
 كيفية أن ترغب وتستمع وتستقبل وتمضي قُُدما  

""أنا غالب وأعظم من منتصر في كل شيء  
 

 1 صفحة    مركز تطبيق ريما السماوات المفتوحة 2017 © حقوق النسخ    

 وات مفتوحةاسم

 الريما
 تطبيقي دليل

 
 هللا‘منأذهاننا لفهم من هو  وإدراكو’ قلوبنا من جهة بين هللا ما هو إظهار الفجوة الموجودة  الغرض من هذا الدليل

لإتيان بأذهاننا وكياننا في علاقة محبة وتسليم  ل إنهبناء جسر لسد تلك الفجوة. الدليل إلى  كما يهدفجهة أخرى، 

يستجيب للقلب’. القلب هو جزء من الكيان والذهن. القلب هو مكان العلاقة باهلل، لذلك فإنه في   ’ هللا لأنلقلوبنا 

ل المجد الذي   حيث نعطي هللا كل   ،الُمعجزي وجسد الرب يسوع الدم’العلاقة’ مع  داخل قلوبنا نستطيع أن ُنفع ِّ

معجزات حية كائنة  ب داخل  منث يتكلم الروح القدس . وكذلك هو المكان حي"إنه هناك حيث نقول "نعم يا رب . يطلبه

الحماية والتغيير من أجل المستقبل نة، والتوجيه، والشفاء والتحرير وتخص الوقت الحاضر، والمعو  وأمور حلولفي 

 الماضي. والتحرر من 

المعجزي وجسد  مد’ بال والمشار إليه الدم المعجزي وجسد الرب نفسه،  ذلك هو إدراك الباب الُمعجزي نحو السماء.

السيد يسوع المسيح. لا يستطيع أي  –، الذي سار على الأرض منذ ألفي عام هللا‘ ن’ اب دعى بـوالذي يُ  الرب يسوع’ 

يجتاز في تلك المعونة التي يزودنا هللا بها، يحتاج أن على حد سواء إنسان أن يقف أمام هللا القدوس. كل إنسان منا 

بله، ليستطيع كل منا أن ي   وهو راٍض عنها، مقدسة ومصممة ملحدين، مسلمين، مسيحيين مُثل أمام هللا الروح: من قِّ

الذي هو بلا عيب، الناصع ر الكل على حد سواء. إن دم الرب يسوع المسيح الإلهي المعجزي والمقدس ووأي دين آخأ

 هو وحده مستحق وقادر على تحقيق ذلك. 

 .األرض على واتاالسم ملكوت إلى همويضم شعبه هللا يحتضن حيث الدليل هذا في هنا

 . فيها ما وكل األرض في يتحكم الذي هللا قلب إلى متحولا 

 لكي تتبعها!  من أجلكفي الدليل، هذا يشير بأن تلك هي خطوات عملية    عندما ترى

 

 كيف ابتدأ الوحي بالريما 

طاني الروح القدس متى م أع ." ثتكلم إلي  الروح القدس، " أريدك أن تبني مدرسة الريما 2013في يوليو 

َماَواِت، َوأَمَّا " َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم: 11: 13كمرجع. متى  13 ُه َقْد ُأْعِطَي َلُكْم أَْن َتْعرُِفوا أَْسَراَر َمَلُكوِت السَّ لأَنَّ

َوُيَزاُد،   َفإِنَّ  12 .لُأوَلِئَك َفَلْم ُيْعَط  َدِة َفأَْعَطى َثَمًرا، َبْعٌض ى الأَْرِض اْلَجي ِ َوَسَقَط آَخُر َعلَ    8و: َمْن َلُه َسُيْعَطى 

ْمِع، َفْلَيْسَمعْ  9 ........ِمَئةً   الأمر لا شأن الإيمان هو من خلال الاستماع، الإستماع لكلمة هللا. "َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّ

وندرك في قلوبنا، بالقراءة بحسب ذكائنا البشري، إعلانات الروح القدس وحدها قادرة على جعلنا نفهم  له

 .12 – 11: 13متى لقلبي ومن ث م أذهاننا تتغير. الرب يسوع يريدنا أن نحصل على الفهم ال

بأن أرفعه إلى أعلى مستوى بقدر استطاعتي في هذا الدليل ولأعمل ذات   16/4/2016قال الروح القدس لي في 

تخدم الحروف الكبيرة لرفع هللا إلى أعلى ما  الأمر في كتاب الترانيم. في مواضع كثيرة من الدليل اخترت أن أس

 الريما هي كلمات هللا "الموجهة لك شخصياً"

 

† 
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تخدام الحروف الكبيرة في بعض الأماكن لوضع من أجل تبجيله وتوقيره، وفي ذات الوقت اخترت عدم اس بالإمكان

 الأمور في نصابها.  

وجدود خاصية الحروف الكبيرة في اللغة العربية فسيتم  نسبًة لعدم ملحوظة للمتحدثين باللغة العربية:  ❖

   أن تكون بحروف كبيرة لكاتب ي أرادها ات ظليل تلك الكلمات الت

هو الثمن الكامل الذي قام بتسديده  الرب يسوع من خلال  الرب يسوع. دم هللا معجزة دم   مثال على الحروف الكبيرة؛

 الخليقة وأقل ما يمكن عمله هو استخدام حرف "د" عندما نتكلم عن دم الرب يسوع.  الرب يسوع من أجل فداء

نتعلم كيف  أن " جسدي )المعجزي(.  وكلوا دمي )المعجزي( "اشربوا يتكلم إلينا الرب يسوع 6في يوحنا الإصحاح  

نهج ، إنها حياتنا بذاتها وحتمي ومصيريفهو أمر  في الحياة، يةأهم الأكثرالأمر  نتعامل مع قلوبنا بهذه الطريقة، هو

 ممارسة تقديم الحياة.  

 ‘ بطريقتي لكم  وكل ما عدا ذلك سُيزاداً أول اطلبوا قلبي ووجهي ’ 
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الريما  حولحقائق   

 قلبيهما  كل  خلق هللا القلب في الرجل والمرأة ليحبانه من ❖

لكن الإنسان لجأ إلى الذهن. بينما هللا )الروح القدس( ومن خلال جسد ودم الرب يسوع المعجزيان ما زال يتكلم  

. هو يتواصل معنا ويحيا في وسطنا في  ستسلم وتنصت إلى قلوبناهللا يغير عقولنا لكي ت من قلبه إلى قلبنا. 

أن يحيا في قلبك أنت عندما  يستطيع ويريد   كوته السماوي على الأرض من داخل قلوبنا واليوم الروح القدسمل

من ليس معي  قال الرب يسوع، ".  دم وجسد الرب يسوع المعجزيان بطريقته ولاً حالما تستقبل وتقبلتكون ُمخ  

 هذا هو وقتك لكي تستقبل!  ".على   فهو

 الذهنحقيقة القلب في مقابل  ❖

. أتت  حميمة في كيانه الداخلينهضة   ل  استقب   في أفريقيا أن كل إجتماع كنسي لقد وجدت بينما كنت في توغو

ل جذري وأيضاً و وتحرير وامدادات  لانات الروحية على شعب هللا برؤى وشفاءات الإع هبط  سلام سماوي   تحوُّ

أن ينالوا دم وجسد الرب   وذلك لأنهم تحركوا نحو حضور الروح القدس بشكل شخصي. فكان باستطاعتهم ،همعلي

. كان هناك اجتماعان بقيادة قس لم  همايسوع المعجزيان الذي قام بدفع الثمن كاملاً من أجل كل فرد لكي ينال

  ،القيادة مما يعيق عمل الروح القدسل وتكن فيهما إظهارات للروح القدس، أعتقد لأن القادة يبالغون بالتحلي

 والروح القدس لا يقبل المنافسة. 

يتواجد ازدادت معه التخيلات كذلك. الفرد منا   فبالنسبة لي أعتقد بأنه كلما زاد التعلم والفهم اللاهوتي لأحدهم

فيها   م موجودونطالما أنهفهم يعتقدون بأن تخيلاتهم صحيحة   في نفس مستوى تخيلاته والدوافع المحركة لها. 

   ويسمونها حياتهم. هم خلقوا لأنفسهم أوضاعهم والتي بدورها تتحكم بظروفهم.

التخيلات ويمضي مباشرة نحو قلبك؛ لكي يفهم قلبك ويتبعه ذهنك. من ثم يكون باستطاعتك  يتجاوز  هذا الدليل

 . على الأرض مع معجزات متجددة وات اأن تبدأ الحياة في ملكوت السم

 ستطاع؟ مُ ال  فما هوستطاع. أما إن كنت تعرف عن هللا، شيء يكون مُ هللا، فكل  إن كنت تعرف ❖

ولا حتى   الأرض‘،على  وات املكوت السم  في ك’ السلو إن إردت أن تفهم بذهنك: ذهنك لا يستطيع أن يدرك

وى هذا الفهم اللاهوتي ولا العقل المتعلم يستطيع أن يدرك، هذا لن يحدث. ستتمكن من أن تفهم وتستقبل محت

يسمو   . المنطق الدينيدنيويبقدر يفوق ما في ذهنك من منطق ديني و بقلب يشتاق إلى ملكوت هللا الدليل

من الباب إلى داخل ملكوت  ُيدخلكإلى خارج الباب، لكن ما الفائدة إن كان لا يستطيع أن يأتي بك بك و

ستطيع أن يأتي بك إلى  العقل المتعلم ي عليك أن تدرك بأنالسماوات على الأرض اليوم وفي الأبدية أيضاً.  

  أنت تريد أن تكون في الداخل.بينما   حتى الآن في الخارج وربما للأبد، ، لكنك لن تزلخارجاً  أعلى وإلى البوابات 

   . فعلاً وأين تريد أن تكون   كن صادقاً وأميناً فيما تنظر إلى ذاتك أين أنت الآن

 

 .خارجاا  تبقى أن أو تدخل أنك فإما لقاا؛مط كذلك يكون ولن للنقاش موضوع ليس هذا

 "علي أم معي أنت" يسوع، الرب قال كما

 .حياتي في ليحيا هللا إلى يحتاج من هو أنا – إلينا يحتاج ل هللا

 !هذه عالقتك في معجزات إذن استقبل. معجزة هي هللا مع العالقة

 

 باب المعجزة نحو السماء على الأرض  ❖

في أي وقت مضى، إلى حيث   أو اختبرت  ثر مما كنت وفي العلو أكثر فأكثر بأك المضي في العمق أكثر فأكثر

حقيقة السماء هذه هي قضية قلب أعمق بكثير مما  يطلب الرب يسوع قلبك ليكون كما هو في منظور هللا. 
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هللا للدخول  الباب المعجزي الذي قدمه لنا. نحوها قدماا  المضي علينا واجبو بل مقدورنا وفي حقيقة  قد وصلنا، لكنها

لذلك فهي ُتدعى معجزة،  . هو دم وجسد الرب يسوع المعجزيان حقيقة السماء هذه فيه وللمكوث في

 الإنسان يقول الأمر مستحيل، لكن هللا يتكلم بالمعجزات. 

 دوافع بديلة 

مكن أبداً  الدوافع البديلة تحاول التلاعب بطرق هللا. لكن عندما تكون لديك تلك الدوافع البديلة فأنت لن تت

الأرض بينما أنت تحاول أن تتلاعب. إذن ماذا عن الخلاص والأبدية في  من رؤية ملكوت السماوات على 

عندما يكون لديك قلب نقي، تطلب وتريد وجه ورضا هللا فقط دون حياتك الخاصة، حينها   السماوات؟ 

 طرق هللا المعجزية.  اختبارل واستقبمؤهلا للا ستصبح
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  هذا هو

 اواتالسم ملكوت
 

 ومن ثم في الأبدية –على الأرض 

 هللا   ةوجد طريق ت

 الشغف بالرب يسوع أكثر من أي أمر آخر بما في ذلك ذاتك،

 العمل نيابة عنكوحينها يبدأ هللا   ’طرق المسيح الوحيدة‘

 أو

  حيث  الأرضية  والطرق  الصحيحة الُمسم اه‘ بالطرق’ هناك طرق الإنسان

 المسيح والمسيح فقط  أماميستسلم  ات وليمو االذي ل الكبرياءهناك 

 

 الاختيارات غير متوفرة 

 قال الرب يسوع، 

 ""من ليس معي فهو علىَّ 

   ملكوته عدواً هلل وكل"ضدي" معناها أن تكون بوعي أو بدون وعي  

 . انت  طرقك معتتماشى يمكنها أن  معجزية حياة لا حيث  الإنسان صنع من  وجود وأن تكون موجوداً في

 

  

 لتواجد في محضر صوت الروح القدسا نتائج

 عدم وجود مشاكل عندما أترك للروح القدس اتخاذ قراراتي 
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 ة ـدمــــــقـ الم

 كيف ابتدأت رؤيا دليل الريما هذا

كمرجع وبأن أر فعه إلى  13وببشارة متى " الريما لأن الروح القدس تكلم إلي وقال، "أريدك أن تبني مدرسة

-10: 13 م به في هذا الدليل وفي كتاب الترانيم، أسست هذا الدليل على متى  أعلى مستوى أستطيع القيا

 أمثال التي تكلم بها الرب يسوع هي  الكلمات كل .من خلال الروح القدس 13وفهم كل فصل متى   31

  (.15-10:13، متى 10-9: 6)مرجع اشعياء 

قدس وحده يمكننا من الفهم في لروح الإعلان ابإمكانياتنا الذهنية، بل  بحسببقراءتنا  مطلقاً تختص  ال

ل ذهننا كما  ل‘  .يريدنا الرب يسوع أن نفهمقلوبنا. وبعدها ستحو  ث  اسأل الروح القدس عن تعريفه لكلمة ’م 

 .ولكلمة ’إيمان

 

 من خلال ’لكل شخص‘و شخص‘ ي’ لأ هذا

 دم الرب يسوع المعجزي وجسده، وليس فقط للخدمة

 

د   10   13-10: 13متى  ق  ت  لف  ُه: م  الت  اُلوا ل  ق  يُذ و  اٍل؟"ا مِّ ُمُهْم بِّأ ْمث  اب   11    "لِّم اذ ا ُتك لِّ  ج 
أ  ُكْم ": ف  ي  ل  ْد ُأْعطِّ ُه ق  لأ ن 

اتِّ  م او  ْسر ار  م ل ُكوتِّ الس 
ْعرُِّفوا أ  ْم ُيْعط   أ ْن ت  ل  ئِّك  ف  ا لِّأُول  أ م  إِّن   .12  و  ُيز ادُ  ف  ى و  ُيْعط  أ م ا  م ْن ل ُه س  ُه م ْن ل يْس  و   ل 

ْنهُ  ُذ مِّ ُيْؤخ  ُه س  ْند  ال ذِّي عِّ نْ  13  .ف  ين  لا  ي ْسم ُعون   مِّ عِّ امِّ س  ُرون  و  ين  لا  ُيْبصِّ رِّ ُهْم ُمبْصِّ اٍل لأ ن  ْمث 
أ  ا ُأك لِّ ُمُهْم بِّ أ ْجلِّ ه ذ 

لا  ي ْفه ُمون    ".و 

لهذا الدليل قد ُكتب من وجهة نظر السماوات من نحو واقع السماء على ال " "يجب أن ,أرض: "قد ُأكمِّ

ب أن تولد من جديد،" "أنت خليقة جديدة في المسيح،" "لا تموت في المسيح لكي تحيا في المسيح،" "يج

غالب وأكثر من منتصر في كل تستطيع أن ترضِّ هللا بدون إيمان،" "صلاة البار تقدر كثيراً في فعلها،" "أنت 

هو في حياتك، إذن  لو كل ما ت قدم ياة الأبدية."ضعف وترث الح"ستنال مائة  29: 19 وبشارة متى  الأشياء"

فأنت تسلك في ملكوت السماء على الأرض. وإن لم يكن كذلك، "لم تنل لأنك لم تطلب،" يجب أن تطلب 

من خلال الدم  ‘تب. قلبك  ي’ ف هو الفهم والسؤال أهليةالة ما ُيسر قلب الروح القدس حينما تسأل. معجز

رق من أجلك من داخل قلبك، ثم فكرك. في كل لرب يسوع واسأل مشيئة الرب وط المعجزي وجسد ا

  الأشياء.

 

هل ترغب بما لدى الرب يسوع من أجلك أنت؟ إذن عليك أن تدرك بأنه لا يوجد شيء 

يقول الرب  –، بل سيكلفك كل حياتك التي عشتها والتي تعيشها الآن بطريقتك مجاني 

. بالحقيقة الرب يسوع قد قدم كل شيء عندما سفك دمه وهو "أحراراً يسوع، "أتيت لأطلقكم 

 ا.يطالب بكل شيء أيضًا من جهتن

 

هذه هي  37: 22حب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وجسدك وذهنك وقدرتك.‘ متى ت ’بالنسبة لنا:

 1: 12. رومية المنطقيةخدمتك 
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ى الأرض وبأن تكون متواصل مع باستطاعة هذا الدليل أن يساعدك في المسير في ملكوت السماء عل

 .لو سمحت أنت بذلك  السماوية الخاصة بك الأبدية الحياة

 

أنا أسلك في ملكوت السماء على الأرض، أنا عازم وقد أصبحت مؤهلاً للإستماع والطاعة : تعليق الكاتب

 من ملكوت السماء على الأرض. واستقبال النتائج

 

حيث كنت في الماضي كما يحاول الآخرون والوجود والدوافع البديلة  الالخيمحور لن أعود إلى التواجد في 

 كة السماء الحقيقية على الأرض.التواجد من خلال ذواتهم من دون ممل

 

 لدي معجزات مستمرة في حياتي والتي تتخطى كل إدراكي، وقلبي وعقلي مرتبطين بالسماء.
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 في هذا الدليل هو تقديم   فرضيةال

  على المستوى الشخصيتكلم إليك حقيقة أن هللا ي

 الريما هي .1

a. .أن تصبح مؤهلاً من خلال دم الرب يسوع المعجزي وجسده 

 "جسدي وكلوا دمي اشربوا"قال الرب يسوع، 

هذا يعني بأن حياة هللا هي في الدم المعجزي  ."الدم في الحياة"الكتاب المقدس يقول، 

 ليسوع المسيح الذي قد ُسفك.

b. إلى الروح القدس وأن تنفذ مشيئة الروح القدس وطرقه. أن ترغب في الاستمع 

c. .أن تستقبل رغبة قلبية لعمل كل ما يسأله الروح القدس 

d.  أو تستقبل توجيهات الروح القدس خطوة ة يمعجز اتومعون اتتوجيهأن تستقبل

 خطوة لما يريدك أن تفعل.

e.  على الأرض.من خلال ملكوت السماء جسدك وأن تتغير في قلبك وعقلك 

f.  أن تستمر في استقبال المعجزات لتحفظ قلبك وذهنك وتحريرك ومعونتك وحمايتك

واشتياقاتك وتغييرك في نفس المسار الذي يقودك فيه الروح القدس ولتبق ثابت في 

 .وتنتصر في كل الظروف التي تواجهك  ملكوت السماء على الأرض

g. س وإعطاء ان وصوت الروح القدأن تستخدم دم وجسد الرب يسوع المعجزي

لمجد وبأن تقول له "نعم يا رب"، كأداة قياس لتراقب نفسك وتحفظها هللا كل ا

 ثابتة على المسار لتبق  في مملكة السماء على الأرض. 

h.  إعطاء وصوت الروح القدس و وجسد الرب يسوع المعجزيانأن تفهم بأن دم

ك في داخل ، سيطلقك حراً من أسر يارب‘كل المجد هلل وإجابة الرب بالقول ’نعم 

ر داخل كل طرق دنيوية ومن صنع الإنسان وبذلك تتمكن من المسير ذاتك، الأس

 والمكوث في مملكة السماء المعجزية على الأرض.

i.  حول الاستمرار في  يتمحورهذا الدليل هو ليس شيء إضافي وزائد عن الحاجة، لكنه

 اء الأبدية.على الأرض، ولتكون في السمفي ملكوت السماء وتمكث أخذك لتحيا 

 

 الاستماع إلى الروح القدس  .2

a.  عليك أن تدرك بأن صوت الروح القدس هو ظاهرة ومعجزة وبأنه واقعي بالنسبة لنا أن

 نستمع إليه ونتبع إرشاده.

b.  من وجهة نظر السماوات وستنال مائة ضعف وسترث  مستوحاً كأن تقرأ الإنجيل تعلم

المسيح الجعالة التي أعدها هللا في رف عنونجد الهدف من حياتنا هو أن الحياة الأبدية. 

