شخصًا مشيت في شوارع . الحلم خرجت من بيتي

عظيم عاع إشغمرني . رفعني من ذراعي الى السماء وكنت أجري فوق السحب وأمجد اهلل
يد أن أفعل ريكاردو، ريكاردو، أترك عملك ألني أر"قائاًل،  عاعإلشمن ذلك اصوت خرج و

ت بقوة وإستيقظت دبعد سماعي لهذه الكلمات، إرتع" .على األرض شيئًا بحياتك وبكنيستي
 "؟ما هذا يا رب"الى اهلل وأقول،  بكينهظت وبدأت أف. من حلمي

أعود ثانية للنوم وأرى نفس كنت  .حدث لي ذلك لعدة أيام. جاءني هذا الصوت بقوة كبيرة
كنت أستيقظ وأنا أصرخ  ،بعد حدوث ذلك لمرات عديدة. ذات الرسالةلي الحلم والرب يعيد 

وفيما كنت أنهض مرتعشًا، كنت أصرخ ومن ثم  .اهلل يتزايد حدةه في كل مرة كان صوت ألن
وتقول، ألجلي الدتي ثم تصلي و ،كنت أقول لهم عن األحالم" ؟ما الذي يحدث"، يسألني والدَي
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الوقت حان إستمرنا نصلي طوال الليل إلى أن " .إن كان الرب يتكلم معك، فهو سيعطيك فهمًا"
. أن أجهز نفسي وأذهب للعملبقالت لي والدتي  حينئذ. ألذهب الى عملي في الصباح التالي

وأجهز نفسي  كنت أخذ ُدشًا. أم ال سألنا الرب عن عالمة ليعلمنا إن كان هو الذي يتكلم معي
 "مختبرات تشيلي"كنت أعمل في . وأذهب للعمل

 

نزلت من  ماحين. الى مكان العملة الباص الباص في محطنت أخذ ك. فعاًل كنت أحب عملي
ماذا تفعل هنا؟ ليس من المفترض أن تكون في هذا المكان "في الحال، الباص قال لي شخص 

الشيء المدهش في . يءلون لي نفس الشفي مناسبات متعددة، كان أخرون يقو" .بعد األن
بعد . هذه هي العالمة التي أعطاها اهلل لي. كل هذا أن أؤلئك الناس لم يكونوا مولودين ثانية

ينبغي أن أترك "قلت له، . هذه العالمة، قررت أن أذهب الى رئيس عملي ألطلب اإلستقالة
كان رئيس عملي . علينا أن نطيع ،حينما يأمر اهلل." أن أترك العملالشركة ألن اهلل أمرني 

قلت له إنه  "أين ستجد عماًل جيدًا أخر مثل هذا العمل؟؟ ما الذي ستفعله"قلق بشأني فسألني، 
بعد ذلك، جمعت . نحو ألفي شخصبحضور لي وداعًا كبيرًا عملوا وهكذا . عليَّ أن أطيع اهلل

والدتي تنتظرني عند الرواق  وفيما وصلت باكيًا، كانت. كل حاجاتي وذهبت راجعًا الى البيت
فأجابت، . أكَّد أحالمي من خالل أؤلئك الناس الرب قلت لها إني تركت عملي ألن. األمامي

 ."إن كان الرب تكلم إليك، فليفعل بحياتك ما يرضيه"
 

ثم قلت لها . حتى غروب الشمسمعًا وتكلمنا  منزلدخلت معها في ال
كنت . م معي الليلة في حلمعلي أن أذهب الى النوم ألن اهلل سيتكل

بل كان . مثلما فكرتأفكر أنه سيتكلم معي في حلم، ولكن لم يحدث 
حينما ذهبت الى غرفة النوم . يريد التعامل معي بطريقة مختلفة

 أن زلزااًل"فبدأت أصرخ، . وخلعت مالبسي، بدأت الغرفة تهتز
حاولت أن أغادر غرفة نومي، ولكن " .سنتياغو، تشيلي يضرب
كنت قادرًا على . ن الخروج من البابعغير منظور أوقفني  ًاشخص

رؤية والدتي وعائلتي من خالل الغرفة وصرخت طالبًا المساعدة 
، أن هذا الكائن غير المنظور كان أعرف األن. ولكن لم يسمعني أحد

راجيًا إياه أن يقول لي ما تراجعت وإضطجعت على فراشي وصرخت الى اهلل، . مالك الرب
 .يحدث
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ريكاردو، "، بدأ الروح القدس يكلمني بصوت جميل جدًا، قائاًل. تكلم إلي صوت مسموعبعدئذ 
يوميًا األن بعد أن تركت عملك، أريدك أن تذهب الى الكنيسة وتصلي سبعة ساعات في اليوم 

بعد أن توقف الرب عن الكالم، توقف "  .على األرضكنيستي من أجل حياتك، ومن أجل 
. ثم مددت يدي نحو مدخل الغرفة ووجدت أنه بإمكاني مغادرة الغرفة ثانية. إهتزاز الغرفة

