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  رؤيا عن جميء الرب يسوع ويوم الدينونة أعطاه اهللا لفتاة أسيوية امسها سارانج

  اللقاء التالي مع سارانج وأمها فيما يخص ما رأته سارانج
  مرفق الصور التي رسمتها سارانج توضح ما رأته

www.DivineRevelations.info/SARANG   YouTube 
  
  
  

اجتازت خبرة روحية والرب . أن ترى المستقبل القريب سمح الرب لفتاة صغيرة في كوريا
رأت  بين اليقظة والمنام.. منذ أيام قليلة. من خاللها لكل الناس على األرض يتكلم

وباقي األرض احترقت  قليلون فقط أصعدوا للسماءورأت أشخاص . سارانج نهاية العالم
  بالشمس في لحظة

  
  

ًنارا وكبريتا وأهلكت سدوم وعمورة مثل أيام لوط عندما أمطرت السماء ً. 
 البحر يسقطون للجحيم مثل رمل بشر كثير" سارانج"رأت  )١٩تك(

  .ويحترقون بالنار والكبريت الذي يمطر عليهم
  

ًورأت الرب حزينا جدا على   وتشارك سارانج . يحترقون بالنار والكبريت في الجحيم ألبد األبد البشر الذينً
  .وهي تبكي لحزن الرب على البشرية ودموعه عليها.. باختبارها الروحي وهي

  
ًنصلي أن نبذل جميعا قصارى . فأنت يا من تسمع هذه الرسالة من فضلك اطلب أن تشعر بمشاعر الرب

  .ًوما ساهرين ألخذنا ألحضانهنكون د وجهدنا الستقبال الرب
  
  

  

 سارانج تبكي



 ٢

  السماء واجلحيم
  يف الساعة األخرية

  
  المحاور

  يا سارانج أخبرينا عن اختبارك الروحي
  

  سارانج
رأيت السماء والجحيم في ذلك الوقت . بقليل  وبعدها بين اليقظة والنوماإلنجيلمنذ أيام كنت أقرأ 

  .وأمرني الرب أن أخبر كل البشرية بما رأيت.ٍحينئذ
  

  ": سارانج"والدة 
يا أمي رأيت السماء : "أتت سارانج ذات يوم وقالت ليمنذ وقت قريب 

وبعد االستماع  وكنت أستمع لها. وبدأت تحكي لي ما رأت". والجحيم
الرب أثق أن . ًلم يكن حلما لكنه اختبار روحاني حقيقي إليها عرفت أنه

  . يوم الدينونةلتخبر البشرية عن يسوع أعطاها هذا االختبار الروحي
  

وهي تستطيع تمييز ، سارانج تربت في الكنيسة كل يوم على كلمة اهللا
من خالل األطفال األنقياء مثل  بإخبارهم عن يوم الدينونة القريب أثق أن الرب يعد شعبه. ًصوت الرب جيدا

  .سارانج
  

  المحاور
  ِماذا رأيت؟

  
  :سارانج
ً  شخصا٣٠ًوكان تقريبا . نكبيرة طويلة وكانت تتألأل بلمعاحافلة رأيت 

بمجرد أن  وبدأ كل الطابور في الركوب. يقفون في الطابور أمام السيارة
َوبمجرد دخولهم السيارة ُأغلق الباب. انفتح باب السيارة ِ .  

  
 يقرعون الباب طالبين وبدئوارمادية  لكن فجأة ظهر أناس يرتدون مالبس

لذلك استسلموا  )٢٥: ١٣لوقا (. ًلكن الباب لم ينفتح أبدا مرة أخرى. فتحه
وبينما ينصرفون . وهم غاضبون بشدة من السيارة السمائية. وانصرفوا

  .تحولوا للون األسود
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  :المحاور

ًماذا رأيت أيضا بجوار الحافلة؟ ِ  
  

  :سارانج
  عةوكانوا يرتدون مالبس بيضاء الم. أطول من الناس العاديين خمسة أضعاف .. كان حول السيارة مالئكة طوال