 والسلوك فيه باستمرار كما فعل الرب يسوع.

c.  ًافهم أولاً بقلبك وثانياً بعقلك: اعرف الفرق دائمًا ولا تجعلها تختلط معا 

† 

† 
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d.  احتضن صوت الروح القدس أو تأثيره. أنت تخضع عندما تطيع من قلبك، ومن ثم

 تبدأ بالظهور والتجسد أمامك في حياتك.سيستقم ذهنك. ثم نتائج ما قد قيل لك س 

 أن تكون تلميذ الرب يسوع المسيح  .3

a.  يسوع  دمإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها أن تصبح تلميذاً للمسيح هي من خلال

 .هالمعجزي وجسد المسيح

b. .استقبل السلام الذي يفوق كل عقل 

c. ي رغبة للخضوع كن مؤهلاً لتستمع إلى الروح القدس، تبنى كلمات الروح القدس ف

 .والتنفيذ

 

 عقل وإدراك  كلأن تستقبل السلام الذي يفوق  .4

a.  دع ذهنك يذهب بتعمق أكبر في ملكوت السماء على الأرض، حينها ستنال فكر المسيح

 وستكون في راحة.

b.  ،ثم ُكف )توقف وتوقع(وبعدها ستكون مؤهلاً للخطوة الثانية ... 

 ( واعلم أني أنا هللاتوقعو توقفُكف ) .5

a. وعشتها‘، هللا أنا أني واعلموا كفواة تحركت بصدق في نظام هللا لمعالجة الأمور، ’ل مر في ك 

وجسده، المشاكل تتلاشى واشتياقات هللا تتجسد  من خلال دم يسوع المسيح المعجزي

 .أمامي 

b.  هافيوثباني الرب يسوع وطرقه بثم أدرك بأن ُجل الأمر متعلُق فقط. 

 زاد لك سي  آخر اطلب ملكوت هللا أولاً وكل شيء .6

a.  عندما أتواجد حقًا في ملكوت هللا الحميمي ناظراً هللا وجهًا لوجه يفقد كل شيء آخر في

أهميته ومغزاه فلا يوجد ماض ولا مستقبل بل ببساطة لا يصبح لي أي وجود الحياة 

 وأصير كاملاً في ملكوت هللا الحميمي.

b. ستقبل مُ سماوي، و عندما أكون في ملكوت السماء على الأرض، فأنا في سلام

 للمعجزات.

c.  وأرى وعندما أسمع نقائص أرضية لرغبات أو لمنتبهاً فيها أكون التي الأوقات  وفي

حيث كنت في  ي أدرك أنني قد خرجت من نطاق ملكوت هللا الحميم ،بالنظرة الدنيوية

محضر هللا، وقد تحركت بعيداً خارجاً من ملكوت السماوات على الأرض وعدت ثانيًة إلى 

 لوضع الأرضي.ا

d.  ُظهرأتوب ثم أحزن وهذا الحزن من شأنه أن يأتي بي مجدداً وجهًا لوجه مع هللا. فهو ي 

 يالحميمملكوت هللا  أعود إلى التواجد في أمام هللا، ومن ث م مصداقيتي وأمانة قلبي 

 .ثانية

 الحياة في ملكوت السماوات على الأرض .7

† 
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a.  ا أيضاً في  مع شعبه في البرية وبعدهعدن، ومجدداً عندما كان هللا جنةكان هذا في

 أرض الموعد.

b.  نستطيع أن نكون في ملكوت  دم وجسد الرب يسوع المعجزياتاليوم ومن خلال

 السماء على الأرض.

c.  أو في السماء الآتية على الأرض في دم وجسد الرب  الحميميةالتواجد في السماء

 . لأعمق من الذاتيأخذك يسوع المعجزيان 

 كلي السيادة و "أهيه الذي أهيه" ي القدرة، هللا هو كل .8

    لا تكن آلهة أمامي .9

تكن آلهة ولا خطية أمامي.‘ عليك أن تدرك بأن ’الآلهة والخطية‘ كلمتان  هللا يوصي: ’لا

 مترادفتان يمكن استخدامهما بالتبادل.

 الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وجسدك وفكرك وقدرتك بأحب .10

a. يحب  نسان العازم على ’أنسوع سيحيوا فقط مع وفي الإهللا والروح القدس والرب ي

 هللا من كل قلبه‘.

b. لقادر والعازم على أن يحيا هللا قد أعطى الإجابات وتعزيز القوة من خلال الروح القدس ا

في داخلي، يعملني كل الأشياء وقد أعطاني القدرة من خلال دم وجسد يسوع المسيح 

 سماء على الأرض في يومنا هذا.المعجزيان. هكذا تكون الحياة في ال

c.  تغير في يومنا هذا: لن يسكن يمن صنع بشر. والأمر لم  هيكليسكن في لم يرد هللا أن

الروح القدس في فكر إنسان أو أعماله الصالحة، بالحري فقط فيما هو موحى به 

 ومدعوم من الروح القدس.

 إدراك محبة هللا .11

a.  توجد آلهة لا’أمامي‘وتوجد خطية تقف  ا’ ل ،خليقتهفي  طبيعة الخاطئةالهللا لا يحب 

كل الأشياء تصير جديدة،  دم الرب يسوع المعجزي وجسده في لكن  ‘تقف أمامي. أخرى

 كل من ُيقبل ينال.

b.  لقد صنع هللا تدبير عن طريق جذبنا إلى دمه المعجزي لكي ننال الغفران والتغيير. في

 طبيعيهنتيجة ومحبته هي  دم يسوع المسيح المعجزي وجسده، نحن خليقة جديدة

 جديدة في المسيح.‘’أنا خليقة  في‘وفيكم، وأنتم  ا’ أن :لتغييرنا إلى صورته

 أخذ السيادة .12

a.  السيادة باستخدام الأدوات كامل أنت غالب وأعظم من منتصر في كل الأشياء؛ استرجع

(b)  و(c)   و(d). 

b. وإعطاء هللا وتوجيهاته،  من خلال دم وجسد الرب يسوع المعجزيان، صوت الروح القدس

 كل المجد بالقول ’نعم يارب‘. 

c.  يتكلم الروح القدس فينا أو من خلالنا إلى الواقع الُمعاش، خططه تتحول إلى واقع

 مجسد أمامنا.
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d. في قلب الرب يسوع وذهني في ذهن الرب يسوع. ثم ُأسل ِّم وأضعه قلبي  أسلم ثم

واحدًا مع الروح القدس ُأصبح  ذاتي، كل الظروف وكل المستقبل بين يديه وعندما

والرب يسوع يقول، "قد تم". حينها أبدأ في رؤية المعجزات وهي تتكشف أمامي بحب 

 وبطء وباستمرار.

 مفهوم الحل الذي أعده هللا منذ البداية  .13

a. قلب الرب يسوع و. قلب يجب أن تدرك بأن مفهوم الحل هو في الأساس منبعه القلب

(. 1منذ الأزل )يوحنا  الذي كان والكائن الكلمةهو ب يسوع الروح القدس وقلب هللا، الر 

 وليس فيه أي مشاكل، بل حلول فقط. الثالوثمفهوم الحل هو موجود في 

b.  قلب هللا لك. بإمكانك فعل  تطلبأنت تجعل نفسك مؤهلاً لمفهوم الحل هذا عندما

ب يسوع ولا من خلال الر  بدم وجسد الرب يسوع المعجزيان قد ُدفعذلك لأن ثمن ذلك 

 مكن أن ُيسحب.ي

c.  تم قد’ بأنه  عالماً  ه، أنت تضع نفسك وعقلك وكل قلبك بين يديقلب هللا تطلبعندما .‘

 عطيت وسُتعطى لك.من قلبك الحلول التي أُ  تحياوبعدها ستعرف أن 

d.  إن كان منسوبهما منخفض  ،تانماثلتم  كلمتانطلب‘ كلاهما ’أن تؤمن‘ و ’أن تالكلمة

لكي تكون في مستوى عاٍل من الإيمان وتكون القوة معدومة لديه.  عند إنسان ما،

من هللا وسيكلفك كل شيء، بما في ذلك كل ذاتك وكل ما كان  تأتى  ذلك يإن والطلب ف

لديك وما سيكون لك. إنه هذا المستوى العالي الذي فيه تطلب قلب هللا من كل قلبك 

’وجهاً لوجه  تتواجد في محضر هللا  من حيث يعطيك هللا القوة، هناك  درتك وومن كل ق

هذا هو أن و معرفةالإيمان يتحول إلى . عندما تسير من عمق إلى عمق أكبر، معه‘

 .مجسدًا أمامك  الإيمانيتحقق 

e.  حيث تكون مدعوماً بقوة هللا وطرقه.و في عمله مفهوم الحل ينجحهنا 

f. .ل والمشاكل تبدأ في الإختفاء  هنا حيث تحدث عملية التحوُّ

g. الحل هذا.إلى التوبة يومياً، لأتمكن من السلوك والبقاء في مفهوم  باستمرارى أسع 

وأريد أن أبقى فيه لأن كل أمر آخر على الأرض هو غريب وغير مشبع وبدون قوة 

 وباقِّ هنا لفترة وجيزة. همجيو

h.  تحدث مشاكل الحياة بسبب عدم معرفة مفهوم الحل هذا بأنه يبدأ في قلوبنا. من داخل

الثمن نا نستطيع أن نتحول إلى طرق هللا المعجزية للحياة، ونستطيع أن نعرف بأن قلوب

 . من أجلنا ُدفعقد 

i.  المعجزة الإلهية تعيد اتساقنا ‘، هذه ’دم وجسد الرب يسوع المعجزيانهو مفهوم الحل

 وُتحولنا وتقوينا وتطلقنا لنكون أحرارًا وسالكين في النصرة.

j. في مذكورة لحقيقية كما أراها وكما أمارسها )الصلاة اليس صلاة  هومفهوم الحل  إن

ي لي عندما ُوجهُت للذهاب إلى ( كان قد ُأعط kو jمفهوم الحل )بند  لاتباع(. 11صفحة 

. هذا المفهوم هو أن تضع يدك على جبهتك وأن تقول من 2016و في أفريقيا عام توغ 

يأتيان إلى ذهني." كرر  داخل قلبك وبفمك، "دمك وجسدك المعجزيان أيها الرب يسوع

ذلك خمس مرات وادخل إلى عمق أكبر في كل مرة. لاحظ بأن ذهنك توقف عن العمل 

† 

† 
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اذهب في عمق أكبر بأن ترسل ذهنك ثم . استقبلت سلام يفوق كل عقل وفهم’وقد 

ومن هنا ستبدأ أيها الرب يسوع."  ي إلى داخل ذهنه، وبأن تقول، "تعال إلى ذهن

 . في داخل ذهنك باستقبال ذهن المسيح 

k.  ثم تفعل ذات الأمر في قلبك. ضع يدك على قلبك و ردد، "ليأت دمك وجسدك

أيها الرب يسوع إلى قلبي." ردد ذلك خمس مرات وتعمق فيه أكثر وأكثر مرة  المعجزيان

يقول الكتاب  ‘كفوا واعلموا أني أنا هللا’.تلو الأخرى. حينها ستدرك وستستقبل حقيقة 

عندما ,’ وذلك هو قلبه الذي قد وضعه في داخل قلبك. القلب إلى بيستجي هللاالمقدس، ‘ 

بالتغيير من منظورك  مباشرةتمارس ذلك في كل صباح وفي كل مساء، حياتك سبتدأ 

. وهذا هو ما ُيسمى صالح وجيدالأرضي إلى منظور هللا الغير معلوم ولكنك ستعي بأنه 

 نلته بعمق أعظم. ت ذلك أكثر، كلما‘ملكوت السماوات على الأرض’. وكلما فعل ـبـ

l.  وقد ، هذا المفهوم الشعب، في أفريقيا، تكلم إلي  الرب لكي ُأري كنا في توغوعندما

وبعد الاستمرارية في ممارسة ذلك لمدة تتراوح بين الخمس والعشر  تحركوا إلى العمق

بالاهتزاز  في رؤية سماوات ُتفتح فوق رؤوس بعض الأفراد فيما قد بدأوا دقائق، بدأتُ 

يوم الخمسين في الحدوث  قد بدأفها ن كراسييهم في كل الكنيسة. أرضاً ع والسقوط 

السماء على الأرض بالنسبة لكل واحد. لاحظت بأنه على  هي  هذه. بحسب ما أظن

 لكي ينال السماوات المفتوحة المرء أن يرغب بصدق وأن يتقبل الغير معلوم عن هللا

أو إظهار قادم من قِّبل الرب. لاحظت  لى استقبال أي إعلانإن هذا يجعله قادر ع فوقه. 

لومن هذا العالم،  تحريرحملة بسلام هللا، مع أيضاً بأن معظم الإعلانات تأتي مُ  نحو  تحوُّ

مستقبل كل لغير معلوم من عند هللا والذي يشكل الحرية، كذلك استقبال واستلام ا

 بشخصه.منا واحد 

m. في كل يوم على مدار الإثنين والعشرين سنة علي   هبطتلقد واختباراته:  وحي المؤلف

ملكوت إعلانات سماوية عن أمور لم تكن معروفة لدي وهذا هو ما أسم يه الماضية 

على الدوام غالب نك تصبح فإسلوك فيه، عيش وال. وكنتيجة للى الأرضالسماوات عل

ل كياني إلى علاقة  .وأعظم من منتصر تعمل في  سيطةحب بإنها علاقة غرامية تحو 

 باستمرار. وترتقي بحياتي يوماً بعد يوٍم.
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 خل هللا أكثر في المعجزاتتريد تد  إن كنت

 القدس في حياتكعليك أن تنُقص لكي يزداد الروح   

 افهم بقلبك وذهنك كيف يريدنا الروح القدس أن نقرأ الكتاب المقدس .1

a.  م  إليهم، لأنهم قالوا، ": الشعب القديم لم يرِّد أن يتكلم هللا 19: 20اقرأ خروج َمعَ  َمعَنَا َأن تَ  تََكلَّ . َفنَس 

م   َولَ  قد لقد رأوا قوة هللا وكانوا قد تسلموا الوصايا العشر للتو والتي  ."نَمهوتَ  ِلئاَلَّ  هللاه  َمعَنَا يَتََكلَّ

 . العبراني ضد هللا وضد مجتمعهم  كشفت ما كانوا يقترفونه

b.  الشعب القديم هللا عازم على مقابلة ية حيث قابله هللا. : ذهب موسى إلى البرالمؤلفوحي

 قد أتى هللا إليهم كما أتى لموسى." وثانياً، صراخهم صوت سمعتحيث هم، أولاً لأن هللا قال، "

من ثم ه تماماً كما فعل موسى. هللا كما أرادهم أن يقبلو إعتناقكل ما كان عليهم فعله هو 

لم هللا إلى موسى  إليهم كما تكلم إلى موسى. وقبلما تكفقد كان من الجائز أن يتكلم هللا

 عك، بما أنه قد تكلم معي.فقد تكلم إلى أبرام، فلماذا لا يتكلم هللا م 

c.  عندما سل مت نفسي، غير راغباً بأن أحيا و أوجد حيث كنت سابقًا، أتى إلي المؤلفوحي :

 الروح القدس.

 الذي كان ومازال من وراء الكتاب المقدس اقرأ وافهم بقلبك ثم بذهنك، غرض الروح القدس .2

a. .المجد هلل.من الضروري العودة باستمرار وإعطاء كل  افهم بقلبك 

b.  تستطيع أن تمتلك ذهنًا صافيًا ف دم وجسد الرب يسوع المعجزياناستقبل الآيات من خلال

 المعجزات.وتنال 

c. ستمنحك تلك الآيات  يجب أن الروح القدس يوحي بالآيات ويتكلم بها ويكشفها لك، وحينها

 القوة والاستنارة.

d.  فيك ومن خلالك.الأرض  على  ملكوت السماواتالآيات ستوسع من حدود 

e.  استقبل الوحي بتعمقك في الآية إلى أن 10: 13آيات الكتاب المقدس هي أمثال؛ اقرأ متى .

فهو يعطيك القوة على الأرض،  ملكوت السماواتتنال الوحي بالروح القدس. هذا هو 

 امك.صبح حقيقة ماثلة أم وي

f.  ،تضيء س الآيات وعندما يأخذك هللا إلى تلك الآيات من منظوره هو، ستنال الإدراك الروحي

 تكشف الإيمان الحقيقي. إنها. ملموسة أمامك وتتجسد صائرة حقيقة واقعة

g.  أنت استنارًة وتمنحك حرية وتغيير. تزدادإن الغرض من وحى الآية هو أن 

h. على  في ملكوت السماواتفي نصرتك بمسيرك  تزدادآية هو أن إن الغرض من وحي ال

 الأرض.

i.  إن كنت ترغب وتحتاج إلى المزيد من السماء على الأرض أكثر مما أنت عليه الآن، فإنك

، والذي الكتاب المقدس. الروح القدس مؤلفستحتاج إلى الإدراك بأنه لزاماً عليك استقبال 

وهو هو من أوحى بكتابة الكتاب المقدس  مؤلفلا. نفسه هو أعظم من الكتاب المقدس

كلاهما لهما موضع في والآيات في القلب والذي يصنع تحولاً في الذهن.  بوحي من يلهم 

† 



 كيفية أن ترغب وتستمع وتستقبل وتمضي قُُدما  

""أنا غالب وأعظم من منتصر في كل شيء  
 

 16 صفحة    مركز تطبيق ريما السماوات المفتوحة 2017 © حقوق النسخ    

حياتك، لكن لابد من الاعتراف بالروح القدس كالكاتب والمؤلف ومصدر وحي الكتاب 

 المقدس، كي ُيعلن الكتاب المقدس كما ينبغي.

j. وهللا الآب. ملموسة والروحية مع الروح القدس والرب يسوع ة والهذه هي علاقتك الشخصي

ي ملكوت  عندما تستودع كل ذاتك في دم وجسد الرب يسوع المعجزيان، تكون مهيًأ لتلق 

السماوات على الأرض. سيؤكد الكتاب المقدس على جميع أنشطة السماوات في الأرض 

لروح القدس من خلال الكلمة ك اوالعلاقة التي بينك وبين الثالوث عندما يكشفها ل

 المقدسة.

k.  .لن تستطيع بأي حال أن تتلامس مع ملكوت السماوات هنا على الأرض بقدرتك الذهنية

ومساندة الروح القدس. حينها فقط يبدأ ذهنك بالتغير هذا يتم فقط من خلال الإعلان الإلهي 

 .بحسب مرضاة هللا

l.  :وليس لمجرد الإدراك  ر استنارة روحيةمصد يكونس من أن لابد للكتاب المقدوحي المؤلف

عندما أنال إعلان روحي من دم وجسد الرب يسوع  بلالذهني فحسب حينما أقرأه، 

وستظهر فإن الروح القدس سوف يعيد تشكيلي من خلال  الوعود الإلهية المعجزيان 

  وليس فقط بعد مماتي. في حياتي الآنالمعجزات وتتداخل 

m. م  أعلاه لأ وحي المؤلف: أنا أعلم نني أستقبل الوعود في حياتي. حينما لا أكون راٍض ما ت قد 

في حياتي، فإنني أذهب إلى عمق أكبر  من مشيئة الروح القدس وطرقهوأبغي المزيد 

أكثر فأكثر.  دم وجسد الرب يسوع المعجزيانوأكبر في حضرته، أخرج خارج ذاتي واتجه نحو 

 ته.القدس يتكلم بإظهارا ثم يتكلم الروح

n.   ،آية كتابية زائد إعلان روحي زائد سلام عجيب، أو الريما زائد إعلان روحي زائد سلام عجيب

 الأشياء. كلانتصار وغلبة بل أعظم من منتصر في يساوي 
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 6و  5و  4اختبار نتائج الصلوات الفعالة في المستويات  

 جتاز في المعجزاتإدراك منظور هللا لكيفية الصلاة ومراقبة قلبك العطشان والمقدس ي

َمنِي َأبِي "كما قال الرب يسوع،   مُ بِهَذا َكَما عَلَّ  يوحنا   "َلْسُت َأْفعَُل َشْيئ ا ِمْن نَْفِسي، بَْل َأتََكلَّ

ِ ِحيٍن تَْسَمُع ِلي." 28: 8  42: 11" يوحنا َوَأنَا عَِلْمُت َأنََّك فِي ُكل 

متجسدة ومتحققة. كلمة صلاة هي قصة  خبرتي وفهمي لكيفية الصلاة )حوار( ورؤية المعجزات .1

 . التشفع؛ الكلمة هي ‘تشفع‘ والروح القدس وحده يستطيع أن ُينشأ 10:  13متى  مثل، انظر إلى 

a.  ُذبُت وُأذيب نفسي بين يدي الروح القدس وثم في قلب الروح القدس. بعدها أطرح كل لقد

 .لوجه مع الروح القدسخوف من فقدان السيطرة، لأنني وجهًا 

b.  ،على الأرض كما هي في السماء، كما نصليها في الصلاة الربانية،  لتكن مشيئتك مشيئتك

 ".األرض لىع كذلك السماء في كما مشيئتك لتكن ملكوتك، ليأت"

c. لا أنال لأنني لا أطلب" ’مشيئة هللا وطرقه’. يجب علي  أن أدرك في " نيعلي أن أدرك بأن

ي نيئته وطرقه، وليس رغباتي وأفكاري؛ فإنقلبي الصورة الأكبر التي لدى هللا عن مش

 أضعهما كلاهما في قلبه هو.

d.  علي أن أدرك بأنه ‘هل يوجد شيء أحتاجه عندما أكون في داخل ملكوت هللا؟‘ الإجابة هي

لا، لا شيء. وإن كنت في لحظة ما في عوز، فإنني أكون خارج ملكوت السماوات لأنه ليس 

دما أدرك بأنني خارج ملكوت السماوات بسبب عدم عوز في مملكة الرب على الأرض. عن

والعودة إلى الداخل مجدداً، بشفافية أكبر من جهة نفسي وأمام  التوبة، ى خضوعي، فقط عل

 الروح القدس.

e.   من أجل كل الأشياء في كل الأوقات،  دم وجسد الرب يسوع المعجزيانأتوب وأتضرع إلى

، ثم أتحرك لعمق أكبر وارتفاع أعلى، اواتحتى أتمكن من العودة إلى داخل ملكوت السم

 ل الوقت.محاولاً البقاء هناك طوا

f.  .أنا أتحاور وحي المؤلف عن طريقة الصلاة: لا أصلي كما تم تلقيني ولا أدعو هللا كما ُعل ِّمت

في ، أو أحاول أن أرى وجهة نظرهمع الروح القدس وأنتظر لأرى إن كان الروح القدس يريني 

أقول  هو. وجهة نظرهوأفعل ما يرغب به الروح القدس من  الروح القدس وجهة نظرقلبي 

لجسدك المعجزي، روحك، إرادتك،  نعملدمك المعجزي.  نعم" في قلبي وأحيانًا بشفتي أيضاً 

ثم أسمع الرب يقول "أستطيع أن أفعل ذلك". فأشعر طرقك وحضورك أيها الرب يسوع." 