ثم غادرت منزلي وبدأت أصرخ " سمعت صوت الروح القدس"فهرعت الى والدتي وصرخت، 
بعض الناس ال يؤمنون أن اهلل ال زال يتكلم مع الناس اليوم ولكني أقول . خارجذلك في ال

إن كان بإمكان الرب أن يتكلم مع إبراهيم فبإمكانه ! اسفهو يتكلم مع الن قيقي،لكم أن ذلك ح
وإتفقنا أن نفتح سقف ذهبت الى الكنيسة وتكلمت مع األ! يتكلم معنا، مع كنيسته اليومأن 

كنت في كل . لكي أتمكن من الصالة وإطاعة أمر اهلل 8الساعة عند الكنيسة صباح كل يوم 
ولكن عند الساعة الثالثة لم يكن لي  صباح، أذهب الى الكنيسة وأصلي ساعة، ساعتين،

لدي ؟ ال زال بعد أصلي من أجلهالذي  يا رب، ما"شيء أصلي من أجله لذا كنت أسأل اهلل، 
 "!أربعة ساعات

  

فشعرت أن الكنيسة تتمايل . من الغرفة الخلفية للكنيسةبدأت تحت األرض هزة ثم سمعت 
الرب بصوت مسموع كلمني لتمايل، إثناء هذا ا. من اليسار الى اليمين مثل شخص سكير
كان سابقًا فالصوت الذي سمعته . في الحلمقباًل ولكن ليس بذات الصوت الذي سمعته 

ريكاردو، ريكاردو صلي ألجل "قال، . بسلطان، أما في هذه المرة، فتكلم بصوت حزين
. انهاكنيستي فقدت إيم. كنيستي على األرض قد تغيرت!! لم تعد كما كانت كنيستي! كنيستي

تشفع من أجل كنيستي، ألن !! ني موجودإقل لكنيستي ! كنيستي ال تؤمن بي أو بوجودي
بدأت حينئذ في التشفع . كالمهتهاء توقف الهزة بعد إن" !كنيستي لم تعد تصلي أو تصوم بعد

 .أن ينشط وإيابًا لبقية الساعات األربعة راجيًا شعب اهلل في الكنيسة ذهابًاماشيًا 
 

من التشفع، إستيقظت شاعرًا بألم شديد في عظامي ميس من االسبوع الثاني في يوم الخ
ذهب الى الكنيسة ألصلي، كانت والدتي مستمرة في إيقاظي أل. ومفاصلي ولم أرد النهوض

بداًل من  بيتحينئذ نصحتني أن أصلي في ال. لكني شكيت بأني متألم في عظامي ومفاصلي
أن أذهب الى  خاصة كرتها بأن اهلل قال لي بصورةعلى أي حال، ذ. الذهاب الى الكنيسة

الصباح،  ي ذلكف. لذا ساعدتني على إرتداء مالبسي وأخذتني الى الكنيسة. الكنيسة للصالة
كان هناك العديد من الناس يصلون في الكنيسة وطلبت منهم أن يصلوا من أجلي بسبب األلم 

ذلك مسحوني بزيت وصلوا من . ةال أستطيع الصاللدرجة نهك قلت لهم بأني ُم. في جسدي
 ،بدأت بالصالة ومشيت ذهابًا وإيابًا! هللويا!! أجل جسدي فإستلمت قوة غير طبيعية من اهلل



 4 

 ألجلالعائالت والناس الذين يعانون من المخدرات وألجل طالبًا رحمة اهلل على شعب تشيلي و
 . الكنيسة

بعد منح البركة من قبل . الكنيسةإنتهيت من التشفع وعدت ثانية في تلك الليلة لخدمة 
حينما حدث ذلك، فقدت . وشعرت بأن شخصًا مر بجانبي ولمس ظهري ، رفعت يديَّسقفاأل

ني ال أعلم، ليست لي عما حدث لي فأجبته إألسقف سأل ا. كل قوتي وسقطت على األرضية
ثم . وهتاف الكنيسة وبدأت تصلي بألِسنة بي حينئذ أحاطت. قوة وبالكاد أستطيع الكالم ةأي

. مني أن أغادر جسديطالب إستطاع بعض الرعية من رؤية المالك الداخل الى الكنيسة وال
لي اإليماء ، توقف المالك عن ذلك ألسقفوفيما قال ا" !لن تغادر جسدك"، سقفأعلن األ

    .أتالحظ، أي شخص له سلطان بيسوع سيكون ُمكرَّمًا من قبل مالك الرب. بمغادرة جسدي
هل "، فسألت المالك" ألي فترة يريد المالك أن يأخذك من جسدك؟"، سقفي األثم سألن