ًويمسكون سيفا ناريا في يدهم اليمنى   .وكانوا يحمون السيارة والناس بداخلها. ً
  

  :المحاور
  ماذا كان الناس بداخل الحافلة يفعلون؟

  
  :سارانج

ْكان كل من في السيارة يفعل أي شيء بفرح ْفمنهم من كان يقرأ في اإلنجيل. َ وآخرين كانوا يستمعون لكلمة ، َ
  .الحياة

  
  :المحاور

ْمن    كان يجلس في كرسي السائق؟َ
  

  :سارانج
ًكان المعا جدا لدرجة. وبجوارها رجل براق المع منير كانت خادمتي في كرسي السائق .  أنه لم يبدو من البشر ً

  .ولم أعرف الباقين البسي الثياب البيضاء، ووراء الخادمة كانت إنسانة أعرفها
  

  :المحاور
  ِأين ذهبت بعد ذلك؟

  
  :سارانج

ًأمطرت السماء نارا وكبريتا  طارتأنلكن بمجرد . نت السيارة تطير للسماء مع المالئكةبعد ذلك كا ثم  ً
  )٢٩: ١٧لوقا( .تشققت األرض وصعد منها نار من هنا وهناك
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ْلكن النار أحرقت كل من لم يصعد في السيارة  ."!أنقذونا! أنقذونا": وصرخ الناس طالبين النجدة قائلين َ

  السمائية
  

  :اورالمح
  كيف كان شكل الذين في الحافلة السمائية؟

  
  :سارانج

  ًكان الناس في السيارة السمائية لهم ابتسامة مملوءة سالما
  

  :المحاور
  أين ذهبت الحافلة السمائية بعد أن طارت للسماء؟

  
  :سارانج

ًبعد أن طارت السيارة السمائية للسماء وصلت لمكان ورأيت عرشا المعا والرب  ً
  . عليهيسوع يجلس

    
وبعد قليل فتح . ال يقدر أن يفتحه أحد سوى المالئكة ًوكان وراء العرش بابا

ٍحينئذ أدركت . وبمجرد دخول الناس من السيارة أغلق الباب المالئكة الباب
  .بالروح أن الباب لن يفتح مرة أخرى

  
  :المحاور

  ماذا رأيت عندما انفتح الباب؟
  



 ٥

  :سارانج
ًعندما انفتح الباب خرج منه ضوءا المعا وظهر خلفه منظر ، ً

ًكان جميال جدا حتى إني وقفت أفغر فمي من . طبيعي جميل ً
.. ورأيت مالئكة كثيرين وحيوانات وأزهار وأشجار. الدهشة

والزهور ، والمالئكة تبتسم للزهور، والحيوانات تستريح وتلعب
  .متفتحة واألشجار بال عيب

  ، أرغب في العيش هناهادئهذا مكان .. رائع: يلهذا قلت لنفس
  

  :المحاور
  ماذا حدث للناس الباقين؟

  
  :سارانج

واقفين أمام عرش  البحر رأيت أناس عددهم ال يحصى مثل رمل
  وفي الحال عرفت أنه كرسي دينونة اهللا. الرب

ًوفجأة أخذ المالك رجال من . ًوكان هناك مالك واقفا بجوار الرب
وسحبه على األرض حتى حافة هاوية  ينونةأمام كرسي الد

في الحال ألقاه . ثم سلمه لمالك آخر كان على الهاوية. الجحيم
  )١٥: ٢٠رؤ (. المالك للجحيم

ًوكانوا يصرخون طلبا للرحمة . ًوألقاهم جميعا للجحيم. بعد ذلك جمع الرب كل الناس الباقين مرة واحدة
  فات أوان التوبة: ٍفأجابهم الرب بصوت مدو ."أنقذنا! يارب من فضلك أنقذنا"!: قائلين

  
  :المحاور

  !ِماذا رأيت في الجحيم؟
  

  :سارانج
ًرأيت بحرا ناريا أحمر يغلي.. في الجحيم  وكانت السماء مظلمة وكئيبة لهذا لم . وكان الدخان يصعد للسماء، ً

ً مخيفا مرعباًسماء الجحيم صارخة، وكان شيئا ًرأيت وحوشا بأجنحة تطير فيو. أرى لها نهاية ً.  
  