أني أنا هللا." النتيجة للتو أصبحت بين  "ُكف واعلم بسلام وثقة يغمرانني وأسمع هللا يقول،

يدي هللا. ثقتي في المستقبل المجهول تأتي كمعجزة تستقر في داخلي وتبدأ بتفعيل 

 التغيير الذي يصنعه هللا. والمعجزات تبدأ بالتجسد والتحقق.

g.  ثم أصبح ابنقلبي من  أطلبعندما يكون لدي نقص مادي ما أو ضغف في قلبي، فإنني . 

 يراث للعرش. هللا وشريك م 

h.  أحيانًا عندما أستبق ملكوت السماوات وأطلب شيئاً ما، محاولاً التلاعب مع هللا لعمل شيء

مبكرًا عن جدوله الزمني. ثم أقول من قلبي "أيها الرب يسوع، إنني أحاول أن أتلاعب بك، 

† 
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من فكرة ذاتية،  حظ أنها كانت صلاةمع الرب. لا اً كن صادق."  وها هو ما أملك سامحني 

 ستصبح أمينة. بعدها

i. ه ثم أصرخ من أعماق قلبي "سامحني، أريد مشيئتك وطرقك" ثم أصبح واحداً مع هللا وقلب

 وهللا عالُم بقلبي. ثم يقول الروح القدس، "أستطيع أن أفعل ذلك".

j. يقدر أن يرفضني. هذه أرضية  وقلب هللا لن ،هحينما أعرف قلب هللا أستطيع أن أخاطب

 سة.مقد

k. ."ثم يحاورني الروح القدس بمثل هذا "أنا قادر على فعل ذلك 

l.  بالإيمان وأستقبل حينها المعجزة. ثم أعلم بأن علاقتنا  تتجسدأو العلاقة بالرب يسوع

جين( في  أنا )هللا(. وأحياناً أيضًا )وأنت  (جينالحميمة هي هكذا: أنا )الروح القدس( فيك أنت  )

هنا على  جين() )الروح القدس( وأنت  )الروح القدس( في  أنا يك أنت  جين( ف)أعلم بأن: أنا 

  .كواحد معاً اوات أيضاً، مالأرض كما هو في الس

m.  العلاقة الحميمة تأخذ مكانها وأصبح بها غالب وأعظم من منتصر وقاهر لكل شيء؛ هذا هو

بان ملكوت السماوات على الأرض من منظور هللا. ثم يبدأ منظوري الشخصي بالذو

 والأندماج مع منظور هللا.
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 أسلوب الريما في التحرك في اجتماعات الروح القدس النهضوية والبقاء في حالة النهضة 

والقادة يذهبون إلى الصف الأخير في الكنيسة، حتى لا يظهروا كمؤدين بل  ةس اوجميع القس  .1

حينها  – ‘الأولى للمحبة  ليستطيعوا أن يفتحوا قلوبهم، ناظرين إلى العلا ومتجهين نحو ‘العودة

 .سيجد الروح القدس طريقه

فقط ُتب وتحرك نحو الروح القدس. ويبدأ القادة حيث هم في الصف الأخير أحيانًا في إعطاء 

إرشادات أوحيت لهم بالروح القدس. لقد رأينا ذلك يحدث بالفعل. كذلك، التجمع في مجموعات 

ويدعون الروح القدس يقود ويكشف ويجد ل( دلي)الصغيرة من خمسة أفراد، فيقرأون من الكتيب 

 ريقاً. مشاركين فقط بالإعلان الذي ُأعطي  بالروح القدس.لنفسه ط

 من وجهة نظر السماوات لكي تكون منتصراً في كل الأشياء –سبع نقاط للصلاة  .2

a.  ِأشياء من الأرض إلى  يريد أن يستهدف وُيبدلهللا  .عرف بأنك لست تملك لأنك لم تطلبا

 مشيئته وطرقه.كما هي حالها في السماء‘، كوت السماوات على الأرض ‘مل

b.  أنا ألتزم بدمك المعجزي أيها الرب يسوع وألتزم بجسدك المعجزي أيها الرب يسوع. ردد ذلك

 بصوت مرتفع.

c. .أنا أشرب دمك المعجزي وآكل جسدك المعجزي أيها الرب يسوع 

d.  مشيئتك وطرقك أيها الرب يسوع. فقط أنا أطلب 

e. الروح القدس تكلم إلي  وسأجيب بنعم، سألتزم بما تقوله وأفعله، وبمعونتك وإعدادك  هاأي

 ما تطلبه مني. كللي لعمل 

f.  لذا فأنا أقول، "أيها الدوافع البديلةهللا يقول ‘لا خطية ولا آلهة أخرى أمامي‘ بما في ذلك ،

 اتي".الرب يسوع خذهم جميعاً من حي

g.  فأقول من صميم قلبي، "أيها الرب، خذ كل المجد  –وقات لأا كلالمجد في  بكلهللا يطالب

في داخلي، من خلالي وحولي." بعدها أصبح مؤهل ليتلامس قلبي مع قلب هللا ووجهي 

 مع وجه هللا.

وجهة نظر السماء هذه نحو الأرض وأيضاً  – الريماأنا ألتزم وأخضع لصوت الروح القدس الذي هو  .3

 رض. اطلبوا أولاً ملكوت هللا وكل الأشياء سُتزاد لكم. الريما هما ما يتحكمان في الأ

أيها الرب يسوع" في  ضع يدك على جبهتك وُقل، "دمك المعجزي – كيفية الدخول إلى عمق أكبر .4

 ذهني واذهب إلى عمق أكبر وأكبر مكرراً ذلك خمس مرات وستنال سلام يفوق كل إدراك.

لأمر، دمك المعجزي أيها الرب بك وافعل ذات اضع يدك على قل – اذهب في قلبك إلى عمق أعظم .5

بعدها يسوع في قلبي. وبوعي اذهب من عمق إلى عمق أكبر في قلبك كرر ذلك خمس مرات، 

 ستستقبل مفهوم ‘كفوا واعلموا أني أنا هللا‘ في كل الأشياء.

د الروح لتعرف ما يري تقبل هللا عبادة من شعبه، كن مؤهلهنا تنفتح السماوات ويس  – عبادة أعمق .6

فقط ادخل وهو سيجلب الترنيمة التي يريد الروح القدس أن يسمعها من شعبه. سماعه  القدس

ويتعمق أكثر  4بالقلب المذكور أعلاه وأعطِّ الروح القدس ما يريد سماعه. هذا يبدأ في المستوى 

 كثر وأكثر.فأكثر. هللا يستجيب للقلب، ليس للآلات الموسيقية ولا للميكروفون. تحرك فقط للعمق أ

† 

† 

† 

† 
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عندما تكون هناك حاجة إلى التغيير، أخرج خارج ذاتي،  – أكثر عمقاً وأكثر علواً لحلول المعجزات .7

ثم أقول،" أحتاج  أتوب وأذهب إلى عمق وعلو أكبر في داخل قلبي حيث الباب إلى السماء يقابلني.

صل إلى مستوى الحل ". أستمر في التعمق إلى أن أإلى دمك وجسدك المعجزيان أيها الرب يسوع

تبدأ معجزات كاملة بأن تصبح هو حيث  4لذي أحتاجه. هناك سبعة مستويات: المستوى المعجزي ا

التغيير له مكانأً، لكن أولاً عليك أن تتعمق وأن تذهب إلى المستوى حيث أن يجد ملموسة ويبدأ 

تستمر في الصعود  ي ستصبح منتصر. من الجائز أنيوجد الحل الخاص بك. ثم في المستوى التال

 ، لقد وصلت إلى هناك سابقاً، لك أن تستمتع!7مستوى حتى إلى ال

عما  ستنالون معجزات من السماء ، أنت وهممن السماءعلم عندما تُ  – السماءمنظور تعليم فقط  .8

الأرض، نوال معجزات شخصية الريما: المسير في ملكوت السماوات على  تقوم بتعليمه. تلك هي 

 تحول إلى كائن سماوي.والبدء في ال

 .من موجهة نظر السماء - الأربع نقاط  تقدمة .9

a.  تكلم أعطيه إياهاي عندماوالأخرى أنا أسأل الروح القدس أن يتحدث إلى  عن خطاياي والآلهة، 

وأستخدم أصبع السبابة لأضع  الأخرى والآلهة يزيل كل آثامي ثم أطلب من الرب يسوع أن 

 مات. التقد في سلةالأخرى خطاياي والآلهة 

b. " ألطلق أتيتأطلب من الروح القدس أن يتحدث إلي  ليحررني مما أ دين به ولُيفعل الآية 

وإذا تكلم الروح القدس فأنا فقط أطيع. وإن لم يتكلم، فإني أضع اصبعي . "أحراراا  المأسورين

بل هو سلة للرب يسوع لكي يطلقني حراً. الأمر غير متعلق بالمال، الثاني مع سبابتي في ال

للروح القدس حتى  متنبهل نفسي السماع والطاعة متى وإن تكلم الروح القدس. فأنا أجع

 .يتكلم إن أراد ذلك 

c.  من أجل توفير احتياجاتي أطلب من الروح القدس أن يتكلم إلي  عن العطاء في التقدمات

قال شيء . فإنني فقط أسأل الروح القدس ماذا يريدني أن أقدم، إن لليوم وغداً ولمستقبلي 

ني أضع اصبعي الثالث في السلة من ما فإني سأفعله إن كان معي. وإن لم يكن معي، فإ

لكنني لا أعطي ما قد أعطاه هللا لي شخصياً، إلا إذا أشار علي  . برني بهأجل المبلغ الذي أخ

 الروح القدس بفعل ذلك.

d. ن أملك ذلك المبلغ، ي حينها أقدم. وإن لم أكن، فإنللعطاءوع شفاعة روحية ج إن كان لدي

أطلب من  الرابع في السلة والذي يشير إلى رغبة التشفع للعطاء، ثم أضع اصبعى فإني 

  .الروح القدس أن يأخذني بكاملي 

  

† 

† 

† 
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 الريما واستمرارية نتائجهامصداقية 

الرب إلهك من كل قلبك وجسدك ونفسك وقوتك. هذا مثل أن ‘تحب هللا كما هو يحب  بأحب .1

. أينما عل مت أو تكلمت، فإنك سوف تكون في هذا الموضع ثم منأول. لب الالمتطإنه  نفسه.‘

محبتي لربي )بكل قوتي( ستقتحم وتتغلب على أية الأرض.  على الحياة من السماء أو التواجد 

 في حياتي لأن الرب يسوع قد أتم دفع الثمن.صعوبة أو حصن 

يقة التي بها يرى هللا سًا ومفتوحًا للطرلي وأصبح قلبي حسافي قلبي، أصبح هللا شخصياً بالنسبة  .2

 بمنظوره الحقيقي الغير معلوم لدينا.

للدخول للسماء على الأرض هو  الواحد الوحيد والباب ملكوت السماوات على الأرض هو هنا اليوم .3

دم وجسد الرب يسوع المعجزيان وإنك لن تعود موجوداً فيما بعد عندما تدخل وتنغمر في ذلك. 

والرغبة في الدخول. أعلم بأن هللا يستجيب  ي وحيوي، فلابد من أن يكون لدي الوعي فإنه أمر روح

 .سيحررني للقلب وقلبي يصرخ للروح والحق والحق 

. انظر "أكملته قد ألعمل أعطيتني الذي العمل األرض، على مجدتك أنا" 4: 17"، وفي يوحنا "قد تم 30: 19يوحنا  .4

كل ما قد  قبل إعلانات روحية، احتضنهم جميعًا، استقبلأعمق وأعمق وأعمق في داخل قلبك، است

 تم، ثم استقبل المعجزات الخاصة بك.

 ".قد تملدم وجسد الرب يسوع المعجزيان، لأنه قال " أعطي ماضي  وحاضري ومستقبلي .5

ليغفر هللا لي خطاياي التي فعلتها في الماضي  دم وجسد الرب يسوع المعجزيان قد فتحا الطريق .6

وللإنصات هللا من خلال الروح القدس،  صوتذا فأنا مؤهل لأن أكون ابن هلل، ولسماع والحاضر، ل

يع الخطايا والآلهة قد ُسل ِّمت لدم وجسد الرب يسوع للروح القدس وهو يرشدني، طالما أن جم

المعجزيان. لذا فكل ماضي  وخطاياي وآلهتي قد ُرفعت عني، ذهبت عني كبعد المشرق عن 

 المغرب.

 إلى بتغييرك ماذا يريد أن يفعل في حياتك ح القدس بحسب منظور هللا ب من الروعندما تطل .7

ابن هلل، فسيعتمد الروح القدس على كلمات مثل، ‘أستطيع فعل ذلك‘. ومن ثم تراقب حياتك  صورة

وهي تتغير دون أن تفعل أي شيء غير كونك ابن هلل كما يريدك الروح القدس أن تكون كمعجزة 

 جزات المادية بعدها.هر المع؛ ثم تظ ُمتغيرة

من الماضي، إيقاف أفكار اليوم الغير نقية وعدم ، تسليم افكار تنبع كلما تبت أكثر يوماً بعد يوم   .8

 التوغل في الخيالات، كلما شاهدت حياتك تتغير لتصبح أفضل وأكثر حلاوة وأعظم حرية.

وات على الأرض ثم في ؛ هذه بداية المسير في ملكوت السماعندما تسمع صوت الروح القدس .9

 الأبدية.

ق أي شيء وكل شيء آخر، فإن الروح القدس فو عندما ُتعد قلبك ليستمع إلى صوت الروح القدس .10

سيتكلم إليك بأسلوب ستعرف فيه أنه قد حدثك. كما يقول الرب يسوع في الكتاب المقدس 

 ( 10يوحنا " )خرافي تعرف صوتي ولن تتبع آخر"

مثل الشفاء والتحرير والحماية والعناية المادية و التحول والتغيير  ك ستشهد معجزات تحدث أمام .11

وستتكشف الأشياء التي يتكلم الروح القدس إليك عنها.  كلوأن تكون غالباً وأعظم من منتصر في 

 أيضاً. العلاقة القلبية دفء وحميمية 
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 واعياً له طوال الوقت.  نو. هذا هو بالتحديد ما أريد أن أكيقول الكتاب المقدس أن نستأسر الفكر .12

مثلأ: هناك لعبة تساعد على زيادة حدة التفكير، لكن بينما أنت تعمل على زيادة حدة تفكيرك فإنك 

تعطي السيطرة للذهن وبالتالي فأنت تنجرف تلقائيًا بعيداً عن الحساسية والخضوع للروح القدس 

على الأرض". هذا يتم ويتحقق وتسلط "اذهب الذي فيه كل الحياة. هللا قال "جعلتك على شبهي" و 

(، 32: 12بالخضوع للروح القدس في مملكة السماوات التي للروح القدس على الأرض )انظر متى 

ك يكمن للكن الذهن سيحاول أن يسيطر على الموقف من ألفه إلى يائه ونوال كل المجد لذاته. هنا

المتعارف عليه عن  علم اللاهوت هفي خرجيالذي  ذا هو الموضعهكل الصراع مع ذات الإنسان. 

لكتاب المقدس وليس بإخضاع أنفسنا وامتلاك الحساسية في فهم ا، فهو يبدأ بمنطق ذهني مساره

 لروح هللا القدوس.
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 وفي ملكوت هللا الأبدي مفاتيح هللا لُيمضي ُقُدماً بالحياة في ملكوت السماوات على الأرض

 ( 11: 4بط  1هللا يطالب بكل المجد ) .1

نفسه  خليقته بهو الخالق وكل الأشياء الأخرى هي خليقة هللا التي يجب أن تعطيه كل المجد. هللا يربط  هللا

 بمفردها؛ إعطاء هللا كل المجد هو نتيجة طبيعية لكونها مخلوقة.  تقوم وحيدةكي لا 

 ( 10: 6ليأِت ملكوتك، لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء. )متى  .2

لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. )يوحنا  الم حتى بذل ابنه الوحيد لكي العأحب هللالأنه هكذا  .3

3 :16 ) 

، أتى بنفسه في جسد في شخص  هللا كل المجد.وحي المؤلف: هللا يحب العالم الذي خلقه لكي يعطي هللا 

م حياته على الصليب. أتى  تقدي "، بتموت موتاا الرب يسوع المسيح لينهي اللعنة التي وضعها في جنة عدن "

على مدى كل   كل المجدوينال   الحياةهللا في الجسد من خلال الرب يسوع أتى ليتمم هذه اللعنة، ليجلب 

 ".تم قدالأبدية لأن الرب يسوع قال " 

 ( 18: 4أتيت لُأطلق المأسورين أحراراً. )لوقا  .4

(.  30:  19)يوحنا  "أهكمل قد"وع ما قال الرب يس عطيت للجميع كوحي المؤلف: معجزة دم وجسد الرب يسوع قد أُ 

. ‘المسير  فعلاً أسسها ونفذها لأن الرب يسوع قد فقط علينا التحرك نحوها ذلك يعني، الأهلية هي هنا الآن، 

نتيجة لمعجزة، وليس عمل أو فكرة بشرية. أنت معي )نتيجة إلهية( أو ضدي   في ملكوت السماوات‘ هو

قال الرب يسوع، "قد ُأكمل".  )نتيجة إلهية( أو لست في الداخل )نتيجة بشرية(.  للداخفي اأنت )نتيجة بشرية(. 

تائج وحقائق  ‘ حيث تتغير جزيئيات الأرض. تستطيع أن تمتلك ن  تهفي حقيق  الأمر ‘هكذا هو :84اقرأ صفحة  

جابة حول أين أنت  بجزء منه(، أو لديك الإ سلكمعجزية كما كان للرب يسوع ونستمر نمتلك الحاضر لأنفسنا )ن 

 من هللا. التي  الإجابة  ت ليس  تلكبشرية( و  )نتائج

 ( 7: 16يجب أن أرحل ليأتي المعزي. )يوحنا  .5

جميع القوانين في عالم هللا، وقد وضع هللا قانوناً  قال هللا القدير، "هللا يجب أن يعمل". هللا هو من يصنع 

لمعزي كل القدرة وقد كان معنا في الألفي عام  ، لدي ا "، الآنالمعزي ليأتي أرحل أن ينبغيلنفسه لكي يتبعه. "

يرشدنا ويقوينا ويعلمنا  في داخلنا ويعزينا، ويشير علينا والماضية. الروح القدس هو من يستطيع أن يكون 

 ويدعمنا ويجلب معجزات حية للوجود من أجلنا ويغيرنا.  ويكشف لنا

ف  دتستطيع أن تجقال الرب يسوع " 32:  12تى  ي م. ف، المعزي والروح القدس كلاهما كائن واحدكما نعلم .6

 في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي." لا لن ُيغفر لك ففت على الروح القدس دعلي  وُيغفر لك، لكن إن ج

لدهر في ا  نفوس اليوم وال استقبال ل و للحكموحي المؤلف: لدى الروح القدس كمال السلطان والحساسية 

، لا يمكننا الانتظار للمستقبل،  ملكوته باستمرارب سرور وقبول لديه في نا سبإن ك حكمالروح القدس يالآتي. 