 ذهب لثماِنكال، ست"، أجابني المالك ستأخذني لساعة واحدة؟ هل لساعتين؟ هل لثالثة ساعات؟
لست "، ثم قال لي المالك." ساعات لكي ترى يسوع في السماء الثالثة ألنه يريد أن يتكلم معك

يحميك كل يوم تعيشه على هذه الذي لى السماء، ألني مالك حارسك أنا الذي سأرافقك ا
قلت ." الى السماء الثالثة في ساعة منتصف الليلألخذك سيأتي مالكان من السماء . األرض

 .في الطابق الثانيالساكن  في سيارة أخ أخر الى بيت القسألسقف وصمم أخذي هذا الكالم ل
  .ا أن نسمع نباح الكلب وصرخات الناسوفيما كنت ممددًا في الغرفة، إستطعن

 

أردية بيضاء المعة ظهرا في منتصف الشارع بذا، قيل لي أن هناك شخصان إختباري هبعد 
كان . موجودًاومشيا الى الطابق األول من البناية وصعدا الى الطابق الثاني حيث كنت 

. وعينيهما بشكل اللؤلؤ كان لهما شعر أبيض متألق، أكثر بياضًا من الثلج. المالكين جميالن
كان المالكين . جساماأل كمالي كالطفل ومع ذلك كانت أجسادهما عضلية مثل وبشرتهما ناعمة

وبدأ . ن هنا وقد ُأرسال ليأخذاني الى السماءهذين المالكي، أن ألسقفحينئذ قلت ل!! قويان
. وجع ثانيةوفيما حدث ذلك، بدأت عظامي تت. أحد المالكين يومئ لي بأن أخرج من جسدي

ويقولون لي أن جسدي صار باردًا لذا، بدأ إخوتي في المسيح الذين بجانبي بتدليك جسدي 
ن ينادياني وفيما كان المالكي. فأ جسدي ثانيةبعد ذلك، ذهبوا ليجلبوا مدفأة نقالة لُتد. كالثلج

بدأت أشعر أن . ألخرج من جسدي، بدأت أشعر بيأس وصرت أنتقل من جهة الى أخرى
 !" ال تدفنوني، سأرجع ثانية"ت يتولى أمر جسدي فصرخت الى إخوتي في المسيح، المو
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 سون جسدي ويقولونرأيت إخوتي في المسيح يلم. غادرت جسدي، ثم قفزت على فراشي
على أي حال، لم " !إني هنا"لهم، أقول لكني كنت هناك بجانبهم " !لقد غادر جسدهرحل، إنه "

 .إخوتي بلّفي ببطانيةبدأ . غير قابل للفساد ًاروحاني ًاجسد يستطيعوا رؤية جسدي ألنه كان
كل مالك مسك بذراع " !حان الوقت للذهاب، ألن الرب ينتظرك"ن، قال لي أحد المالكي

سأقول لك شيئًا، حتى وإن كنت ال . السموات فعبرت الجو بسرعة الضوءنحو ورفعاني 
    !!األبد حيٌّ ويحيا الىتؤمن بكالمي هذا، فإن يسوع المسيح 

من على األرض سيصدقني، "، قلت له، ثانية الحقًا، حين قال لي الرب أن أرجع الى جسدي
فقدان ! ، ال أحد سيصدق ذلك ألنه ليس لهم إيمانه الرؤياال أحد سيصدق هذ!! دعني أبقى معك

شخصًا ما سيصدق "أجابني الرب، " اإليمان على األرض هائل، من سيصدق هذا اإلختبار؟
 ".، فقط أؤلئك العائدين لكنيستي الحقيقية سيصدقونكقصتك
كنت مغادرًا جسدي في تلك الليلة وطائرًا بمعدل سرعة مدهشة في طريقى لزيارة وفيما 
قمر، هذا القمر ثم عبرت بجانب ال. إستطعت النظر الى األسفل وأرى كوكب األرض. الرب

، هذه ؤية الشمس الضخمة بعينيثم إستطعت ر. األرضفوق سماء الليل سطع المتألق الذي ي
رأيت فثم إستمرنا في طريقنا . األرض لتي تنفجر من الشمس وتدفئرؤية اللهب اتمكنت من 

غرض سمح لي اهلل أن أرى الشمس والقمر والنجوم ل. هاجتازالكثير من النجوم فيما كنت أ
 .البتةرًا ليس صغي!! هو أن أقول لجميعكم أن اهلل خالق هائل للكون غرضهذا ال: معين

 

ال . فيه بمعدل سرعة عظيمة الى أن وصلنا الى مكان ال وجود للنجومفي رحلتنا إستمرنا 
بدأت . إستطعت النظر نحو األسفل ورؤية جميع النجوم تحتي. فقط وجود للخليقة، ظلمة

أرجعوني ثانية الى جسدي على رجاء نني؟ أخذاالى أين ت"ن، أشعر بالخوف فسألت المالكي
بدأت ألتوي حينئذ  .بثبات يونبرجليهما ومسك رجليَّلفُّوا بشدة وعصروني حينئذ " !األرض