كان الناس في و" !!أنتم لم تفعلوا سوى الخطيئة": كانت الوحوش المجنحة تقذف الناس بإهانات بشعة قائلينو

وكانت . كلما ازداد عذابهم.. ال أنهم كلما صرخوا أعلىإ" !من فضلك أنقذني: "بحر النيران تصرخ قائلة
  .الوحوش تطعن الناس بسيوفهم
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  ًكنت خائفة حقا من الجحيم فنظرت ألعلى السموات ف) ٤٨: ٩مر(. ن الصغيرة تلتهمهمكثير من الديداكان و
لكن عندما رأيت  عندما رأيت الجحيم شعرت بالخوف .ورأيت ملكوت السماء فلم أعد أشعر بالخوف بعد

  . بالسعادةامتألتالسماء 
  

.. سبحوا اهللا "!:  ترتل قائلةرأيت مالئكة تحلق في السماء وهي، وعندما دققت النظر ألعلى في الملكوت
ًوكان صوتهم عذبا حقا. "اسجدوا للرب ً .  

  
  بعد اختباري الروحي هذا قلت لنفسي. أنني عدت من السماء والجحيم وأدركت.. ٍحينئذ أفقت

أظن  ً شخصا في السيارة السمائية٣٠ألني رأيت فقط . ولن أذهب للجحيم سأذهب للسماء مهما كلفني األمر
  .والباقين على األرض ألقاهم الرب في الجحيم ًا سيخلص من العالم في آخر األيامال أحد تقريب

  
ابن اإلنسان في نهاية   أنه عند مجيء٢٦: ١٧يقول الكتاب في لوقا ، وربما الذين خلصوا أقل من ثالثين

  فقط ثمانية. .هم فقط ثمانية أشخاص وأن الذين خلصوا في أيام نوح بدخول الفلك العالم ستكون مثل أيام نوح
  .ًفي آخر األيام قليلون جدا لهذا أعتقد أن عدد الذين سيخلصون

  
ًالرب قال إنه آت قريبا. أظل ساهرة ألذهب للسماء بأي وسيلة لذا من اآلن قررت بكل عزم أن ومع ذلك ال  ٍ

ْألن من  بًلهذا يجب أن نظل دوما مستيقظين ومستعدين لمالقاة الر أحد يعلم اليوم وال الساعة بالتحديد َ
  . في منتصف الليل لن يذهب للسماء سيقابله الرب كلص

  
  !أحـبك.  الثميناالختبارأشكرك على هذا ! ياربي

  
  spiritlessonsمن موقع : ملحوظة

  .سارانج باللغة الكورية تعني المحبوبة
  

ورأيت . وجد فيما بعدً سماء جديدة وأرضا جديدة ألن السماء األولى واألرض األولى مضتا والبحر لم يرأيتثم 
ًوسمعت صوتا .  كعروس مزينة لرجلهامهيأةالمدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند اهللا 

ًعظيما من العرش قائال هوذا مسكن اهللا مع الناس وهو سيسكن معهم وهم سيكونون شعبه واهللا نفسه يكون : ً
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 حزن وال صراخ وال وجع يكون والوالموت ال يكون فيما بعد وسيمسح كل دمعة من عيونهم . ًمعهم وإلها لهم
  فيما بعد ألن األمور األولى قد مضت

  )٤- ١: ٢١سفر الرؤيا (
  

  ً خصمكم يجول ملتمسا من يبتلعهإبليساسهروا وصلوا ألن : أقول لكم.. قال الرب يسوع بنفسه
  ًفاسهروا إذا ألن يوم الرب يأتي كلص في منتصف الليل

 لئال تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، ألنه كالفخ يأتي فسكمألنواحترزوا 
 للنجاة من أهالً إذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا فاسهرواعلى جميع الجالسين على وجه كل األرض، 

 ٢١لوقا.   اإلنسانجميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن 