 إنه هنا والآن. 

أم لا، فإن الأمر متروك للروح القدس للحكم على قلب الشخص في ذلك الوقت   هناك تجديفسواء كان 

ع  بعينه. وليس إن كان الشخص صالح أم سيء، بل إن قبل أو رفض ذلك الشخص دم وجسد الرب يسو

المعجزيان والروح القدس عندما أتيا إليه. وذلك لا يمكننا رؤيته ومعرفة أي شيء بخصوصه في معظم  

غير قادرين على الحكم إن كان تجديف أو إحزان للروح القدس. فإنه الروح القدس وحده القادر  الأحيان. فنحن 

 على الحكم. 

 ( 12: 14ستعملون أعمال أعظم من التي أنا عملتها )يوحنا  .7

قيل لبطرس أن يخرج من القارب من قِّبل الرب يسوع، ثم مشى على الماء  – 1م المؤلف: هف

كلف يسوع التلاميذ بالخروج وشفاء المرضى ، نقبل يوم الخمسي -2وتحولت الماء إلى شيء صلب. 

 كذلك، اقرأ ما فعله جميع التلاميذ بعد يوم الخمسين. -3(. 8: 10وإقامة الموتى، إلخ. )متى 

لم يعملوا على القدر الذي عمل به الرب يسوع عندما أطعم الأربعة آلاف والخمسة  تلاميذلكن ال
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بذات مستوى المثل الذي قاله الرب يسوع ‘إن ملكوت السماوات يشبه ...، آلاف نفس ولا عملوا 

 .13انظر متى 

دءاً من ؟ )انظر المستويات ب6بأي مستوى كان يسلك الرب يسوع بينما كان أمام الناس، مستوى 

وأعلى. ذاك  7وفي وقت المساء كان الرب يسوع مع الآب وكان ذلك مستوى رقم ( 28صفحة رقم 

وأعلى، أعمق وأعلى في كل المستويات الستة ومستوى نا نقدر أن ندخل إلى أعماق أعظم يعني أن

ذا هو (. ه12: 14كما فعل الرب يسوع. ثم قال الرب يسوع، "ستعملون أعظم منها" )يوحنا  7رقم 

 أن نسير في ملكوت السماوات هنا على الأرض.تمريننا اليومي: 
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 تسليط الضوء على تلاميذ المسيح

، بعدها  ، يشرب ويستقبل دم وجسد الرب يسوع المعجزيين. التلميذ الحقيقياشرب دمي وُكل جسدي .1

في دم وجسد الرب  يستقبل إعلانات ويدرك ماهية ‘ملكوت السماوات على الأرض‘. حياة هللا بجملتها هي 

 يسوع المعجزيان! 

جرب مايلي: اجلس في مكان هادىء. اغمض عينيك وحاول أن تشرب دم الرب يسوع العجيب وُكل جسد  

. تعمق أكثر وحاول أن تمارسها  58 – 53: 6الرب العجيب. أعطانا الرب يسوع سر هذه المعجزة في يوحنا 

 التغيير. الشعور بباستمرار. فستبدأ وستستمر في 

.  روح القدس روح الحق والمعين، الذي سيكون معك وفيك، الذي سيكون معلمك ويقودك في كل الحقلا .2

 13: 16ويوحنا  26، 17 – 16: 14يوحنا  .  يحررك  والحق سوف

في كل الأشياء وعجائب لم تكن تعرف عنها   سوع المعجزيان إعلن، ارغب في وأحب دم وجسد الرب ي  .3

 دم الرب وجسده المعجزيان وكلام الروح القدس.  ستحدث وستستمر في الحدوث من خلال 

. إن ذلك يشمل أي شي وكل شيء قد اشتراه الرب يسوع جعله متاحاً  يمكنك أن تنال وأن تأخذ بقوة سماوية .4

، اخطو خارجاً وكن في مشيئة الرب يسوع  ما هي مشيئة هللا  تعلملنا بدمه الثمين وجسده العجيب. أن 

سفل قدميك إلى صخر صلب متماسك( وشاهد كيف أوستتحول المياه  )اخطو خارجاً وكن فوق المياه

 لي زمام الأمور. سيقوم الروح القدس بتو

، وسيتحقق  تمكين الروح القدس لك. ُخذ الهيمنة من خلال مشيئة الرب يسوع وُطرق الرب يسوع وحده .5

لى الأرض كما أراد  الانتصار في كل شيء قد اشتراه الرب يسوع بدمه وجسده العجيبين، وسترى السماء ع

 لتكن يارب يسوع.   ‘ أيهاوطرقك إرادتكالرب يسوع أن يكون. اِّرغب في ‘لا إرادتي بل 

للروح   المنخفض الثابت استقبل الصوت (. أيضاً  نا مل صوتت يشالآخر ، )وخرافي تعرف صوتي ولن تتبع آخر .6

داخل قلوبنا ما علينا  ي ف  سنعرفصرح الرب يسوع بأننا نعرف ونميز صوته،  قد كتلميذ للمسيح، القدس. 

الروح القدس سيقودك إلى  إرشاد وة، والحساسية وصوت الروح القدس. الحميم نستقبل العلاقةفعله. 

 أبوابه المفتوحة. 

ولا تحزنه لأن الروح القدس هو الشخص الوحيد عدا دم وجسد الرب يسوع   أطع صوت الروح القدس .7

 ك(. حي من أجلك كما أن الدم والجسد العجيبان هما من أجل الروح القدس  المعجزيان من يقف بجانبك للأبد ) 

. معجزة ستأتي بك إلى محضره وستعلم بأنك تعلم بأنك هناك حيث ُترفع  ُكف واهدأ واعلم بأني أنا الرب  .8

الأحمال ويصبح المسيح حقيقة واقعة. سُتستنار وسيتم تمكينك لتصبح ُممثل ومندوب لمشيئة الرب يسوع  

 ملكوت السماوات على الأرض. قدس من أجل الشفاعة ولأخذ موقع الهيمنة من أجل في حساسية الروح ال

فإنه  عندما أسمع من الروح القدس وأطيع لمجرد أنه طلب مني ذلك ولا أفكر بذاتي، المجد.  كلهللا يطالب ب .9

 لأرض. والمعجزة تتكشف في ملكوت السماوات على اتعود الحساسية إلى هللا المجد.  كلحينها ينال هللا 

استلم  . الرو ح القدس وتمكينه لك بتبكيت   ن ذاتك في المسيحاِرغب في أن تعيش في المسيح وأن تموت ع .10

ومن أجل   كن قد ُدفعا من أجل ن اللذيلثمن المدفوع، دم وجسد المسيح العجيبيا استقبالواستمر في الآن 

سوف تكون شعباً ك. اتك بذات تملك حي لست  نخلال دم وجسد الرب يسوع المعجزيي إطلاقك ُحر. فإنه من

 يعمل"من هي أمي وأخي وأختي؟ من مميزاً غريباً عن الأرض كما كنت تعرفها. وكما قال الرب يسوع، 

 هللا بك وبك وحدك. علاقة حب  تلك هي   مشيئة أبي هم أمي وأخي وأختي."

أستلم  ل –زيان من خلال دم وجسد الرب يسوع المعج  مستعداً الروح القدس يجعلني على استعداد لأكون  .11

 . العلاقة الحميمة 

وتفيض تماماً به حتى يكتمل.   ت تمتلأأنلقدس النطق، بينما هذا عندما يمنحك الروح ا – ستنال التكلم بألسنة .12

الروح  قد يكون  وأ ،ليس عليك بأن تمتلك ترجمة أو تفسير لهذا النطق لأن الروح القدس يعمل على تغييرك
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هذا ليس  إن إياها من منظور السماء و هذا العالم جالباً  يها للوجود فيبمعجزات حية ويستدعالقدس يتكلم 

 بادرة بشرية. ب

شيء أثقل من كونه خفيف وأشد قساوة   أي – 30:  11" متى  .ين وحملي خفيفيقول الرب يسوع، "نيري ه .13

من كونه هي ن هو إذن ليس من عند الرب يسوع. إنه لمن السهل والحلو أن تطلب وترغب في دم وجسد  

الرب يسوع المعجزيين حيث أن فيهما تصبح الأحمال خفيفة والأنيار سهلة، لأنه في دم وجسد الرب يسوع  

 نت متصل ومرتبط بملء السماء وتستطيع أن تبقى في ملكوت السماء على الأرض. العجيبين أ

عادا الأرض  الدم المعجزي والجسد العجيب للرب يسوع قد است كن غالباً وأعظم من منتصر في كل الأشياء.  .14

 لى ملكوته السماوي على الأرض تماماً كما في السماء. ويتكلم إليك الروح القدس ويقودك إ

 ولا تتوقف عن التوبة.  في دم وجسد الرب يسوع المعجزيانواستمر في التوبة  ُعد .15

يائسين ومكسورين وليس لدينا أي  . عندما نكون هللا قريب من منكسري القلوب والمنسحقي الروح .16

ت مسبقة عن أنفسنا، فإن الرب يسوع يظهر سريعاً ويقف نيابة عنا ويكشف ذاته لنا عندما نصرخ  ضاراتاف

 إليه. 

قلبك مليء بالامتنان  يأتي سلام الرب عندما نعلم بأنه "قد ُأكمل". –تقبل السلام الذي يفوق كل فهم اس .17

القوة  القوة، التي هي منحك فهو ي ن وذهنك يقف مستوياً للسلام. عجزييوالحب لدم وجسد الرب يسوع الم

عراك، استقبل فقط هيمنة السماء . لا تمثل بداية الشفاعةوالتي يتحول السلام إلى قوة . الدافعة للسلام

 على الأرض. 

مشيئته  بصلي من خلال دم وجسد الرب يسوع وتكلم بما يريدك الروح القدس أن تقوله و – عندما تصلي .18

خلال معجزات   من يطرة  . أنت بهذا تسترد الهمينة والس تحققت  الشفاعة‘وسوفه‘ما تسمونطرقه. هذا بو

 ملكوت السماء على الأرض. 

صوتك ولا آراءك أيضاً،  حتى  أعمال الإنسان، ولا تريد أن تسمع أصواتهم ولا آراءهم ولا  عندما لا تريد أن ترى .19

إلى عمق   وب أكثر لتنتقلعليك فقط أن تتعليك فقط بالتوقف. حينها ستكون أنقى ومؤهلاً أكثر من السابق. 

، ثم ستعود إلى ملكوت السماء على الأرض مجدداً بأهلية للتعمق أكثر ولنوال  امقوتك للسلأكبر ولتنال 

 من خلال دم وجسد الرب يسوع المعجزيان. ممكن وأكثر قوة  أعمق‘وتغيير‘تطهير 

لإبقاء الجسد على قيد  جات يقدم الرب يسوع معجزات توفير الإحتيا  .هللا يجيب القلب الذي خلقه لنفسه .20

ثم يقوم الروح القدس  .  الذي خلقه ليقدم الحب هلل القلب  هفي يأويالحياة بأكثر وفرة وغنى لأنه الهيكل الذي 

بجعل العالم بأسره عبداً ليرعى ذلك البيت أو الهيكل )أنت( والذي يأوي فيه الروح القدس. ما عليك إلا أن  

 تستقبل المعجزات. 

. عندما تكون في غاية الشوق لمشيئة الروح القدس وطرقه، فأنت بذاك  يقول لا لقلبه أن لا يستطيع هللا .21

 تكون مؤهلاً لاستقبال كل ما لدى الروح القدس ودم وجسد الرب يسوع لك. 

 ‘. صالحةسماوية لأن مشيئته وطرقه هي ‘ – هللا دائماً يعطي –الإمداد بالإحتياج  .22

 من ماضيك وحاضرك ونفسك.   ُحراً اِرغب من صميم قلبك أن ُتطلق  .23

عندما أكون مؤهلاً، فإني أصعد الجبل بالمعجزات، فهي تتكشف   –هو ما أعيش لأجله  مفهوم الجبل والوادي .24

وفي أحيان أخرى أشعر بأني بعيد جداً وضعيف،  أمام عيني وتكون حياتي حقيقيًة في ملكوته السماوي. 

علم بأنني في الوادي. فأدع حضور هللا يتغلغل  فأفحص نفسي وأتوب. عندها أصبح هش وأكثر حساسية فأ

أصعد وأرتقي الجبل التالي  من الهيمنة ل  معرفة كيف يمكن أن أمتلك المزيدتضح لي تويطهرني ف ي كياني ف

 الماثل أمامي والذي هو أعلى من سابقه. إن ذاك لمدعاة للسرور. 

 رائع. إنه لخير سماوي  –فهم‘جاوز كل ‘السلام الذي يفوق ويت  ‘وهللابأني أنا عندما أستقبل ‘كف واعلم  .25
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نرى كما يرى هللا من خلال   شريطة أنلنتمكن من أن نكون امتداد لقلب هللا،  نأخذ السيطرةقال لنا هللا بأن  .26

عندما ترى النقاوة ودم الرب يسوع في أبناء هللا الآخرين، فأنت حينها  قلوبنا وبنوايانا وبأذهاننا وأعمالنا.  

تقف  خطية أمامي‘ و ‘لا آلهة وستصبح ابناً هلل كما قال هللا، ‘لا  نفسكالرب يسوع في  سترى النقاوة ودم

ثم ومن خلال دم وجسد الرب يسوع المعجزيان والروح القدس في داخلك ومن خلالك، فإنه سيتم    أمامي‘.

اليوم  م من وجهة نظر الروح القدس السماوية. وبعدها ستأخذ الهيمنة على الأرضوسوف ُتعل ِّ تعليمك 

معجزات كاملة لتسديد الاحتياجات بحسب كل ياتك. وستشاهد المعجزات تتكشف باستمرار لطريق هللا في ح

حينها ستجد بأنه حتى خلاص النفوس هو نتاج ثانوي  بك. و   الحميمة وعلاقته منك  الروح القدس هما طلب

أن تنفذ وتسلك كما يقوله لك  لروح القدس، وليست لك؛ عليك فقط ل للعلاقة مع الروح القدس. النفوس هي 

 ح القدس. الرو

 ومع أهليتنا ورغبتنا وسماعنا وطاعتنا سنرى النتائج.  الروح القدس تحديداً من أجل أخذ الهيمنةيعمل   .27

شريطة أن الروح القدس يكون هو مصدر   فهم في قلبك بأنه لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى إنسان آخر ليعلمه،ا .28

إن لم يكن كذلك، فإنك قد عدت  القادر على أن ينيرك من خلال هذا الدليل. و وحدهالتعليم. إن الروح القدس 

 (. 27: 2يوحنا  1و  26:  14مجدداً إلى ذهنك بفهمه الأرضي. )يوحنا  
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 مستويات مختلفة من التلمذة للمسيح: الأولالفصل 

، لكن في ذات الوقت هو ما 4أو   5أو  6أو   7لك عندما تهم بقراءة المستويات إن كان هذا الدليل غريب بالنسبة 

وتآلف معها   3مبتدءاً ب  3و  2و  1اتك وما ترغب في أن تتجه نحوه، في تلك الحالة اقرأ المستويات تريده في حي

مستويات هي  المستوى الرابع سيأخذك إلى عمق أكبر في ملكوت السماء على الأرض. هذه البإخضاع قلبك هلل. 

 بمحضر الرب يسوع.  نتيجة لمدى العمق الذي تدخل فيه

 بحسب فهمي هناك على الأقل هذه النواحي المختلفة التي يمكن أن نسلك أو أن نكون فيها:

 ‘في ملكوت السماء‘  ➢

 ملكوت السماء على الأرض  ➢

 الأرض  ➢

 غرفة أخذ القرار خارج الجحيم والتي اختبرتها في إحدى المرات  ➢

فهوم والسماء على الأرض؛ لهذا السبب أنا أعرف م ي أن أختبر المستويات السبعة جميعها للسماءلقد ُأعطي ل

 السماوات جيداً. 

 واألرض  – مجد إلى مجد من للسماوات المختلفة المستويات

الأمر بجملته متعلق باهلل، سحابة مجد، الرب يسوع والروح  –أنت أصبحت جزءاً من  – المستوى السابع 

ومن وقت لآخر سوف تنزل  بالنسبة لك. القدس، أنت في ملكوت السماوات والأرض لم تعد موجودة 

 وتصعد إلى السماء الأبدية. 

أنت مأخوذ في  . من طرفنا ذاتي-ُينشئها الروح القدس ويتبعها احتواءمبادرة  هوالإيمان  –السادس  المستوى

ثم جرى الأمر على الفور. يعطيك الرب القدرة على التكلم من الروح القدس أو أن الروح   ثم تكلمتُ  فكرتُ  –

بما يمليه   القدس يتكلم بإحضار معجزات حية إلى الوجود في داخلك ومن خلالك. أنت تخضع للروح القدس

. وحرفياً هو، عمل الرب يسوعيز الوجود. فإنه عليك أو يكلمك به وهذه الأمور دائماً تتحقق وتأتي إلى ح

 السماء على الأرض. 

لكي تذهب إلى عمق أكبر   تسل مت لقد . لذهنالمعرفة هي علاقة حب قلبية تتخطى ا –المستوى الخامس 

الموجود في   واللابدفي السماوات على الأرض. أنت تسلك وماٍض فيه والمعجزات تتكشف بسبب الاشتياق 

. أنت في يد هللا وأنت تعلم بأنه  اندماجك الكاملتم يقلبك، قلبك الذي نال إلهامه مباشرة من قلب هللا. 

 . السماوي عظيم الصلاح

‘هللا  يسوع،دم وجسد الرب معجزة أنت تتلقى الأهلية في قلبك والذي هو الأمل من خلال  –الرابع ى المستو

‘، وهذا يشتمل على صوتك أنت.  غيري تتبع ولن صوتي تعرف خرافيأنت ترغب بحياة سماوية، ‘ لقلب‘.ليستجيب 

أنت  واستقبال المعجزات.  أنت هنا على هذه الأرض وقد تغيرت حالتك إلى الحياة في السماء على الأرض،

المقدرة على التحدث بالمعجزات الحية لتحضرها إلى الوجود. هللا  لرب يسوع لكنك لا تملك ل  ذاتك ُتسلم

 يستجيب إلى قلبك والمعجزات تتحقق. 

هذا هو ‘التصديق‘ الذي بإمكانه أن يأتي فقط من ذهنك، لابد للذهن من أن يتجدد  –المستوى الثالث 

ولاهوت  تلتزم بدين و بأنك مسيحي لكنك مازلت تسيطر على حياتك بذاتك لنت نفسك. لقد أع ويتحول

 الإنسان. أنت تريد أن تخرج خارج العالم وتحاول بناء إنسانك الروحي. 

 . حياة حقيقية غير مزيفةلديك قناعة الصواب والخطأ، لكن ما تريده هو  – المستوى الثاني

 ا ما ُيسمى بنمط حياة معين. جرد إنسان موجود أو تحيأنت وثني أو همجي أو م  –المستوى الأول 
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في أوقات مختلفة ستختبر مستويات مختلفة والأمر راجٌع لك لتقرر إلى أي مدى تريد أن تتعمق   :ملحوظة

حضر الُعلو والعمق الذي من قلب هللا المجهول لأن هللا يست في قلب هللا الغير معلوم لديك. لا تحرم نفسك 

 خ. ثل تلك العلاقة التي كانت بين هللا وأخنوسيغيرك، تماماً م
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 والمستوى    6المستوى و 7مستوى ال :الثانيالفصل 

 ‘هللا مع السماء في يكون أن ’ هو :األسمى  المسيح تلميذ هدف حيث: 7 المستوى

يسوع،  إنه الأمر بالكامل متعلق باهلل، سحابة مجد، الرب  – وأصبحت جزءاً منههذا مستوى روحي قد ُأخذت إليه 

الروح القدس، وأنت موجود هناك فحسب ومدرك للسماء وبالكلية مغمور فيها. إنها تمام السيادة الإلهية؛ السماء و

 في السماء الأبدية والأرض لم تعد موجودة )مجرد حياة معجزية(.  