إننا نأخذك الى  !إهدأ"، انقال المالك. في شيء بشكل جنيني بسبب الخوف الذي شعرت به
توقف المالكان وإثناء تلك اللحظة كنت أجول " !ليتكلم معكالسماء الثالثة حيث ينتظر يسوع 

، لم أكن أعلم مكان وجودي، ولكني شيئًا ُخلق هناكات لكني لم أجد بنظري في كل اإلتجاه
 .أعتقد أنه كان السماء الثانية

  
ن يمسكان بي وفجأة شعرت وسمعت سي في وضع جنيني فيما كان المالكينفشكلت بعدئذ 
ريكاردو، ال تخف، يسوع "عصرني المالكان وقاال لي، . ًا فوقي لقطيع مذعورمريع ًاصوت
حينئذ تفاجئت عما كنت " !إرفع رأسك وأنظر فوقك"يما كان يتكلمان، قاال أيضًا، وف" !معنا

أنظر، "ن، قال لي أحد المالكي. خلوقات فوقناقوم بها محركات تأنظر إليه ألنه كان مثل 
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خرى فأنارت السماء كلها أن بيده من جهة الى أومأ أحد المالكي" !سنريك عما تنظر إليه فوقنا
وفيما أنارت السماء لم يكن هناك شيء سوى شياطين . ا يتواجد هناكفوقنا لترينا عم

!! الكتاب المقدس صادق!! إنتهرهم الرب جميعًا بإسم يسوع .وعفاريت تحيط بالسماء كلها
كيف !! يسوع َاٍت قريبًا. كل شيء يحدث على هذه األرض هو ما تراه في سفر الرؤيا

أجابني " ما هو هذا المكان؟"ن، سألُت المالكي!! قريب جدًاأستطيع أن أقنعك بهذا الشيء، إنه 
لهذا "إستمرت بالقول، " .هذا هو العالم السماوي للظلمة حيث يقيم الشيطان وعفاريته"أحدهما، 

هذه العفاريت تأتي الى األرض من هذا العالم ! السبب يوجد الكثير جدًا من الشر على األرض
هناك " !من العفاريتماَلنة األرض . بشروتسبب كل أشكال الدمار والشر على جنس ال

 .الماليين فوق الماليين، العدد ال يحصى
 
ثم بدأ المالكان يومأن لي ألنظر بأكثر دقة وأراني  

الكثير من تلك وأنه وجوه أؤلئك المخلوقات 
المخلوقات الفظيعة معروضة لدينا على شاشة 

هذه الكائنات . التلفاز
غريبة  حيواناتكانت 
رأيت القطة !! الشكل

الرعدية والمقاتل 
ومات القوي ورس

من  ةكاريكاتوري
الذين كل . واقع مباشرالرسوم المتحركة وأفالم الرعب في 

ميثاقًا مع إبليس صنعوا هكذا أفالم ورسومات متحركة صاغوا 
العالم ذلك كل هذه الصور تأتي من !! م هذه األشياء على شاشة التلفاز والسينمايلتقد

في هذه األيام؟؟ ألنه بسبب هذه بهكذا تمرد أن األطفال ظن لماذا ت. إختبرتهالروحي الذي 
لهذا السبب نحتاج . يشاهدون هذه األفالم التي تصورهمالعفاريت التي تدخل في أطفالك فيما 

قال لي المالك . نه على شاشة التلفازشاهدونعلم أوالدنا عن كيفية تمييز ما يلكي أن نتعلم 
كل هذه العفاريت موجودة وأن الناس تعمل مواثيق مع إبليس . وحقيقية هذه واقعيةأن كل 

والرب يسوع  ااَلبهذه العفاريت بدأت تلعنني وتلعن الكنيسة و. لجلب العفاريت الى األرض
 .من خليقته واألرض ألنها ال تحترم اهلل وال أيٍّ
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. يكاتيرًا شائعًا في تشيلييعتبر كارالذي ويدعى هيوغو،  ًاصغير ًاجّني في الجسدبعدئذ، رأيت 
نحن سنذهب الى األرض ونقتل كل "جاء قربي وقال لي، . كان مريعًا حتى النظر إليه

أن شيئًا خرج من التلفاز وا قال ظن أن األطفال تقتل األطفال؟ ألن بعضهملماذا ت" !األطفال
 راهية على األرض، ليت الرب يحررهذه العفاريت تزرع  الك. وقال لي أن أفعل هذا أو ذاك

حاولنا تدمير "وقالت العفاريت، " !إستمر في النظر"ن، المالكيحد قال لي أ!! ويطهر تشيلي
ينهض ااَلالف ليأخذوا مكان ذاك حينئذ ألنه حينما نقتل واحدًا ال نستطيع الكنيسة، ولكننا 

التي تكرز اإلنجيل الصحيح الكنيسة تدميرها، حاول الشيطان يمن بداية الكنيسة، " !الميت
ثم قالت العفاريت، ! مجدًا هلل! ولكنه ال يستطيع ألن الرب يسوع يحميناوتعمل عمل اهلل، 

! ئدين لنانعمل شيئًا جديدًا، لنذهب الى داخل الكنائس، ألن هناك الكثيرين في الكنائس عادعنا "
سنجعل الكنائس . ة في الكنيسةنقسام ما بين اإلخوإنشر القيل والقال وسنستخدم هؤالء الناس ل

إبليس يذهب في كل مكان باحثًا " .الروح القدس ويغادر الكنيسةفيحزن تسقط بالقيل والقال 
 .كما مكتوب في هذه األية من الكتاب المقدس. ليدمر أؤلئك الذين يحبون عدالة اهلل

 
 511بطرس  :

  .بتلعه هوسهروا الن ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يإصحوا وإ
 

رأيت . المزيد، لكن المالك قال لي أن أستمر في نظري لألحداث التي تحدثرؤية لم أرد 
وفيما كان النجم يقترب، كان . يدنو مشرق من نجمفيما كان نور العفاريت تفر في كل مكان 

على  من المالئكة راكبين ًاهذا النجم لم يكن نجمًا، بل كان ماليين. يجلب مجدًا وتعبدًا للرب
قدوس، قدوس، قدوس، الذي يحيا من "كانو يهتفون، !! رب الجنود سبِّحونخيول بيضاء ُي

ثم رأيت " !الربنسمة تسبح وأجعل كل  البداية والنهايةاأللف والياء، الرب هو ! دهر الى دهر
ألن المالئكة الذين معنا أكثر ال تخف بعد األن . "فيما بعدالعفاريت جد معركة عظيمة ولم أ

 "!صف العدوفي  َمنِم
 
إنقسموا الى مجموعتين مجموعة الى اليسار ومجموعة . قدم المالئكة نحو السماء الثالثةَت

رؤية بإمكانك صل السماء وهذا الممر ي. السماء الثالثةالى جعلوا ممرًا مهيئًا . الى اليمين
لقد ! هذه المدينة موجودة. دينةاألرض أخذ صورًا لهذه الم فوقهناك قمرًا صناعيًا ). السماويةاهلل مدينة 

لقد . تمكنت من رؤية هذا الممر المتألق والمالئكة المدهشين .(تكلموا عنها في الراديو والتلفاز
وضعني ! إسمه يباركواهلل وتسبيحهم من العفاريت ولم يتوقفوا عن كله طهّروا المكان 

 "!عليك أن تنتظر هنا"المالئكة في مقدمتهم وقالوا لي، 
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 ًاوراكب ًاأبيض رداًء ًامرتدي ًامن المدينة السماوية رأيت شخصإذ على بعد، نظرت و ثم من

ا إلسم سبيحه، لم تتوقف المالئكة عن تمنيوفيما كان هذا الكائن يقترب . على حصان أبيض
حتى أنه كان هذا الكائن جمياًل، . إقترب هذا الشخص بمسافة أربعة أمتار مني. هتمجيداهلل و

توقعت أن يكلمني، ولكن كل ما فعله هو النظر إلي لبرهة . من بقية المالئكة كان أجماًل
" !أنا، أنا ميخائيل رئيس المالئكة المسؤول عن حراستك وعن الكنيسة على األرض"وهتف، 

 إلتفت الى جهته وأشار لي! ًاعزيزقابلت رئيس المالئكة ميخائيل وجهًا لوجه وكان كائنًا 
كنت أمشي في " !بإنتظارك الرب يسوع! أدخل"وقال، . ة السماويةألدخل الى المدين طريقًا

بكيت وبكيت فيما . الرب تسبحالطريق الى المدينة وفيما كنت أمشي، كانت المالئكة تهتف و
  .كنت أنظر الى المدينة

 

لم أر أبدًا . بواب المدخل مصنوعة من اللؤلؤأكانت المدينة مصنوعة من ذهب شفاف نقي و
الرب وإله المصمم هو  كان. لى األرض وليس بإمكان كائن بشري أن يصنعهاشيئًا كهذا ع

هذه األبواب ال زالت . على مصراعيهاكنت خارج المدينة وإنفتحت أبواب المدخل . الكون
على الجدران فقد كانت ياقوتًا أحمرًا وياقوتًا أزرقًا ما إستطعت أن أنظر ما فيها و. مفتوحة

! سبح اهلللمدينة كان هناك الماليين فوق الماليين من األصوات تومن داخل ا. تتألق لئواَل
سمعت صوتًا فرديًا هزَّ السموات ومن خلف ذلك . المدينة لسماعي ذلك إرتعدت وأنا خارج