دية. بدون الدراية السماء في السماء الأبوالأمر هو سيادة إلهية مطلقة، كنت هناك مرتين  المؤلف: لقد استنتاجات 

(، والتي ستأخذك إلى السماء الأبدية. في معظم الأحيان 4و 5و  6ود ملكوت السماء على الأرض )المستويات بوج

 يات أعلى. وجود مستو لأمور دون إدراكلمع مشاكل وعقلنة  3المسيحيون موجودون في المستوى  

 شيء  كل في منتصر من أعظم تكون أن 6 المستوى

ض د بقوة أكبر. عندما أخذني الرب   – فيه ُتؤخذ ي  هذا مستوى روح الرب يسوع )الروح القدس( هو معك وأنت ُمع 

هذا كنت أدرك تماماً وأعلم جيداً أن مهما فكرت به أو تكلمت به فأنه سيجري حدوثه تلقائياً وفوراً. يسوع مرتين، 

 طبيعة هللا.  بجملتهالمستوى لا يخص أي جزء من طبيعة الإسنان، لكنه 

على  ما دار في ذهني أو تكلمت به نتائج المؤلف: كنت هناك مرتين، في إحداها فكرت وفي الثانية تكلمت، وقد جرى

 الفور.

 على الأرض.   ملكوت السماوات هو المستوى الأعلى من   6المستوى  .1

اقترب وهو . كان يوحنا المعمدان رائداً فهو من أعلن بأن ‘ملكوت هللا قد ىإن السماء على الأرض هنا ولتبق  .2

 في متناول اليد‘. 

ر ْدُتْم أ ْن " 15 -14:  11قال الرب يسوع في بشارة متى    .3
إِّْن أ  تِّي  و 

ْن ي أْ
ُع أ  ي ا اْلُمزْمِّ ا ُهو  إِّيلِّ هذ  ْقب ُلوا، ف   .ت 

ْلي ْسم عْ  ْمعِّ ف  ُه ُأُذن انِّ لِّلس  كيان   " لم يكشف لي الرب يسوع ما معنى هذا، ولكنني أعلم أنه فقط بوجود.م ْن ل 

 في الجسد. هو هللا نفسه الظاهر  –الرب يسوع المسيح‘ طهره هللا هو قادر على الدخول والإعلان بأن، ‘

 قال الرب يسوع، "لم يقم أحد أعظم من يوحنا المعمدان،" لأن يوحنا قد ُأفرز لغرض إلهي.  .4

مست ثوبه، لقد  لم يتمكن أحد من لمس الرب يسوع لمدة ثلاث سنوات، لكن أتت امرأة إلى ملكوته ول .5

 ". "إيمانك قد شفاكِّ ُشفيت في داخل ملكوته وقد قال الرب يسوع، 

المرتب لأنه كان جزءاً من نظام دكتاتوري. علِّم بأن الإمبراطورية الرومانية  -فهم الضابط الروماني السلطان .6

وما تقوله   ضلديها أي قوة روحية، لكنه قال ضمنياً للرب يسوع، "أنت تكلم، وملكوتك يحكم على الأر ليس 

 سوف يحدث". 

وته  ملكب أشرف علىوقد  مكتوب"،إنه "قمة الجبل بأن الرب يسوع هو هللا، جاء الرب يسوع وأعلن على  .7

لقد أعلن  ملكوتك، لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء." "ليأتِّ السماوي على الأرض حيث قال 

 يسوع وجعلها ككرسي موطىء لقدميه.  الرب يسوع وأحضر الأرض في تلك اللحظة إلى ملكوت الرب 

الثلاث سنوات دهنت مريم   ُمضي  بعدو لمدة ثلاث سنوات لم يكن هناك من استطاع لمس الرب يسوع.  .8

كمال مدى اللعنة التي تكلم عنها هللا  سد الرب يسوع كــ‘تقدمة سُتتمم الرب يسوع بالزيت الذي أفرز ج

 ء موتاً تموت‘.وجلبها على خليقته في جنة عدن، ‘عندما ُتخطى

وأتخل ى عنها بكامل حريتي والآن العالم وخليقتي  : ‘أنا ُأسل ِّم حياتي  قال الرب يسوع في بستان جثسيماني

كان الجنود الرومان عبيداً للقادة الدينيين ليعذبوا     لعهد القديم.‘كما أعلنت في ابي ينبغي أن يفعلوا 

  الدينيين وأتباعهم.  للقادةهللامن  الإدانةكان ذلك شكل ويصلبوا الرب يسوع. 
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هي كلمات هللا المنطوقة في ملكوت هللا   والريماالكتاب المقدس هو الكلمة المحدودة المكتوبة للأرض     .9

السماوي على الأرض والتي تهيمن على الأرض. لقد ُأعطي للكتاب المقدس أن يعلن بأن هناك ملكوت 

أن تأتي من   للريمان من جديد ليعلن يسوع رب. من الممكن السماوات على الأرض كما ُأرسل يوحنا المعمدا

 خلال الكتاب المقدس. 

الأرض لتصبح ملكوت السماء   لنا كيف تحولت هذهوع ملكوت السماء على الأرض وأظهر لقد حقق الرب يس  .10

ثم تستمر مملكته السماوية على الأرض بالروح القدس، حيث يتمتع بكل  على الأرض لمدة ثلاث سنوات. 

في داخل وخارج أي شخص ينال معجزة دم وجسد الرب يسوع والروح القدس.  وأيضاً  صلاحيات الحميمة ال

من خلال إعلان رغبة الروح القدس في تحويل باقي الأرض كما يريدها الروح القدس أن تكون وأن تدوم من 

 خلال هيمنة الرب يسوع.  

 جيدة، وأرض للسمع أذن له من" و"ديةاألب الحياة ترثونو ضعف مائة ستنالونهذا هو السبب في قول الرب يسوع، " .11

  ."ضعفاا  30و 60و 100 أرضه ولتهنبت! فليسمع

‘... ارجعوا عن طرقكم  ، 14: 7هي ليست في شيء مما يتعلق بوجهات النظر الأرضية. أخبار الأيام الثاني   .12

لروح  يسوع المسيح وارب ال سيادةُملك وآية رائدة ل)طرق أرضية ووجهات نظر أرضية(. هذه   الشريرة‘

   القدس على الأرض.

عندما يتحدث الروح القدس أو يوحي بمعنى، فكل الأشياء تصبح ممكنة في المسيح تلك التي هي مستحيلة   .13

بالكامل كل الثمن.   ت " ولأن معجزة دم الرب يسوع قد سددأهكِمل قد في العالم، لأن الرب يسوع قال، "

القانون كانت تلاحقني وكنت أحاول الإفلات منها. ثم   قوة تنفيذأن ث حي 06/18/ 26أعطاني الرب ُحلم في 

قال لي الروح القدس، "امسك بيدي،"   بعدها". عدون لك للخروجأتى إلي زميل سجين وقال لي، "إنهم يُ 

نا في غرفة في جزيرة هاواي. ثم قال لي الرب،  فمسكت بيده. فتحنا الباب، وعبرنا في الممر وفجأة أصبح

عرفت   عندهامع الخصي الحبشي. فيليبس ف ُتعل م الريما هنا." ثم تذكرت بأنني كنت أتفكر في "أنت سو

 . لك طاعة ما يقوله الروح القدسمن خلال كيف أنه فعلها. أنت مؤهل من خلال معجزة دم الرب يسوع و

ن هايد.  ، هي قصة حياة جوالمصلي هايد كانت تخبرني زوجتي في ليلة أمس عن كتاب حول النهضة اسمه  .14

 أقنعه بأن يشارك في الإجتماع بأمور قد فعلها معه، لأنه في البداية لم يكن يرغب بالمشاركة  كيف أن هللا

كيت في الإجتماع وواحد تلو الآخر ابتدأ  لكنه أطاع أخيراً. وعندما بدأ بالحديث بما قد فعل هللا له، حل التببها، 

بُيسر. ثم كنت هناك تحولت حياتهم. بدأت النهضة تسري وعونة بالإعتراف بخطاياه، باكين طالبين الرحمة والم

أفكر بأن ذلك هو طريق للنهضة حقاً. وشعرت بتبكيت الخطية بما كنت أعتقد بأنه فكر باطني ذكوري عادي. 

تفكير لأنه ليس كامل الطهارة لكنني لم أستطع. ثم توقفت وبدأت أفكر، ‘هل أردت أن أخرج خارج هذا ال

معجزة دمه قد دفعت الثمن كاملاً.‘   نيسة أم له هو شخصياً؟ أنا أعلم أن أن نكشف خطايانا للك يريدنا الرب 

فهو الطريق   المحددوقت ذلك ال القيام به وما عليك أنت أن تقوم به في   كل ما يريد الرب استنتاجي:  

ان كما كنت  فقط تمسك بتأثير وتضمين الروح القدس. أنت الآن لست في نفس المكان والزمالصحيح، 

عت وسلمت بالكامل للروح القدس.  عندما فعلت الخطية في الماضي. لقد اتخذ الرب مكانك عندما خض

ر في طهارة فحسب." أهكمل قد "لذلك قال الرب     . سِّ

طلبت من الشخص أن يخبر الناس بأنني لست متكلم  أن أتكلم في مركز عبادة.  2018ُطلب مني في يونيو   .15

عيني ولم أعد قادر على الرؤية   ُأغلِّقت إلى المنبر وقوة الروح القدس امتلكتني.  اعتيادي ففعل، فصعدت 

للروح القدس، سقطت على ركبتي من ثقل قوة الروح   كلمات قويةخرجت بالروح القدس.  اً وأصبحت ثمل

   القدس وتابعت بالكلمات القوية للروح والحق منسابة من خلال فمي.

كانت لدي أفكار بخصوصه لمرات كثيرة لكن والذي   6لي  أن ُأظهر المستوى  والآن يريني الروح القدس بأن ع  .16

 من دون إجابات، مثلاً: 

a. ء الرب يسوع يمشي على )فوق( الما 
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b.  بطرس يمشي على الماء 

c. فيليبس  نقل 

d.  شفاء الرب يسوع للناس 

e.  إطعام الرب يسوع للأربعة والخمسة آلاف 

f.  ظل بطرس يشفي الناس 

g.  ‘ لروح. لقد علم بأن الرب يسوع هو هللا إيمان العارف‘، أمور ُترى با جندي قائد المائة قد ُأعطي

 الظاهر في الجسد ومهما قال الرب يسوع سيجري. 

h.  يقول الرب ستفعلون أموراً أعظم منها ثم 

 

 العهد القديم 

 

a.   سنةً  40نزول المن يومياً لمدة 

b.  انشقاق البحر الأحمر 

c.  ُطع هللا ولم يتمكن من دخول أرض الموعد ضرب موسى للصخرة وخروج الماء منها، ومع هذا لم ي 

d. " ،انتهت من قبل أن " المعركة قد اهجموا التوت، أشجار في الريح صوت  تسمعون عندماقال هللا

 تبدأ. 

 

 يأتي منه ومنه وحده.  التمكينهللا،  وجهة نظرإن الأمر كله يتعلق بكونك مؤهلاً من 

 

لقد كنت أسلك في بعضُا منه، لكنني   الياً الآن.لما سيأتي توتذوق بسيط  كل ما سبق هو بمثابة مقدمة 

الوقت للسلوك باستمرار لأكثر وأكثر بما يتوافق مع منظور هللا فقط وبقوة   قد حان أعرف الآن بأنه

 فقط.  وتوجهاتهوفي العلاقة الحميمة بالروح القدس  الرب يسوع، تمكينه من خلال معجزة دم وجسد 

 

ماعدا حينما يتكلم  ن الأرضي والذي يغذي وينمي الذهن.  هللا للذههو كلمات الكتاب المقدس : ة لخلاصا

كلمات هللا المنطوقة لأولاد   حيث يصبح الكتاب المقدس هو  الريما وهذه هيأو يوحي الروح القدس، 

كلمات الروح القدس المنطوقة هذه يحبل بها قلب وحياة أولاد هللا في ملكوت السماء على  هللا الأحياء. 

دأون في الإنتاج، يبدأون في أخذ السيطرة وبناء تلاميذ للمسيح. إنها تبدأ أولاً بنا نحن ء هللا يبأرض وأبناال

 شخصياً. 

 

 القدس الروح مبادرة داخل في تكون أن هو 5 المستوى  

 قلبك الذي لابدذاك الشوق العميق في لديك  لقد اندمجت بالكامل، إذ –لتذهب به ُقُدماً  تلقاهتهذا مستوى روحي  

ذا الذي في قلبك هو إلهام ووحي مباشر من هللا؛ هو قلب هللا. شوقك يضعك في يد هللا وأنت تعلم  من إشباعه، وه

 عمق أكبر في السماء على الأرض.  ،حسن أن ذلك أمر

سماء إنه هنا حيث المسيحيون الحقيقيون يسلكون بالفعل في السماء على الأرض. الهدف هو السير في ملكوت ال

 . باستمرار  على الأرض

ُد كياني لأتحرك للأمام: هذا هو المكان الذي يضعني فيه الاستنتاجات  من أجل بما يريدني أن أفعل  الروح القدس وُيعِّ

عنا معاً، الآن ا وبينما نحن سوياً  نحاول أن نكون في  لإتيان بنتائج الروح القدس. زوجتي سلكت في هذا قبلما ُوضِّ

 ا معاً. طالما كن، والأمر ينجح  5المستوى 

 

 الشخصية )من المؤلف(  طقوسيهذه هي 
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 لدي أمر واحد ُأركِّز عليه كل يوم: لأكون في محضر الروح القدس.  ▪

 أعتني بمسؤولياتي لأكون حراً فأتمكن من إعطاء وقتي للروح القدس بدلاً من الأمور الدنيوية.  ▪

لكي أستطيع تلقي نتائج الروح  دس علي أخذ قرار واٍع والتزام في كل صباح لأكون حساساً لرغبات الروح الق ▪

 القدس. 

 أنتظر لتوجيهات الروح القدس لأعرف ما علي عمله في ذلك اليوم.  ▪

 أنتظر حضور الروح القدس طوال اليوم لكي يكون حضوره أعظم من قبل، وأنال التغيير.  ▪

 روح القدس.  أخذ ذات القرار الواعي لنيل نتائج رغبات ال مجدداً كل مساء قبل الخلود إلى النوم، علي ▪

وعندما  الليل.   طوالعندما أخلد إلى النوم، فإني أطلب من الروح القدس أن يرافق زوجتي ويرافقني  ▪

 أتحاور مع الروح القدس وأحاول جعل كل الأمور خارج ذهني إلى أن أخلد إلى النوم مرة ثانية.   فإني أستيقظ

يوم وكل   استمرار في محضر الروح القدس كللأذهب إلى عمق أكبر وعلو أسمى بغبة القوية ملآن بالر أنا  ▪

 ليلة.  

 

 توجه القلب هذا قد غيرني ومازال يغيرني:

 الرب يسوع والتي كانت هنا حتى قبلما تشكلت الأرض.  حلولالمكوث في   .1

على   ذلك ملكوت السماءهو يبادر وينتج عن ا تكون لدي مشاكل كون الروح القدس هو من يأخذ قراراتي، لأ .2

 الأرض. 

 الروح القدس لتقدر أن تكون في المستوى الخامس.  يستقبلك أن يجب  .3

 .  السماويالخير  هوأنت في يد هللا وأنت تعلم بأن ذلك  .4

من   وأحب أن يغيرني إلى الكيفية التي يرى الأشياء فيهاأحب أن أفكر في الأشياء كما يراها هللا في قلبي،  .5

 . القدسالرب يسوع، الرب يسوع والروح معجزة دم وجسد خلال 

 لدي سلام يفوق كل فهم وعقل. .6

 ار. لن يكن لي أبداً الاختيار لأتخذ أي قرار؛ أنتظر بين يدي الروح القدس إلى أن يأتي القر  .7

ذ في مشورة الروح القدس، وأرى من خلال النتائج بأن مشورة الروح القدس دائماً ما ُتشكل لي   .8 قراري قد اُتخِّ

 عد حين من الُمضي في الأمر. ما أردته لنفسي. لكنني أدرك ذلك فقط ب

 أعلم أنني في المكان الصحيح.  .9

 في معظم الأوقات تتحقق أمامي.  اقلب الرب يسوع بكل ما لدي من قدرة فإنهعندما أطالب بمشيئة وطرق  .10

عندما أصلي، فلا أصلي حول أي أمر، بالحري فقط حول قلب الرب يسوع. هذا يغيرني لأكون في ملكوت   .11

 ك ليس من هذه الأرض. الرب يسوع الشخصي وذا

عندما يدفع بي الروح القدس إلى وضع صعب ويجعلني أطالب بعدالة هللا لما قد أودعه في داخلي وما   .12

. ثم أراقب ما قد جعلني الروح القدس أنطق به  الشفاعةيريد هو سماعه من قلبي وفمي، فهذا ما أدعوه 

 ويتجسد.   يأخذ شكلاً من خلال مشيئة وطرق الروح القدس ومن ثم يتحقق

ب فقط قلب هللا، بل أنني أبذل حياتي في طلب الجهة الأمامية والوسطى والخلفية لقلب هللا ولن أنا لا أطل .13

يكن  أدع أحداً يذهب إلى عمق ما أكثر مني، ليس في الماضي، ولا في الحاضر ولا حتى في المستقبل. فلم 

ر لقد يتقدمني أبداً.  بمحاذاتي لكن لا ما حد ولن يكون. قد يكون هناك أحدهناك أ أخذت قلب هللا وهذا ُمسِّ

†                

                 

         
 

†                    
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ك قلب أكبر من  الرب يسوع وقال لي، "ل. ثم تكلم إلي  أنني أستطيع أن أفعل ذلك""بهلل وقد قال لي هللا، 

 ." يملك الدم قلب داود". ثم قال الرب يسوع، "لأن لديك الدم وداود لم
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في ملكوت السماوات على   كلو’ الس – 4أهليتك للمستوى  تأكيدالفصل الثالث: 

 خلال الإستماع إلى الروح القدس والتلمذة للرب يسوع المسيح الأرض‘من

 بالظهور  المعجزات وتبدأ عيناك تنفتح ثم التحول، يساوي الروحي اإلعالن زائد القلب في التبكيت

 

نت مل صوتك أنت أيضاً. أ‘ وهذا من شأنه أن يش,آخر تتبع ولن صوتي تعرف خرافي‘أنت ترغب في حياة سماوية، 

لكن لرب يسوع لنفسك  تهب أنت على هذه الأرض، وقد تحولت للحياة في السماء على الأرض ونوال المعجزات. 

 ليس لديك القوة للتكلم بالمعجزات الحية لتأتي إلى حيز الوجود. هللا يستجيب لقلبك والمعجزات تتحقق. 