قدوس، قدوس، قدوس هو حمل "اهلل وقائلة، مسبحة الصوت كان الماليين والماليين تهتف 
كونوا "ذاك الصوت، هتف و" !ة الى أبد األبدين َاميْناهلل وااَلب الذي له عائد المجد والكرام

ألنه بدون قداسة ال أحد ! قديسيَن، ألني أنا قدوس، فقط القديسين سيدخلون هذا المكان
 .داسة، ال يستطيع أحد أن يراهبدون ق" .سيتمكن من رؤية الرب

    

وفيما كان النار  .ورأيت عرشًا مدهشًا يفيض بالنار. فدخلت المدينة" أدخل،"قال الصوت، 
سقطت ساجدًا ! ورأيت يسوع، ملك الملوك ورب األربابجيدًا يخرج من العرش، إنتبهت 
قف على "نحوي وقال، ها مّدواللهيب خرجت يده من . قوةأي قدامه على األرضية بدون 

حينما نظرت الى . وفي الحال بدأت ألمس قدميه وذراعيه وجسده. نلت قوة ووقفت" !قدميك
الكثير من الناس ! سوماتهمفي ر على األرضكما يقدمه الفنانون مظهره س لي وجهه،
لكني أريد أن أقول لكم يا إخوتي، أن يسوع ! ألهة من الخشب وغيرها من الصور نيصنعو

قال، !! ليس إلهًا عاديًا، إنه قوي! العضالتمفتول لقد كان إلهًا . ليس مشابهًا لتلك الصور
قل "وإستمر قائاًل، !" اشير أو الخشب، إني أله حي موجودلست إلهًا مصنوعًا من الطب"
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قل لشعبي أن السماء حقيقية . أنا فعاًل حي وموجود!! لكنيستي على األرض إني حقيقي
 "!إنتظارهمبوإني 

 
إستطعت فنظرنا الى األسفل من األرضية " .تعال، إمشي معي وسأريك شيئًا عظيمًا"قال لي، 

إني قادر على رؤية كل شيء تفعله "قال يسوع، . األرض رؤية األرض وكل ما ُعمل فوق
قال . إنه يعرف كل شيء نفعله وكنت قادرًا على رؤية الكثيرين منكم من السماء" !كنيستي

ثم قال . فرأيت إخوة ضد إخوة، وكنائس ضد كنائس أخرى" !أنظر الى كنيستي"لي يسوع، 
وا بي، الشر قد تضاعف على األرض كنيستي فقدت إيمانها، ال يريدون أن يؤمن"لي يسوع، 

! ني سأفعل شيئًا عظيمًا على األرضبأقل لشعبي . والناس ال تريد أن تؤمن بأني موجود
هذه الكنيسة "بدأ الرب يبكي على كنيسته وقال، " .كنيستي مستمرة في اإلرتداد بداًل من النمو

كال، "حينئذ أجابني الرب، " .بالطبع نحن كنيستك! هكذايا رب، ال تتكلم "قلت، " !ليست كنيستي
على أي حال، قل ! كنيستي قد تناقصت! كنيستي تسير في قوة مدهشة وعالمات وعجائب

 "!نهضها ثانيةلهم، إني سأرجع وُأ
 

. األرضية مصنوعة من الذهب النقي تقال لي بأن أستمر في المشي معه فإجتزنا الباب وكان
الشارع الذهبي وألتقط الغبار الذهبي وأنثره بدأت في الركض إلى األمام والى الخلف على 

كل . "السماء قول لكم أن هناك شوارع ذهبية فيثم قال لي الرب بأن أرجع وأ. على جسدي
ولكن، في كنيستي هناك الكثير من اللصوص يسرقون " .قال الرب" هذه عائدة لشعبي،
نحتاج أن نعدِّل نا إن" !ص يدخل ملكوت السماءقل لشعبي أنه ليس ِل! العشور والتقدمات

وفرة من الطعام ثم رأينا طاولة طويلة جدًا معدة لماليين من الناس وعليها . حياتنا للرب
قال . وكان هناك الكثير من التيجان وكؤوس بلورية معدة للناس ليشربوا منها. والشراب

 .هذه كانت الطاولة المعدة لزفاف الخروف" !ريكاردو كل هذه معدة لشعبي"الرب، 
 
في المالئكة ماضين ذهابًا وإيابا رأت الى السماء وأيضًا ناك أخت أخرى في المسيح ُأخذت ه

هذه األخت المالئكة يحضرون األشياء رأت لماذا "قلت للرب، ! عشاء العرس أيضًاتحضير 
التحضيرات قد جميع ألن "أجابني الرب، " أية تحضيرات؟ عمل هنا، لكني ال أستطيع رؤية

يا رب متى "حينئذ قلت، . يجان لكل أؤلئك الذين يعملون ويطيعون الربهناك ت" !ُأكملت
؟ أرني الساعة، كم من الوقت بعُد حتى ترجع، إن كانت كل التحضيرات قد ُأكملت؟ إذن أتيست

 وهي لعديد من أناس أخرين عن الساعة،َحِلم ا" من الوقت في الساعة السماوية؟بقي كم 
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يا رب متى "سألت، . ت الذي من المفترض رجوع الربمنتصف الليل الوقتقريبًا ظهر ُت
وجهي  في تأمل يسوع" دقيقة واحدة، خمسة دقائق؟بقيت تدق الساعة منتصف الليل؟ هل س

حسنًا يا "حينئذ إستجبت، " !ريكاردو، في السماء ليس هناك ساعة بعُد"، ثم أجاب، للحظة
يسوع يده وقّرب إبهام يده نحو  رفع" ، لماذا لم ترجع بعد؟باٍق رب، إن لم يكن هناك وقت

ب نعمة ااَلكل ما بقي من وقت هو ببساطة "جدًا وقال، ضئيل السبَّابة مظهرًا عالمة لشيء 
وأن رب الجنود لم يرجع  ".األعمال األولىعمل ة وبلهم فرصة للتولُيقدم ألؤلئك الذين إرتدوا 
يسوع َاٍت في ." ت نعمة ااَلبوق"للتوبة وهذا الوقت يدعى فسحة ضئيلة ألنه أعطانا جميعًا 

القديمة  بكل قلوبنا وأن نصوم ونصلي ونعمل األعمالالبحث عنه أي وقت، علينا أن نبدأ 
 "!وقت نعمة اهللعلى  إننا"يسوع كالمه، أعاد . كل شيء تقريبًا أتممُت. األولى

       

تحضيرات قد كل ال. الوقت قد إنتهى!! الوقتحان "وهتف، يميننا ثم ظهر مالك الى جهة 
األفالم ! الرب َاٍت وكل عالمات الكتاب المقدس قد ُأنجزت" !يسوع يستقبل عروسته! إكتملت

! يعلمون أن شيئًا عظيمًا سيحدث، لكنهم ال يدركون ما هوالعلماء . تعرض أن كارثة ما أتية
حينئذ  عندما إنتهى المالك من هتافه،! على أي حال، نحن الكنيسة نعلم أن يسوع َاٍت قريبًا

. بدأ جميع الماليين من المالئكة يقفزون ويبتهجون أن العروس عائدة الى السماء أخيرًا
ولكن ال أحد أعطى إنتباهًا لي، كان الجميع يبتهجون بالخبر " ماذا يحدث؟"إستمرت أسأل، 

في تلك اللحظة، حينما ! المالئكة وبدأت أنا أيضًا ُأمجد إسم يسوعإلتحقت بلذا، . المفرح
 .بمعدل سرعة هائلةراجعًا  ت ذراعي، شعرت أن شخصًا رفعني خارج السماء وأرسلنيرفع

رجعت الى األرض وسقطت عند ِمنبر . العروستبتهج بعودة في هذا الوقت، جميع المالئكة 
إن لم ترد أن تصدقني، ال  !!الوقت قصير جدًا. الوعظ في الكنيسة التي أصلي فيها كل يوم

أرجوك، . شعب اهلل ال يريد أن يصدق باإلختطاف. كون مجيئه لألبديةلكنه َاٍت وسي. تصدقني
 (ريكاردو يبكي)!! إستيقظ، إكرامًا هلل إستيقظ للحقيقة

  

حينئذ " !األنورًا ريكاردو، هكذا سيكون اإلختطاف إن حدث ف"تواجد الرب بجانبي وقال لي، 
الذي يعطينا السالم  ،نفيسإستطعت أن أرى األرض كلها وأرى الروح القدس الجميل وال

" ما هذا؟"ثم رأيت بخارًا يدخل الكنيسة ويحيط بي فسألت الرب، . والفرح يغادر هذه األرض
الدخول  يريدونثم رأيت أناسًا يكسرون أبواب الكنيسة، " .هذا هو ما أسميه اإلختطاف"فقال، 

رض رحلوا ألن طفال هذه األأجميع " !رحلوا جميعًالقد أين أطفالي، "، هم يصرخونفيها، و
وهو يصرخ، وكان أول من دخل الكنيسة قائد جوقة المرتلين . أحد منهميتخلى عن اهلل لن 

وإخوة بعد قائد الجوقة، رأيت رعاة كنائس " !بقيت أنا! بقيت أنا! ونيغادرلقد ! أين الكنيسة"
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األهالي كان العديد من " !خلي عنيلقد ُت"وأخوات ومشرفين على الكنيسة وهم جميعًا يبكون، 
" .الرب أخذهم! أحبائكم ليسوا هنا"أناس من الكنيسة، أجابهم واألزواج يبحثون عن أحبائهم ف

  " !كان صحيحًا، يسوع أتى وأخذ عروستهذلك إذن كل "حينئذ بدأ هؤالء الناس في البكاء، 
أي واحد ال يؤمن بيسوع . يتنمون لو أنهم أمنوا بيسوع المسيح كان الناس يبكون وينوحون