 

سوف يلهمك ويحول المعرفة التي في ذهنك إلى  روح القدس. لايرتبط به ى قلبك الذي  هذا الفصل سيقدمك إل 

ثم ستتحول لتكون غالباً وأعظم من منتصٍر في كل الأشياء. تفهم  .معرفة قلب الروح القدس داخل قلبك مع منظوره

في قلبك أن أنبياء العهد القديم سمعوا صوت هللا والتلاميذ في العهد الجديد سمعوا صوت الرب يسوع، ثم صوت 

حياتي. أختبر قلب الرب يسوع   فيكل يوم  عني؟ أنا أسمع صوت الروح القدسلروح القدس. لكن ماذا عنك وا

 ملكوت السماوات على الأرض والسماوات الأبدية! ل

 

 أن تتغير لتكون تلميذ للمسيح .1

 ... المسيح يسوع للرب األعظم التلمذة

 

يديه وقدميه على الصليب.    سمرةبه لمما يستطيع أي شخص أن يحصل عليه عندما يفتح عمق قل ذاه

ذ إلى رأسك وفكرك لتلبس  ك هما الطريق الذي تسير فيه، وتنال الأشواك لتنفُ يداك هما أعمالك وقدما 

ذات الصليب الذي استخدمه   وهو بينما تكون مسمراً على صليب الرب يسوع،كل هذا فكر المسيح، 

 ك كل يوم. حمل صليب ا ف. كل المجدونيل  لهزيمة العالم بأسرهالرب يسوع 

 

a.  عندما تمت استنارتك بمعجزة  ا. كل رجل وامرأة من نفسيهممعجزة دم وجسد الرب يسوع ر ُتحِر

 أكثر من نفسك فأنت قد تحررت. وتحبها المعجزة  تشتاق إلى هذهدم وجسد الرب يسوع وعندما 

الأرض،   استوعب في قلبك أن معجزة دم وجسد الرب يسوع هي البوابة نحو السماء هنا على 

من ذاتها  ،بعدها ستدرك في قلبك بأن الرب يسوع قد أتى ليعتق الأرض التي صنعها الإنسان

ظلمة. ثم ُكل من المن  ليست من هللا، وبأنه قد دحر كلهي فيها و الحادثةومن كل الأمور 

  وعندمعجزة دم وجسد الرب يسوع واستقبل حضور السماء على الأرض. التي هي الُمخفى، 

ع الكلمات بحذافيرها لكي تتمكن الكلمات من يصوت الروح القدس، عليك أن تط سماعك ل

ُأرِسلت خصيصاً  المعجزات الحية والتي قد  تلكتحديداً اختراق كيانك ولتستحضر إلى الوجود 

 .لتعمل لك وفيك ومن خلالك 

b. من مرأة لأغراض هللا المختلفة، ثم اخضع ل والاستوعب في قلبك كيف أن هللا قد خلق الرج

 وكل الأشياء ستترتب وتجتمع جيمعها في ملكوت السماوات على الأرض. للغرض قلبك  

هللا حقاً حي وإن كان، أنا أحتاج إلى مساعدة وإلى أن أتيقن   ‘هلرؤية المؤلف: يقول رجل ما،  

وذهني. وتقول امرأة ما، ‘أنا أشتاق إلى الحميمية   ماديالأمر   يجب. ‘فغالبيةبأني أحيا كما  

ل والعلاقة مع الرب يسوع وأحتاج أن أشعر بالكمال والأمان.‘ فغالبيته عاطفي ولكن  والتواص

 لقد أعتق الرب يسوع الرجل من لعنة حراثة الأرض بالعرق وإنباتها للحسك والشوك. . حقيقي 
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وقد أعتق الرب يسوع المرأة من لعنة أن يكون اشتياقها لرجلها وبأن هللا سيكثر يضاعف أحزانها  

بمعجزة دم وجسد الرب يسوع وبالعلاقة   فقطاضها. كلاهما سُيعتقان من هذه اللعنة وآلام مخ

 والطاعة للروح القدس.   الحميمة

رؤية المؤلف: هللا أعطى للرجل أن يتسلط على الأرض ويتحكم بها )لكن لا أن يتسلط على  

غ واحتياج كرفيق  وسلطة الرعاية للمرأة ومكن ها من ملء كل فرا المرأة( وقد أعطى هللا الحياة

 معاون للرجل ولتوجيهه في البر. 

c.  ،اطلب ‘أن  ثم ‘وشفائك. اسأل الرب يسوع ‘من أجل توجيهك وتسديد احتياجاتك وحمايتك ثم

تتحرر من هذا العالم وبأن تستقر في ملكوت الرب السماوي على الأرض في الحاضر 

الرب يسوع وذهنك مرتبط اطلب من قلبك ‘ليكن قلبك مرتبط بقلب  بعد ذلك. ‘والمستقبل

  والروحيةالجسدية عيونك سترى كما يرى الروح القدس، أذناك  .‘بذهن الرب يسوع

ر ستسمعان كما يسمع الروح ا الروح القدس وسيتكلم  آذان لقدس، وفمك سيتكلم بما ُيسِّ

بمشيئة الرب مؤتياً بها للوجود، قدميك ستخطو في ُخطى الروح القدس التي أمامك ويداك  

 ل أعمال الرب يسوع ومشيئته ستسري من خلال يديك. ستعم

d.  الطريق لتكون واحداً لقد سدد الرب يسوع كامل الثمن من خلال معجزة دمه وجسده وفتح لك

 معه. 

e.   ستنال معمودية الروح القدس للاستنارة في قلبك من أجل معجزة دم وجسد الرب يسوع

 والثالوث. 

f. ي ت لنا ب ستنال معرفة إستعلانية كاشفة عن معجزة دم قدر وجسد الرب يسوع والتي قد ُأعطِّ

يت    . في أي وقت مضى على وجه هذه الأرضأعظم بكثير مما قد ُأعطِّ

g. سماوات مفتوحة من أجلك وُنصرة في الحياة والموت على هذه الأرض بينما تكون  ستنال

 أعظم من منتصر. 

h.  ،علاقة حب عظيمة كما لم ت  ‘أناستنال كلمات يسوع .‘  عرفها ولم تختبرها من قبل.فيك وأنت في 

i.  ِّستنال معجزات مباشرًة تتغلب فيها على نفسك لتقدر أن تكون ملتزماً بالطهارة غير سامح  

لعينيك وأذنيك من استقبال أمور لا تجعلك أكثر قرباً من الروح القدس. ستكون حساساً لما  

 ستسمح له بدخول جسدك، سيكون لك وللروح القدس فقط. 

j.  له،   هذا عندما يعطيك الروح القدس نطقاً بينما أنت خاضعاً  ومستسلماً نة. تكلم بألسال ستنال

تاركاً نفسك لتفيض بالكامل به حتى يكتمل. ليس من الضروري أن ُترافقه ترجمة لأن الروح 

القدس يستخدمه لتغييرك و/أو ليتكلم الروح القدس بأمور يستدعيها للوجود لتأتي إلى هذا 

 وليست بمجهود أو بمبادرة بشرية.  العالم من منظور السماء

k.  من   وُتنف ِّذأنت تطلب وتسمع تدخلات الرب يسوع المعجزية‘.   قياس لميزانمدرك وواٍع ‘ستكون

المقابل لك، والرب يسوع هو يهتم بكل القياس ميزان والذي هو من طرف كل قلبك دورك 

أكبر. هذا ما معه إلى عمق ، كلما ذهبت هو لجهتهكله معك ووضعك الميزان ثم ُيميل   ،الباقي

   تسميه بالمعجزات.

l.  ُكف واهدأ واعلم بأني أنا هللا‘. ثم بعدها يكون من وفهم‘وستنال ‘سلام يفوق ويتجازو كل عقل‘

لة والممك ِّنة لك   و ِّ اليسير لك إسقاط كل تخُيل وأنت أصبحت مؤهلاً للحصول على النتائج المخ 

كر كفِّكر المسيح. وبعد ذلك كل ما عليك فعله  من الروح القدس. ستستمر في الحصول على ف

ياً خلف الروح القدس ه  من هذا العالم.  لتستمر ُحراً و أن تكون مسؤولاً وجد ِّ

†                
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m.  بمهما  بعدها ستنال شفاعة لتكون أعظم من منتصر ولتأخذ الهيمنة والسطوة في وعلى الأرض

ب به الروح القدس     لأرض.لتحيا حياة السماء على ا، همن ليجعلك جزءاً رغِّ

n.  هذا إيمان: سترغب في أن تكون خاضعاً ومستسلماً طوال الوقت لمعجزة دم وجسد الرب

لا  يسوع وتستقبل بالعمق رغبة قوية لطاعة ما يريده الروح القدس منك لتفعله مهما كان ذلك. 

 هزيمة في الرب يسوع. توجد

o. قدس لا يكون موجوداً  لا أو أي شيء آخر ليس من هللا فإن الروح أو العوز المرض  عندما يكون

في ذلك الشيء أو ذلك المكان. والآن فإن ذلك المكان أو الشيء يحتاج بأن يوضع في   هناك

في ُيخضع ويذوب تماماً معجزة دم وجسد الرب يسوع. يحتاج أن ُيؤخذ إلى ُطرق الروح القدس، 

منتصر،  ت نحين تفعل ذلك فإنك تنال سلام يفوق كل عقل، أ ملكوت السماوات على الأرض. 

 ‘. لك كافية( الدم معجزة) نعمتيوأكثر من غالب و‘

p.   في البدء كان الكلمة وكان الكلمة هو الرب يسوع. إذن، فالرب يسوع والروح القدس كانا في

لجميع المشاكل ولكل أمر قبل أن يتحول إلى مشكلة. جهدي وسعيي هو في أن الحل البدء. هما 

عجزة دم وجسد الرب يسوع والروح القدس، وكيف ي م د ف أجد كيف أكون مؤهلاً للحل الموجو

أن أبقى وأستقر في النتائج وفي  لي أنا أحصل على الحل، كيف أنال النتائج، وأستمر في نوالها، 

 الحل.  

 

 ُأسل ِم حياتي بين يديك أيها الرب يسوع  .2

 مشيئتك  خالل من داخلي طريقك خذ  القدس، الروح أيها

a.  يجب علي  أن أتذكر دائماً بأن الرب يسوع قال، ‘أنايسوعاً بالرب كنت مسرور ُكن مسروراً بي كما . 

 . لذا فعلي  أن أستمع وأطيع وأنف ِّذ وأن أكون في المسيح. فقط أعمل ما يقوله لي الآب‘

b. ،علاقة    أيها الروح القدس، أنا أريد بأن أكون امتداداً للرب يسوع مع اشتياقك لي واشتياقي إليك

.  الروح القمعك أيها محبة وثيقة   دس. لذا يجب أن أكون فيك وأنت تكون في 

c.  ُختيار(، الاختيار هو كذبة لا نريد هذا الا)‘انت إما معي أو ضدي‘. نحن  اختياراً  لم يترك لنا هللا

وخارج مشيئة هللا من  وهم عاصوناختياراتهم صنع وهناك دائماً تبعيات. الناس يقومون ب

رهم في ملكوت السماوات على الأرض، لأنهم م مسيوبعد  له عدم خضوعهممن خلال جهتهم 

صوت الروح القدس لإقناعهم أو لتوصيل مفاهيم لهم بطريقة غير غير مؤهلين أو لن يتقبلوا 

رة  إلي  مباش  حدث ووضعت نفسي لأستقبل من الروح القدس ليتاستلمت أهليتي لقد  مباشرة.

س. فالروح ة في العلاقة بالروح القد ، بعدها أحصل على الحميميمن خلال قلبي الراغب بطاعته

 القدس لا يرفض قلبنا الصادق. ثم أرى وأتلقى  إظهارات ملكوت السماء هنا على الأرض. 

d.  ليس لدينا ما نقدمه نحن كبشر، لا يوجد ما يمكننا إضافته، أو ما يمكننا أن نضحي به، عدى أن

 م خطايانا وآلهتنا إلى معجزة دم وجسد الرب يسوع المسيح. نقد

 

 في قلبك  المستنيرةمعمودية الروح القدس  تلق ِي .3

 قلبك في  المستنيرة القدس الروح معمودية  استقبل بعدهاو. عقلك في ثم قلبك، في أولا  افهم

a.  السماوي المحدد هنا  رؤية المؤلف: ستنال قلب هللا الغير مشروط نحوك لتسلك في ملكوته

 على الأرض. 

b. :ومواقفك ومسيرك  لبك ق راً في مستمر إن كنت أنت مستمستعلم بأنه أمر ثابت و رؤية المؤلف

 في ملكوته وملكوته وملكوته فقط. 
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   أن تختبر أهلية مستمرة .4

 السماء من  األهلية على الحصول باستمرار بإمكانك أنه أل األرض  على هو وجودك بينما

a.  في معجزة دم وجسد الرب يسوعتكمن استوعب في قلبك أن أهلية اليوم هي فقط . 

b. في دم وجسد الرب يسوع في كل المرات التي تدخل فيها. ُتغتسلي قلبك أنك  عب ف استو 

c.    هي الطريقة تلك  قلبك. في الأهلية كونك راغب وعالم بمعجزة دم وجسد الرب يسوع  لقد نلت

 ضي في مسيرة خلاصك. المُ  حميمة معه وال  عملية دخولك في علاقتكن بها هللا التي كو  

d. ار م وأن تتعزز بقوة من السماء. إنه ُمتاح لك  غيروأن تت  ترغب ن السماء: أن هذا هو بابك الدو 

 كل دقيقة. في للاستقبال من السماء باستمرار في كل ساعة و

e.  .كلما تواصلت مع سيادة السماء كلما تغيرت لتصبح على صورة هللا أكثر 

f.  من أجلك.   قلبه كل يومكلما أطلت المكوث في صورة هللا كلما استنرت أكثر في ما يحمل 

g. ة من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع مع الروح القدس بينما تكون في ستبدأ علاقة إدماني

 السماء من خلال وجودك هنا على الأرض. 

h.  في علاقة الروح القدس بك. ثم ستكون مدمناً أكثر للرغبة 

 

 استقبل أن تكون ملتزم ومستنير من خلال الإيمان  .5

 فما هو الإيمان إذن؟(، 6:  11 )عبرانيين بدون إيمان من المستحيل إرضاء هللا

a. عندما تكون العلاقة منا نحو هللا لها طرف واحد وكل مافيه يدور حول هللا،   – ما نرجوه ونأمله

 .الرجاءفإن هذا هو 

b.   تهرى ل أمور على انوالبره  واإليقان المرجهوة، األمور جوهر هو اإليمان – 1:  11عبرانيين. 

c.  الروح القدس أو يعطيك   يتحدث إليكوالسمع هو بكلمات هللا. عندما   عيأتي بالسمالإيمان

حينها ستعرف وكل ما ستفعله هو أن تنتظر وتراقب كيف أنه سيتم ويتحقق بطريقة  ، معنىً 

 الروح القدس. 

d.  التضحية الكاملة الفاعلة بإمكانها أن تكون التي إنها فقط معجزة دم وجسد الرب يسوع

ل‘. ‘ والممتازة.  قد ُأكمِّ

e.  للموت مرة   معجزة دم وجسد الرب يسوع قد دفعت الموت ُيمكن أن ُيدف ع مرة واحدة فقط، إن

 . أبدواحدة ولل

f.  ُمؤهلاً؛ معجزة دم وجسد الرب يسوع أخذتني ووضعتني في السماء على الأرض في   أصبحت

 وها مضت  قد  العتيقة األشياء المسيح، في جديدة خليقة أنا ‘هذا الآن وأيضاً في السماء الأبدية. 

 .‘فيك وأنا في   أنت  ‘و ‘جديداا  صار قد  الكل

g.   :يقوله ما فقط أفعل ‘. ‘في   اآلب  حياة لكن ذاتي، من حياة لي ليس ‘عبارات من قلب الرب يسوع 
 ‘.  أبي رأى فقد  رآني من ‘‘. وفي   واآلب  اآلب  في أنا ‘. وأيضاً ‘اآلب  لي

h. ‘ :من يأتي إلى الروح  هللا بكلمة معوالس بالسمع  يأتي اإليمان استقبال الإيمان من الروح القدس ‘.

هللا في قلبهم. هذه هي كلمات الرب يسوع: بأن الإيمان يأتي من  أن يعرف مسبقاً  يجب القدس  

 ‘. األمور جميع عن  سيعلمكم القدس الروح ‘
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i.  يطلبونه ويسعون إليه بجدالرب يسوع يكافىء أولئك الذين . 

j.  عرف صوتي ولن تتبع  لأمور لا تزال غير مرئية: ‘خرافي ت الروح القدس يتحدث معك و/أو ينبهك

أو إن لم أمي ز ما هو ليس من  غيري‘. كيف لي أن أتبع آخر، إن لم يتحدث إلي  الآخر بما فيهم أنا، 

 هللا؟

k.  .تحرك من دون خوف. أنا ‘لا أخاف‘ لأن الرب يسوع هنا معي 

 

 المعجزات وضعها الرب يسوع بين أيدينا أدوات لنيل  .6

 نتائجك؟  على الحصول في وأستمر  الكل وأختبر أنال أن لي كيف يسوع، الرب  أيها

 

 هذه هي الإجابات: 

a. معجزة دم وجسد الرب يسوع‘, وعش فيها دائماً.  ستقبلا‘ 

b.  عن كل الأمور التي في حياتك وأي شيء جديد يظهر، إنه لامتياز أن نتوب.  ُتب 

c. الروح القدس وانطباعاته.  لصوت  استمع 

d. كونك في ملكوت السماوات على الأرض كن غالباً   استقبل. عملياً ، واتبع ذلك بكقلمن كل  ِطعأ

ر   )في كل الأشياء(.  منتصرمن  أعظموصِّ

 

 والخلاص. بإمكانك أن تنال الُكل أو لا شيء والتجسيدالإيمان: الأهلية والعلاقة  .7

ِر السماوات، ملكوت  في كائنو األرض  على أنت  بينما  واإليمان األهلية: القدس بالروح عالقتك طو 

 والمسؤولية  ص والخال

a.   الإيمان". لم يكونوا معتادين ن الرب يسوع "يا قليلي ماستمر التلاميذ في استلام ذات الرسالة

 . 10:  13على رؤية وسماع والسلوك في وفهم ملكوت السماوات على الأرض، انظر متى 

b. هي معجزة دم وجسد الرب يسوع.   بالإيمان، قدم هابيل هلل ذبيحة أفضل. اليوم الذبيحة الأفضل

ته للذبيحة الكاملة  يقدمونه. بالعمل والجهد والتضحية لا يوجد ما يمكن إضاف اليس لدى البشر م

ر له، هو  لمعجزة الرب يسوع معجزة الدم والجسد. الشيء الوحيد الذي يمكننا تقديمه هلل والُمسِّ

 . وينقينا  ويطهرنا يانا وآلهتنا لأنه يريد أن يأخذهاخطا

c. " ذ كانت له هذه أخذه هللا ألن يوَجد، ولمبالإيمان، ُاخذ أخنوخ فلم ير  الموت ،" لأنه قبلما ُأخِّ

 . هللا أرضى أنهالشهادة: 

d. أن ُيدفع مرة واحدة فقط ومعجزة دم وجسد الرب يسوع قد دفعت للموت مرة لموت ُيمكن ل

على الأرض وستأخذني في  واحدة وللأبد. أخذتني معجزة دم وجسد الرب يسوع إلى السماء هنا 

"  "جديداا؟ صار قد  الكلو مضت  قد  العتيقة األشياء المسيح، في جديدة  خليقة أناكل الأبدية. " 

". هذه الشهادة كانت من قلب الرب يسوع، وقال الرب يسوع في الكتاب فيكم وأنا في   أنتم

   ‘.مفيك  ناوأ  في ‘أنتمالمقدس بأنه لم تكن له حياة من دون حياة هللا. وثانيًة، 

e.  ( بأن الرب يعرف ) يجب أن يؤمنبدون إيمان، من المستحيل إرضاء هللا، لأن من يأتي إلى هللا

 . يطلبونه ويسعون إليه بجديسوع موجود، وبأنه يجازي ويكافىء الذين 

†                
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f.  بل السماء بأمور لم تكن حادثة بعد ُأخبركونه بالإيمان نوح ليجهز الُفلك    بدون خوف، تحرك من قِّ

. إيمان نوح أدان بحسب الإيمان وارثاً للبر، والذي به أدان العالم وأصبح أفراد بيتهص به لُيخل ِّ 

 . (7:  11العالم. )عبرانيين  

g.  ع الروح القدس وستكون ُمعفًى من مآسي هذا العالم الأرضي؛ ي طوت عليك فقط أن تستمع

   يقودنا الروح القدس بعيداً عن أفخاخ البشر.

h. ُتصبح  أنت دين العالم بينما اعة الروح القدس يُ د الرب يسوع وطالبر من خلال معجزة دم وجس

معي   الإيمان خطوات نتهجون نفس أهل بيتي الذين ي وجميعوارثاً في ملكوت السماوات. أنا 

 نسل خائف هللا.سأنشئ سننال ملكوت السماء على الأرض. ثم 

 

 عنده هللا هو صاحب السيادة المطلقة ولا يوجد زمن  .8

 بزمن  مرتبطة  أمور ول مشاكل تملك ل فقط، حلولا  كتمل األرض  على السماوات  ملكوت 

 

مثلاً: بدأت يدي تؤلمني، وضعت يدي الآخرى السليمة عليها وقلت، "أنت شافي  ومحرري ومسدد لعوزي  

ذت في سيادته التي لا  يختفي، لأنني ُأخِّ وأنت إلهي صاحب السيادة ولا يوجد وقت وزمن فيك." الألم 

وز  إن لم يكن هناك زمن، إذن ليس هناكيحدها زمن.   ولا زمن ُيغير سيادة وسلطان هللا. ألم ولا عِّ

 

داخل الزمن، لكن حضور هللا  الموجودة السماء على الأرض حيث لا سلطان للزمن على المادة  تكونهذه 

 ‘. في   وأنتم فيكم أنا يهيمن على الكل، كما في ‘

 

 ت شاهد كيف تتكشف هذه العملية في المعجزا .9

 الرب  وجسد  دم معجزة خالل من تغييراا  يصنع هللا يهعلنه ما: األرض  على المعجزات  تظهر كيف

 للروح ويعطيه يحتضنه حقاا، قلبك به يرغب  وما داخلك في يسوع قلب  به يرغب  ما.   يسوع

 .األرض  على سيظهر ما هذا القدس؛

 

a. ِّرت م ا – ظافرالنت، في معجزة دم وجسد الرب يسوع ا نذ البداية من ذهنك ومن نت قد ُحر 

 المحيط بك عندما تحتضن ما يخرج من قلبك. 

b. خلفانت تنتظر  –نت، في معجزة دم وجسد الرب يسوع أعظم من منتصر في كل الأشياء ا  

ُيوجهك، تبدأ إظهارات الروح القدس  الروح القدس، تسمع صوت الروح القدس وتتجاوب كيفما 

 يه. ونقيم فر. هذا هو ما نسلك فيه وظهفي ال

c.  ،مصاعب هذا و ، تلاشىالماضي قد وتستيقظ في صباح يوٍم ما عالماً بأنك في الكيان الأبدي هلل

يفوق كل عقل( وثقة بأن ما تفعله هو ما يناسب تماماً  ت لك، أنت تسلك في سلام )العالم ليس

ك.  أنت سالهذا التوقيت. أنت تفعل ما تراه صائباً في عينيك وإنها السماوات على الأرض حيث 

فإنه يتجسد ببساطة. السلام دائماً حاضر  تحصل عليه،  عندما النعمما تعلم بأنك تحتاج إليه هو 

في كيانك والأذى غير موجود في طبيعتك. ما تسمعه طبيعته سماوية وكل شيء آخر يطير من  

مستمراً  وساعة -24  يعمل على مدار  حولك وأنت لا تحاول حتى أخذ أي قسط منه. لديك نظام

 هم، المهم هو العلاقة بالسماء فقط. عمل. لا شيء يفي ال

d.   الإيمان، قوة الإظهار: إيمانك قد شفاك، إيمانك قد حررك، إيمانك قد سدد احتياجاتك، إيمانك قد

تأتي من الروح القدس في داخلك من خلال معجزة دم وجسد   هذه  إيمانمظاهر ال جميعحماك.  

 قدس. تمعاً لتوجيهات الروح الالرب يسوع وأنت مس

†   

a-d 
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 . إنها إيمانكللخروج من أي أزمة،  هما وهذه هي ثقتكأنت تستقبل كلي

 

 الاستقبال والتحرك في المعجزات في حياتك  .10

 المعجزات  إلى اإلنتقال

a. قلب الروح القدس وكل شيء آخر سُيعطى لك من منظور هللا.  –ل ااستقبال 

b.  ستمر في احتضانعليك فقط أن ت –قال الرب يسوع، "أتيت لأهزم الظلمة"  –التحرير  

لملائكة  تاريخ ولا للشياطين ولا لل لا للتخيلات ولا لمعجزة دم وجسد الرب يسوع ولا تترك مجالاً 

عليك وضع معجزة دم وجسد الرب يسوع على رأسك وجسدك   فقطولا لنظريات نهاية الأيام. 

يقوله لك الروح   وفكرك وكل ما ُيزعجك. يومياً، سترى بأنك قد تحررت، استمع ونفذ أكثر وأكثر ما

ك  تمتع كونستعرف.  وأنت ، افعل ذلك بخطوات صغيرة، يمنحك انطباعاً أو فهماً ماالقدس أو  

 . قد تحررت 

c.  أو يفعله هللا والرب يسوع ومعجزة الدم   حقاً  عندما تعاني من ألم، فكر بما قد فعله –الشفاء

ومعجزة دم وجسد الرب   ،عن الألمبعيداً ومعجزة الجسد والروح القدس، حينها سيتحول ذهنك 

ق أكثر  يتوقف الألم. ثم تعم   إلى أنإلى عمق أكبر  بذهابك يسوع تأخذك إلى ملكوت السماوات 

في قلبك وُقل من قلبك، "أنا أستقبل شفاءك المعجزي يارب،" بينما أنت تتحرك لعمق أكبر. 

 ستصبح أمراً عادياً بالنسبة لك. وفي طور الإعداد  تكون المعجزات 

d. عندما تحاول تحرير نفسك   -1قال الرب يسوع، "أتيت لأطلقكم أحراراً".  –سديد ر والتالتوفي

من كل اطلب  -2بأفضل مما تستطيع، يجعلك ذلك مؤهلاً لنوال المعجزة في ملكوت السماء.  

اطلب من الروح القدس   -3. ه لمعالجة صعوبتكتقلبك الروح القدس من أجل مشيئته وطريق

. خطوة واحدة في المرة الواحدة دون أن اقبله ونف ِّذه بكل كيانكاد لك، ليتكلم بالحل وبالإرش

ذه هي بداية استقبالك لما هو في ملكوت السماء على الأرض من معجزات  ه -4تتوقف.  

 ومعجزات ومعجزات أكثر فأكثر. 

e.  في هي كما  األرض  على تكئي مش لتكن ملكوت  ليأت ‘ صلي،الرب يسوع، "رؤية المؤلف: قال 

ح الرب يسوع ُمجدداً، ‘  ".‘السماء   عملأل اآلب  به يخبرني ما أعمل فقط أناإن هذا إعلان، لقد صر 

‘. إذن ما الذي يدفعني لأفكر بأقل أو أعمل أقل وأحصل على الأقل بينما بإمكاني أن أقف، أعمل  

.  وأنال كما فعل ونال الرب يسوع. يمكننا أن نمتلك قلباً على شبه قلب المسيح وفكر المسيح

 هذا ما أركز عليه طوال الوقت. وإن لم يكن في فكري الواعي فبفكري الباطن الغير واعي. و

f.     أصلي كما ُلق ِّنت لأنني لم أرى إلا القليل من النتائج   )لاهذه هي الطريقة التي أنا أصلي بها

. فما أفعله هو (شخصياً  لكنائس أو معيل  بالنسبةكان  الصلاة إنتتحقق لذلك الأسلوب من 

دمك وجسدك أيها الرب يسوع، ومشيئتك، وطريقك وروحك وحضورك." ثم أتأكد   ةقول، "معجز 

ر للروح القدس. أفعل  من كوني مؤهل بتجاوبي مع الروح القدس   التبكيت ذلك من خلال وُمسِّ

فالروح القدس يعلم بقلبي مسبقاً. ثم أستمر في  فيما أنا أقدم التوبة وأتحاور مع الروح القدس. 

قلبي نحو ما يراه ويشتاق إليه الروح القدس.  وجهة نظر الروح القدس بتحريك ذهني واستقبال 

بعدها أتكلم بوجهة نظر الروح القدس واراها تتحقق و/أو تتجسد أمامي. هذا ما فعله الرب 

. هذا ما قد ‘فعلها في كثيراا  تقتدر البار طلبة هذه صلاة حقيقية ولا تعود فارغة أبداً. ‘يسوع. 

 وحقيقة واقعة عندما تكون في المستوى الخامس والسادس من ه ويكون أكثر جلاءاً اختبرت

 ملكوت السماوات على الأرض. 

 

 

†   
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 السماوات  واقع ملكوت التحول والتغيير هو  .11

 السماء من التحو   استقبل األرض، على هنا تتواجد  بينما

a. بل  ت لأرى وأفهم وأستقرب يسوع، كلما تغير كلما ازداد اشتياقي ورغبتي بمعجزة دم وجسد ال

 ملكوت السماوات على الأرض. 

b.  .أسمع صوت الروح القدس وانطباعاته وأنفذ ماقيل لي وفهمته 

 

 السماء على الأرض لا يمكن تزييفها أو تكرارها أو تخفيفها  .12

 عقلك في َثم   من قلبك في لتستنر ثم ذلك افهم

a. لسماء على الأرض بتعليم أو إنه من غير الممكن تزييف أو تقليد أو تخفيف حقيقة ملكوت ا

ي ِّم، وهو القوة الدافعة وحامل الإعلان لكل  لاهوت أقل متسوى، لأن الروح ال قدس هو الذي يق 

الأشياء الروحية الآتية من عرش هللا في يومنا هذا. حقيقة السماء على الأرض لا تتأت ى من 

من نظريات أن تحب الكل، ولا  ب التفكير الإيجابي، ولا من نظريات الإقتصاد المالي، ولا أسلو

ا من الدراسات القيادية، ولا من الدراسات التعليمية ولا من من نظريات الصالح والطالح، ول

 الدراسات اللاهوتية. 

 

 خطوات المسؤلية بعد استقبال الأهلية والمعجزات  .13

 باستمرار  األرض  على السماء في وامكث  في اسلك

a.  .ا هو وحي معجزة وليس مبادرة من صنع بشر.ذههللا يأخذ من الظلمة ويعطي للنور 

b.  وبشكل يومي، بدلأ من  المسيح ‘باستمرارعلي أن أستمر ‘بأن أموت في المسيح لأحيا في

 أحيا لأموت‘.  ‘أن

c. ليست  وأفكاركم كأفكاركم ليست  أفكاري طرقي، ليست  وطرقكم كطرقكم، ليست  ‘طرقي 
 ‘. أفكاركم عن ارتفعت  وأفكاري طرقكم عن علت  طرقي ألن كأفكاري

d.  بطريقته هوعلي أن أتأكد من أن كلاً من قلبي وعقلي يبتغيان سيادة الروح القدس. 

e. كثر.كلما رغبُت أكثر بمعجزة دم وجسد الرب يسوع، كلما تغيرُت أ 

f. ل  . أدخل إليهماعندما بمعجزة دم وجسد الرب يسوع  ت إنني أفهم في قلبي بأنني قد ُاغت س 

g.  والرغبة من كل قلبي   تياقالسماوي على الأرض بوجود الإشلقد نلت الأهلية لملكوت هللا

 بمعجزة دم وجسد الرب يسوع، هذه العملية هي من تصميم هللا. 

h.  عمله هو أن أرغب في أن أسمع وأن  علىرؤية المؤلف: الروح القدس يقرر ويمنح؛ وكل ما

 أطيع وأن أرى نتائج عمل الروح القدس. 

i.  يوم، مع  يح ‘كلالمستموت في المسيح لكي تحيا في  ‘أنرؤية المؤلف: عليك أن تستمر في

بــِّ ‘نعم يا رب‘. بعدها ستنال حياة من السماء في   والاستجابةالتوبة وإعطاء كل المجد هلل  

 معجزة ملكوت السماء على الأرض. 

j. لكنها رويداً رويداً تندمج مع طرقه.  طرقي ليست  وطرقكم طرقكم ليست  طرقي"  هللا، يقول "، 

تعمله بقوتك أنت هو ليس قوة الرب يسوع المعجزية، هللا لا يحتاج إلى   لف: كل مارؤية المؤ

معونة بالحري يحتاج إلى حساسيتنا وطاعتنا. على جميع الأصعدة فإن الطاعة أعظم من 

 الذبيحة.  

†   

a-l 
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k.  :يرغب كل من قلبك وعقلك بسيادة الروح القدس وإعلان ملكوت السماوات على  رؤية المؤلف

الأبدية. إذن فاسأل الروح القدس عن الخطوات التي عليك اتخاذها في حياتك   والسماء الأرض

 من أجل توفير كل ما تحتاجه ولتكون ظافراً وأعظم من منتصر. وهذا يشمل كل الأشياء.

l. .كلما اشتقت إلى ورغبت أكثر بمعجزة دم وجسد الرب يسوع في حياتك، كلما تغيرت  أكثر 
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 ’المسير في ملكوت السماوات على الأرض‘و السماء‘ي ‘شة فمعا ختبارات: االرابعالفصل 

 الروح  لك سيعلن. واقع أمر األرض  على السماء ملكوت  في الحياة أن كيف لترى اختباراتنا من القليل هنا نسرد 

 .حراا  سيطلقك الذي الحق القدس

 

 اختباراتي التي عشتها وكيف فهمتها بذهني الواعي 

 

عندما كنت منذ سنوات مضت،  –؟" صحيحاً كون ذلك أن يذا لا يمكن للت، " لماحتى أني ق يائساً جداً  كنت  .1

ون( ُمرس   بل يلفي عشرينياتي من العمر، أتى إلي  البعض )ممن ُيدع  معتدة بذاتها  و منظمة  شركات ن من قِّ

عوا مثل ما كنُت أنا مخدوعاً )سُأطلق عليهم اسم كنيسة  متنكرون ية  اغكنت في  . (مككنيسة، ممن قد ُخدِّ

دخلني منذ تلك اللحظة فصاعداً،  ؟" شيئاً ما صحيحاً كون ذلك أن يحتى أني قلت، "لماذا لا يمكن ل اليأس

أرتاد خمس  . وبعد عشرين سنة كنت في الحياة ن من دون أي أرباحمستمريسارت حياتي في صعود وهبوط 

فيها. وفي   اً عامل كان القدس ، كنائس اخترتها حيث الروح الواحد كنائس مختلفة للروح القدس في الأسبوع

ى مقبض الباب، ونظرت إلى السماء  ضعت يدي علو يوم من الأيام كنت عائداً إلى البيت بعد الإجتماع. و

رأيت ثعباناً أسوداً ملفوفاً فوق رأسي وبعدها تحول وكنت في السماء عالياً أنظر إلى الأسفل نحو نفسي. ف

في غاية الدقة. ثم رأيت يداً  بل بدى كقبعة ن، ن تشك بأنها ثعباإلى قبعة بلاستيكية سوداء مما لا يمكنك أ

رأسي. ثم ُعدت إلى جسدي في الأرض وكنت أصرخ   عنتأتي من السماء من تحتي وتنزع الثعبان/القبعة 

" وأصبح ذهني ُحراً تماماً. تحول من السواد إلى البياض ولم تكن هناك مناطق رمادية  إنه كذب!ثلاث مرات، "

 حياتي بدأت في إنتاج حياة وبوفرة أعظم كما سترى في الاختبارات اللاحقة. أنا حر بالكامل. مطلقاً. 
يحاول شخص   قد، أو ما  تفسيري: الشخص الفارغ لا يستطيع أن يملأ نفسه بإنسان فارغ آخر يعاني من نقص

هللا. جيمعنا يمكننا   والتي قد ُأعطيت لك أصلاً منذ بداية خلق ما تبقى من حياة فيكأن يأخذ  ما لديه نقص

حياة فياضة. فكلما كان هناك  ُمنتجة ل عجزة دم وجسد الرب يسوع وأن ننال معجزة أن نتحرر من خلال م

زي لنا من خلال المزيد من معجزة دم وجسد الرب يسوع، كلما كان هناك المزيد من عطاء المسيح المعج

 طرقه فقط. شيئة المسيح وم

 

قالت سيدة من مقدمة الكنيسة، "من يريد أن يتكلم بألسنة   – تعمدت روحياً  حالما ذهبت بجدية إلى الكنيسة .2

أو ينال الروح القدس فليأتِّ ". كنت جالساً في المقعد الخلفي وقال الروح القدس، "خذ خطوة أو لا تأخذ". ثم  

خروج  أنت ذاهب ولن تعود منه". فكرت للحظات بالأراني سواداً عن يساري وقال، "ذاك هو المكان حيث 

إلى الأمام. وضعت   وتحركت فاحتملت الحرج وقال،" هذا لن يغير شيئاً".  خارجاً، لكن الروح القدس تكلم ثانية

ثلاث سيدات أيديهن على رأسي وبينما عيني مغمضتين رأيت دخاناً يخرج من صدري. ثم رأيت الكلمة  

ثم ذهبت  وتبدد بعدها.  يسوعكلمة " مكتوبة على صدري. حاول الدخان العودة إلى لكنه ارتد  بسبب يسوع"

السيدات لشخص آخر ورأيت صورة. فبدأت بالصلاة بما رأيت وبدأت السيدات بالتكلم بما قد رأيت للتو. ثم  

 .  حراً اليوملت تكرر الأمر مع الشخص الثاني، وثالث ومن ذلك اليوم فصاعد أنا صرُت حراً وماز 

ذت في الماض تفسيري: لابد للإنسان أن يتحرر لأن هناك خطي ي. لدينا ة موروثة وقرارات خاطئة قد اُتخِّ

تشابكات نابعة من أفكارنا وأفعالنا ونحتاج أن نتحرر منها لنتمكن من الُمضي ُقُدماً، لنكون ظافرين وأعظم  

 من منتصرين. 

 

الروح  اع يوم الأحد في الكنيسة وقال رجعت إلى البيت من اجتم – استقبلت الكتاب المقدس في قلبي .3

أراني الروح القدس آيات في قلبي  إني أضع الكتاب المقدس في قلبك." منذ ذلك اليوم فصاعد، دس: "الق

أرى كيف أن الروح القدس قد أعطاني تفسير تلك   وإظهارات للآيات. وعندما يتكلم الناس عن هذه الآيات 
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 .  الآيات مسبقاً 

ل حياتي نحوه ونحو ملكو حثني تفسيري: عندما بدأت في استقبال واختبار الإعلانات  ته، الرب يسوع أن أحو 

 الروحية لملكوت السماء على الأرض ومستمرة منذ ذلك الحين.

 

فتناولت كتابي المقدس   قِّظُت من نومي. وصباحاً. أُ  2:00في صباح يوم الإثنين عند الساعة   –توقيت هللا  .4

ليلتين التاليتين في ال. و لمت للنومتساسوبدأت في القراءة لأنني ظننت بأن ‘الظلمة لا تريدني أن أنام‘. ثم 

الظلمة التي لا   اوم هجمةتكرر معي الأمر بحذافيره. أصحو في منتصف الليل وأقرأ في كتابي المقدس لأق

صباحاً وفي هذه المرة تكلم إلي  الروح   2:00وفي يوم الخميس أوقِّظُت ثانيًة عند الساعة تريدني أن أنام. 

يأتِّ بعد، الآن هو وقتك." احتضنت الروح القدس، ثم عدت مستغرقاً في   القدس، "أمس قد ذهب وغداً لم

 النوم. 

الروح القدس وحده من يتحكم   اء على الأرض، فإنكوت السمتفسيري: عندما ُيدعى شخٌص ما إلى مل

 التعاملات مع ذلك الشخص. لقد كنت جاهلاً في الأيام الثلاثة الأولى. بو بالتوقيت 

 

مصاحب لتيار قوي للغاية. رأيت شخصاً يسبح باتجاه التيار فبدأت   ى نهر تحت الأرضلإانزلقت  – مُحلْ رأيت  .5

 بالسباحة خلف ذلك الشخص، ثم استيقظت. 

 ." أنا أقودك، وأنت تتبعنيوقال لي الرب، "   بعد يومين سألت، "عما كان ذلك الُحلم؟"

سوع وسأبقى قريباً جداً  ائماً خلف الرب يرؤيتي: لقد كان محدداً والفهم كان واضح جداً بالنسبة لي. سأسير د

 جداً من الرب يسوع في جميع الأوقات. 

 

في أحد أيام الآحاد، ذهبت إلى الكنيسة وكنُت  – أبغي أن أعيش أكثر من ذلك، لابد من أن هناك المزيدلم   .6

يئاً من هللا، ولن متعباً من حياتي. وقال أحدهم من الأمام من أراد صلاة فليأتي. فكرت، ‘ لابد لي أن آخذ ش

شيئاً ما ضربني خلف ركبت ي  ووقعت أرضاً.  أعيش بدونه،‘ فتقدمت وقال لي الشخص، "المزيد من السيد." 