يبكون وبدأ الناس يسألون رعاة الكنائس رأيت العديد من الناس و. أنه المسيح فهو ضال
نا عن كل وعن القداسة وتنذر واالحقيقة، لماذا لم تعلمعن  والماذا لم تكرز"، رعاة الكنائس

الكثيرين ألنهم ال يعيشون حياة سيتم التخلي عن  !"لي عنيخأنه ُت مهذه؟ كل هذا هو ذنبك
رأيت كيف ! الناس عن التوبة الحقيقيةلم القداسة الحقيقية ونععن لينا أن نكرز ع. القداسة

فكانوا يبكون ويترجون رعاة أما ال. شعرهم واونتفضربوا رعاة الكنائس ومزقوهم أن الناس 
 .الى شياطيناألن تتوقف عن ذلك ألنهم تحولوا تكن لكن الناس لم . الناس أن ال يؤذونهم

  
. رأيت أخًا كان يحاول أن يقلع عينيه بسبب األسف. بأكملها خلي عنهاكانت هناك كنائس ُت

وكان هناك أناس يضربون برؤوسهم على األرضية وعلى الجدران ألنهم لم يستطيعوا أن 
الشر في ألن الناس أرادت أن تستمر في الخطية و. يدركوا أن يسوع كان الجواب الوحيد

قطِّعون أنفسهم ويضربون رؤوسهم بعنف حتى كان الناس ُي. بحسب رغبتهموتعيش الحياة 
ورأيت الدم يسيل بحرية في الكنيسة من . تنظر تصدع جمجمتهم ووقوعهم على األرضية

قد فات ل" !خذني ،أرجوك يا رب"ثم رأيت شابًا يصرخ الى اهلل، . أناس يجرحون أنفسهم
أشياء مروعة رأيت وقعت على األرضية ألني . وإستلم كنيستهللتو قد أتى يسوع ف. واناأل

 .أكثر
 

فسألت، " أبدًاإضطراب لم يحدث مثله في الضيقة العظيمة، سيكون هناك "يسوع، لي قال 
ألنه في هذا "أجابني الرب يسوع، " لماذا يعاود الناس القفز بعد جرح أنفسهم بهذا الشكل؟"

سألت " .ضسيكون الموت قد فرَََّّ من األر. الوقت، سيتمنى الناس الموت لكنهم لن يجدوه
. ألني أعرفهم"فأجابني الرب، " والناس؟رعاة الكنائس خلي عن كل هؤالء لماذا ُت"الرب، 

 تقريبًا صبتمنهارًا، ُأ وقعت على األرض. كل قلوبناعن يعرف . اهلل يعرفنا" .أعرف قلوبهم
قل . أماًلأردت أن أريك هذا لكي تتمكن من إنذار كنيستي وتعطيهم "قال يسوع، . باإلغماء

سأعمل عماًل عظيمًا . باٍق لهم أنه إن تاب الناس األن، فإني سأغفر لهم فيما ال يزال وقت
 ".في األرض
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فإني . قل لشعبي إن طلبوا الغفران". الكنيسة اإلنجيلية في تشيلي تنمو. أرجوك، إفتح عينيك
رأيت  هل"سألني يسوع، . كلها ًا تغطي السمواتثم رأيت رؤية أخرى إذ رأيت نار" .سأصفح
ألن تشيلي ستكون . على بلد تشيليالنار الذي رأيته على األرض، هو نار ذلك ذلك؟ 

على تشيلي فقال يسوع، السقوط ثم رأيت النار يتحرك ويريد " !اهلل سيغير تشيلي! للمسيح
أن اهلل تدرك ذلك و سترى حينما يقع النار على تشيلي، بلدان أخرى" .ي أبي على تشيليعيَن"

 .حرك هناكيت
 

لرب في رؤية الى مكان أخذني ا .تشيليإبتهجت بسبب حركة اهلل في كل الكنيسة على األرض 
ثم رأيت مؤمنين حقيقيين يصلون على . وأراني أناسًا مبترين وُمقعدين" و هيوماداباسي"يدعى 

. وكانت األضالع تخضع وتنمو أمام أعينهم. بدون أرجل ويأمرون األضالع بالنموُمقعدين ال
عرض الرب هذا الوقت، سُي خالل. جديدة ًاأضالعفي الحال ناس بدون أذرع ُتخلق لهم أوكان 

في هذا اليوم، سيقوم األموات وسيستخدمك اهلل في . شفى الناس في الكنائسُتس. عجائب مبدعة
 .اء المذكورين في الكتاب المقدستشيلي لتنجز نفس العجائب التي أنجزها الرسل القدم

  

 ! َامين! ماران أثا. إنه َاٍت قريبًا(. ريكاردو سيد)التي أعطاها اهلل لي  اهذه هي كل الرؤي

 

 

 ساعات في السماء8 

 