لاً بالروح القدس تماماً. لم أقوى على السير ولا حتى الحبو. لقد كان روح هللا  وبدأت أضحك وصرُت   ثمِّ

لدي أية هموم من هذا العالم. لقد تحررت ولم تكن   صرت ُحراً واستمر الوضع لساعتين. وبعد تلك الساعات، 

 . ومن ذاتيالعالم من 

 الماضي عن كاهلي وأحببت نفسي.تفسيري: عندما عدت إلى البيت كنت رجلاً حراً. انزاح كل 

 

بل الروح القدس .7 لُت عن سريري ونظرت إلى الأسف – أن تكون مدُعواً من قِّ ل حيث  في الصباح التالي ترج 

يُت إلى الأرض وقوة غير مرئية جثت فوق  ةعشر  أرض بثمانيبالهواء أعلى من الكنُت معلقاً   بوصة. ثم ُألقِّ

ن صدري ينضغط إلى الداخل وعرفت بأن أضلاعي على وشك أن كليو جرام، كا 450صدري. كانت وكأنها 

ليس آخر فقلُت،  تنكسر. فبدأت بالصراخ. أدركت بأنني مائت لا محالة وعلمت بأن القوة لابد أنها قوة هللا و

أنا   لذلك"ماذا يارب؟" ثم قال لي، "دعوتك لتكون راعياً" فقلت، "لا يا رب فأنا لا أعرف شيئاً" فأجاب، "

 دعوتك." ثم قال، "انهض واذهب إلى تورينتو." )نهضة عالمية كانت قائمة هناك!( 

بد وأن يكون قد اختبر  تفسيري: عندما يكون الشخص مدعواً ليفهم بأن المعجزات حقيقة، ذاك الشخص لا 

د أنها  إلى أعمال روحية، لاب. عندما يدعو الروح القدس شخصاً ما ليستطيع أن يستوعب  معجزات في حياته

 من الروح القدس، لا يمكن أن تأتي من إنسان. جميعنا دعينا لنختبر المعجزات.   ُمعطاةً 

 

أن أذهب إلى تورينتو، سمعت نفسي أقول، في الصباح التالي بعدما تكلم الرب بما سبق وأخبرني ب -الزواج   .8

ي قلت: "أريدها أن تكون جميلة،  تزوج،" بينما أنني في تلك اللحظة لم ُأرِّد أن أتزوج. لكنن "أنا مستعد لأن أ

تكون عابدة بالقدر الذي   لبت شيئاً آخر، أنأن تكون شابة بما يكفي لإنجاب الأطفال وطصغيرة الحجم، ذكية و

رينتو وعندما كنت بأحد جانبي المبنى،  وإلا فإني لن آخذها." ذهبت إلى النهضة في تو أعبدك فيه بل وأكثر،
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كانت على الجانب الآخر من مبنى الطابق العلوي  زوجتي الآن،  مارجريت،. شرعت فتاة هولندية بالتحدث إلي  

جك." وبعد  ث إلى زونها تتحد كلم إليها الروح القدس قائلاً، "إ تنظر إلى صديقتها التي كانت تتحدث إلي، وت

أفضل صديقة   مارجريت  ، أصبحت تفوهت بها ثانية وبأقل من خمس كلمات  15برهة أتت إلينا وفي غضون 

 لي. 

 

أتى المتكلم الرئيسي من أستراليا. في الخدمة الصباحية، صعد   – كان فيها مؤتمراً قائماً ذهبت إلى كنيسة  .9

عاد وجلس. في تلك الليلة جاء شخص آخر وأخبرنا ما هذا المتكلم إلى الأمام، جال بنظره في المكان ثم  

ل له بألا يقول  في اجتماع الصباح وقاخص الأول حدث في صباح ذلك اليوم. لقد تكلم الروح القدس للش 

في   مرشديإلى أستراليا في وقت الظهيرة. هذا الرجل أصبح  عائداً  سافر قاطعاً كل المسافةشيئاً، فأطاع و

ساعة لغرض التحدث في مؤتمر ثم لا يقول شيء   16ان باستطاعته السفر لمدة ك إنسماع الروح القدس، 

 أخرى ليعود إلى بيته، فإنني أقدر أن أعطي من ذاتي بقدر ما هو يقدر.ساعة   16ويطير لمدة  

. ذاك هو  تلك الساعة : سنعلم في قلبنا متى نسمع ونعمل ما ترغب به مشيئة الروح القدس في  مفهومي 

 .  قلب حسب قلب هللا

 

، قال الروح بعد انتخابات كلينتون –تحدث إلي  الروح القدس بشأن آخر أربعة رؤساء للولايات المتحدة  .10

 القدس، "إني أضع مهرجاً في البيت الأبيض ليضحك العالم عليه". 

 مفهومي: شخصية المرشح هي تمثيل لشخصية الشعب الذين قاموا بترشيحه. هكذا هو الأمر في عيني هللا. 

لقد  في ظرف أسبوعين قبل إعلان أن بوش سوف يكون الرئيس، قال الروح القدس، "  – 2000س رئي 

 استوليت على البيت الأبيض وقلت لبوش ما قلته لك." 

 حاولت الإستيلاء على البيت الأبيض، وهذا ما لم يتم.   911: لاحظ، طائرة مفهومي 

دلاً من السماح له بالدخول ثم محاولة  ارجاً، بقال الروح القدس، "من الأسهل إبقائه خ 2008قبل انتخابات 

 إخراجه". 

بلد ما طرق هللا   تتبععندما لا  ‘كذباً. مفهومي: هذا قيل في الكتاب المقدس، ‘إن أردت كذباً فسأعطيك 

 فسيكون هناك تداعيات للتنكر هلل. ومشيئته، 

 هللا وقال، "هذا هو رجلي". لي  كنت أفكر فقط بدونالد ترامب، ثم تحدث إ 2016الأسبوع الأول من يونيو  

 

شتري مبنى شركة  أن أقال لي الرب يسوع   - هو بشأن معجزات تسديد الإحتياج، وليس بشأن المال ُجل الأمر .11

وقال بأنها ليست كبيرة بما يكفي. رغم أنني لم أكن أملك المال،  كيلومتر مربع  16,000غير مأهول مساحة 

عت العقد وقلت، "سأدفع في   يوماً".  90ن غضو  لكنني وق 

يوم. ثم تكلم الروح القدس ثانيًة وأشار   90روبا؛ أتممته ودفعت ثمن المبنى في وعقد غير معلوم جاء من أ

وأن أحو ِّل الجهة  مركز عبادة سماوات مفتوحة، وأن أحوله إلى مركز عبادة،  K mart ـبأن أشتري مبنى كبير ل

ي  لذي كان علينا فيه أن نشتري خضراوتنا وبقالتنا من النقود التالخلفية لمخزن. تكلم إلي  بذلك في الموسم ا

جمعناها في زجاجة لقرابة عشر سنوات. فتح الرب الطريق من خلال أشغال وقمنا بتسديد الثمن. ثم طلبُت 

ثت وح القدس، "انتظر للسنة القادمة"وقد فعلت. حد . قال الر جديدة، لم أملك واحدة جديدة قط سيارة  

 Chrysler 300C)هيمي   300Cدولار فقط من جيبي لشراء سيارة كريزلر  500تني السيارة  ف كل  معجزة فقد 

Hemi)   جديدة. كنت في طريقي إلى البيت وقلت، "سأضع سوراً حول بيتي فلا يعلم أحد بأنني أقود تلك

صلت عليها،  الروح القدس وقال، "لن تفعل ذلك، لأنهم عندما يسألونك كيف ح السيارة الجميلة،" لكن تكلم

قد أعددته لهم". هذا لا يتعلق بالمال في شيء؛ بل هو ستخبرهم، حينها سيرجعون إلي  وينالون لأنفسهم ما 

 متعلق بالحصول على ما لدى الرب يسوع لنا شخصياً. 

لأرى فيها حركة الروح  رتاد خمس كنائس مختلفة اخترتها كنت أ  ،قبل أن يجمعنا الروح القدس زوجتي وأنا

عات  أو اجتماو/ميل هي لي. كانت ُتقام فيها مؤتمرات   95يسة تبعد  ثم قال لي الروح القدس بأن كن القدس. 

ل جهاز  سواقًة صباحاً ومساًء في كل يوم على مدار عام ونصف.  طع تلك المسافةنت أقيومياً تقريباً فك تعط 
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ر الأمر اهتماماً، استمريت في تجميع كل ما أملك  قياس الغاز ولم تكن لدي أي وظيفة ولا مال لكنني لم أعِّ

جتي عنه منذ سنوات قليلة مضت. لم أعاني من  من النقود المعدنية. لم أفكر في الأمر إلى أن سألت زو 

 الغاز أبداً.  نقص 

لاً مفهومي: عندما تكون  و  وُتن فذه،  لك ما يقوله الروح القدس  وتحتضن مع لصوت الروح القدس ت وتسمخ 

ُتك مِّ ل في عمل وإتمام ما قد قيل لك، بينما أنت تحتضنه إلى  لتستطيع أن  سُتوفر اللازمفالمعجزات 

ر الروح القدس.    المستوى الذي ُيسِّ

 

كانت زوجتي وأنا في حمام الجاكوزي. عندما نظرت إلى الأعلى وجدت  -لسماوات أمي ُتطل للأسفل من ا .12

سفل. تكلمت والدتي بالروح وقالت، "إنني  السماوات مفتوحة ورأيت أمي تميل إلى الأمام وتنظر إلينا نحو الأ

 أحُب ما اراه". ثم مالت والدتي إلى الخلف وُأغلقت السماوات.

ابنته وابنه معاً، السماء تكون مسرورة. مشاعري الخاصة: ارتحلت والدتي إلى  مفهومي: عندما يجمع هللا 

 طاعت رؤية زوجتي. سماء بفترة طويلة قبل زواجي وقد تمتعت بامتياز عظيم أن والدتي است ال

 

، زوجتي وأنا كنا ذاهبين إلى مؤتمر نهضوي  2015في يناير  –في ملكوت السماوات على الأرض  السلوك .13

عن السيطرة  خرجت شاحنة  وقد  . LAXدا. كنا نقود السيارة تحت مطر غزير إلى مطار لاكس في تورنتو كن 

ارتنا  يمسارات من السيارات وكانت سن خمسة  أكثر م اليمين إلى المسار اليسار مخترقةً  وانزلقت من المسار

 تسببت في تراكم السيارات الأخرى. لكنها وتابعنا سيرنا  استطعتنا رؤيتها وتوقفنا فتجاوزتنا.  لكننا  هي الأولى

وقد كانت معها سكين مطبخ  أخذ موظفو الجمارك زوجتي جانباً ليفتشوا حقيبتها. عندما وصلنا إلى كندا، 

حظها أحد. لم يكتشفها أحد عندما  الخطأ موجودة في حقيبتها المحمولة، لكن لم يللتقطيع اللحم بطريق 

ا أحد عندما فتشوا الحقيبة يدوياً بعدما دخلنا  الطائرة ولم يراه قبل الصعود إلىمرت من خلال جهاز المسح 

ه وقالت  اضطراب. وقفُت لأذهب إلى دورة المياإلى الجمارك. عدنا من تورنتو في الطائرة وكان هناك 

". لكنهما ذهبا إلى  ؤذي شخصاً ما،" وقف شخصان آخران وقالت لهما، "إجلساالمضيفة، "اجلس، ُيمكن أن ت

دورة المياه وبعدها وقف أربعة آخرون وأيضاً قالت لهم، "اجلسوا" والمرأة قالت، "أنا ذاهبة" وجميعهم  

مقاعد أمامي ووقعت بوجهها   3عد  ذهبوا. توقف الاضطراب وتجولت المضيفة في الطائرة. تعثرت على ب

نا كانت الأولى رغم أننا لا نسافر على الدرجة ؛ حقائب LAXعلى حذائي ونظرت إلى وجهي. ثم عدنا إلى مطار 

ذهبنا إلى الرصيف، وصلت الحافلة في تلك اللحظة وقال السائق، "لن استطيع التوقف هنا،  الأولى. 

 تنا. استعجلا." فركبنا الحافلة. أخذنا إلى سيار 

ما يقوله أو   مؤهلاً وجديراً وتسلك في ملكوت السماوات على الأرض وتفعل بدقةمفهومي: عندما تكون 

يوحي به الروح القدس لك، فلن يوقفك أي شيء في عالم الروح ولا على الأرض من إتمام ما قد قاله لك أو  

 روح القدس. وأي شيء يحاول إعاقتك، سيقع تحت عواقب الأوحى به إليك الروح القدس. 

 

عندما ُعرض موته على التلفاز سألت الرب، "ماذا عن مايكل جاكسون؟" ثم أجاب الروح   -جاكسون مايكل  .14

بركتي السباحة وكانت   بجانب القدس، "من هو مايكل جاكسون،" فتركته وشأنه. في اليوم التالي كنت خارجاً 

انباً لبضعت  البركة مفروداً فوقها فأزحت جمفكوكة من مكانها في القاع. كان غطاء هناك قطعة اسمنتية 

لم يكن  علِّقت. تسرب إلي خوف  لصعود كنت أسفل الغطاء وعندما حاولت اأقداٍم وغطست في الماء. 

وقال الروح القدس، "أنظر إلى الحائط"، ففعلت وسبحت باتجاهه وخرجت. جلست معلوما على الأرض 

ختبرته للتو. فسألت عن  الذي ا ن بنفس موقف الخوف ذاكب بأن مايكل جاكسون كابجانب البركة وأراني الر 

ولم آخذ إي إعلانات إضافية  مايكل، ثم تكلم الروح القدس وقال، "إنه أمام عرش هللا نادم طوال الأبدية". 

 بخصوصه. 

، ظننت أن مايكل موجود أمام عرش هللا )بشكل إيجابي( ونادم )يتشفع( من أجل  في البداية: مفهومي 

يعطوا  بدية )ليأتوا إلى يسوع(. ثم فكرت، هللا دعا مايكل ليتشفع خلال أدائه من أجل مشاهديه لمشاهديه للأ

 قلوبهم للرب يسوع، لكنه أد ى ليجعل أعين المشاهدين معلقة عليه هو،  
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؟ إن كان مبشر أو واعظ أو مؤدي  و فهمك أو الإعلان الذي نلته من الروح القدسماههذا على قدر فهمي. 

 مبادىء توجيهية من الروح القدس وأن يطيعها ليتفادى حدوث هذا معه. ن لديه  يجب أن تكو

 

   قال الروح القدس، "أنت تعمل لتكون حراً وأنا ساعطيك ما يلزم". -من أنفسنا من أجل أنفسناالحرية   .15

التزاماتي أكثر  تكون لدي أي فواتير وأن لا أكون مديوناً لأحد وأن ُأتمم جميع واجباتي ولا أ تفسيري: إن حاولتُ 

بشكل  سر وسيوفر لي احتياجي رجني من الأ  مما فعلت حتى الآن، فإن الروح القدس سيعمل المعجزات ليخ

حسنة و  2000عجائبي في ملكوته في مشيئته كما أعلن الرب يسوع منذ  ، "أتيت لأطلق المأسورين  قائلاً  صر 

 أحراراً". 

 

وأصرخ "إنه يؤلمني!" أضع يدي  فقط لبي ارتياح، فإني أفتح قأعاني ألماً أو عدم عندما   -رتياحعدم األم أو  .16

عجزة دمك وجسدك أيها الرب يسوع"  في محضره، وأقول، "معلى مكان الألم إن أمكن، وأدخل إلى عمق أكبر 

.  الآن إن كان بإمكاني فعل أي شيء بخصوصه وإلا، فإني أصبح مؤهلاً ثم أرى أحاول أن أكون صادقاً.  بينما 

، ثم أسمع صوت الروح القدس  ماء على الأرض حيث مستوى الحل موجودوأعلى في السفأذهب أعمق 

يعاود الظهور، لكن هذا يعطيني    قد نت، ويتبدد الألم في كل الأوقات. أحياناً يخبرني بكلمات الحل مهما كا

حقاً  و هذا ه. أعمق من المرة الأولىملكوت السماوات على الأرض لكن ثانية وأدخل  لأكرر مافعلت فرصة 

 أعظم امتياز لخلق إيمان محسوس. 

عني. ملكوت  يرحلكل ألم تفسيري: عندما يصرخ قلبي، ينسكب غمر السماء على الأرض في نفسي و

 السماوات تستمر معي لفترة من الوقت، الروح القدس يتحدث معي وأنال النتائج. 

 

المكان وحاولت أن أكون صادقاً مع كانت ركبتي تؤلمني، وضعت يدي على  –ألم وانزعاج أزيل  2015/ 6/11 .17

لرب يسوع حول الألم. مجرد أن فتحت قلبي وقال لي الرب يسوع، "أحببني". أجبت، "لا أعرف كيف أحبك،  ا

." ثم أردفت، "لا أعرف كيف، لكنك أنت تقدر أن أحببني بكل قلبكالروح القدس، " يارب" ثم أوحى إلي  

وكل الألم اختفى ولم يعد ثانية. فعلمت أنني   كك."ك وطرق بمشيئت وأن أحتويك أحبك من كل قلبي تجلعني 

 قد دخلت في ملكوت السماء على الأرض مرة أخرى وأستطيع هذه المرة أن أستمر في السير فيه. 

السماء ليبق  تفسيري: عندما يصرخ قلبي، تغمر نفسي السماُء على الأرض ويتركني كل ألم ويستمر ملكوت 

  2،000ما أعلن الرب يسوع منذ لكوت الروح القدس في مشيئته وفي طرقه. ك في داخلي لفترة من الوقت، م

 عام "أتيت لأطلق المأسورين أحراراً". 

 

وقال، "أريدك أن تبني   2015الروح القدس في يوليو   ي  تكلم إل  – مدرسة الريما )مدرسة الريما التطبيقية( .18

بصيرة سماوية وحكمة ومعرفة   زل إلي  مدار العام الماضي، كان الروح القدس ُينمدرسة الريما." على 

جزة دم  جد في ملكوت السماء على الأرض بينما أنا كائُن على الأرض. هناك تطهير مجاني من خلال معللتوا 

صرخة قلبي  لمراقبة واستقبال ومعرفة المعجزية وحكمة الروح القدس، وجسد الرب يسوع، استقبال لل

 ميمية معجزة تسديد الإحتياج. حو

أكون فيها كما ينبغي أمام الرب يسوع ومشيئة الرب يسوع وطرقه، فإني أسمع  ي كل مرة تفسيري: ف 

وأرغب من قلبي دون إدخال عقلي في الأمر. أشاهد نفسي وأنا أستقبل الحماية والتسديد والتحرير من الألم  

أني أنا  ب والم واع واالتخلص منها بنفسي. ثم أكون قد تواجدت في ‘كفوالتحرير من أمور أخرى لا أستطيع 

 هللا‘.

 

في  "أريدك أن تقضي وقتك  -قائلاً  إلي   ىث إلى الروح القدس يوم الأربعاء صباحاً وأوح ، تحد  2015في يوليو  .19

حُت ضمنياً في نفسي، ‘سأخرج من الشركة   إتمام مدرسة الريما والموقع الإلكتروني ومركز العبادة." ثم صر 

ك لكن هل لك أن تضع مبلغاً معيناً من الدولارات في حسابي في  التي قلت لي أن أبنيها،‘ فقلُت، "سوف أتر 
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 ل؟"النظر إلى الشركة فلا أضطر لصرف وقت بغير ماقلت لي أن أفع يالبنك فلا يعود لزاماً عل

في تلك الجمعة وصل طلب شراء، وفي يوم الإثنين طلب شراء آخر، وفي يوم الثلاثاء طلب آخر. وهكذا 

متاحين بالكامل للتحرك بحسب  ومازلنا ل الفواتير وكنا دي في البنك، وُسدِّدت كالمبلغ المطلوب دخل رصي ف

 ما يرشد أو ُيملي علينا الروح القدس لنفعل. 

إلي الروح القدس وأعلم ما قد ضمنته في نفسي للروح القدس، أعلم بأنه  مفهومي: أعلم ما أوحى به 

د القديسين‘. رؤيتي من هذه الآية هي:  لكي تكون قديساً عليك أن تكون ميتاً، فعندما أضع مكتوب، ‘أنا ُأعِّ

.  وعي وباللاوعي بين يدي الثالوث، فالروح القدس حينها يستخدم العالم كموطىء قدم لأغراضهالكل شيء ب

 عندها أكون حٌي في ملكوت السماء على الأرض. 

 

"على ظهرك"، ففعلت.  الروح القدس وقال،  ذهبت للسباحة. ثم تحدث إلي   – لديك قلب أكبر من قلب داود .20

فحاولت. ثم عاد الروح القدس فقال بصوت أعلى، "ُتب"، فحاولت مرة أخرى. ثم    ثم قال الروح القدس، "ُتب".

ثم ظننت أن الأمر سيحتاج طوال الليل وحاولت مرة  ". ـــــب ثة وبصوت أعلى، "تُ قال الروح القدس مرة ثال

 قلب داوود".أخرى. ثم قال الروح القدس، "لديك قلب أكبر من 

 بينما داوود فلا".  الدمسألت، "يارب يسوع عما تتكلم؟" وقال الروح القدس، "أنت لديك 

الناموس وكان الموت هو الجزاء، اليوم التوبة الحقيقية هي غفران مفهومي: في العهد القديم، كان لديهم 

 في معجزة دم وجسد الرب يسوع التي تغسل كل شيء وتجعله طاهراً. 

 

  إلىكنت في بركتي السباحة وعندما هممت بالخروج، أوحى  2015/ 7/ 8في  – ر من قلب داودبر بكثيقلبك أك  .21

ثم حاولت الخروج مجدداً وأوحى إلي  الروح القدس في الماء.  الروح القدس ... لا تفعل .... فبقيت في محضر

لروح القدس، "لديك قلب الروح القدس مرة أخرى ‘لا تفعل‘. فتمددت على ظهري وبدأت في التوبة ثم قال ا

 أكبر بكثير من قلب داوود". 

 قد مفهومي: لقد فهمت من قلبي الوفرة الغنية لــ ‘معجزة دم وجسد الرب يسوع‘، وقول الرب يسوع، " 
 ".أهكِمل

مع هللا. إلا أن لدي  علاقة لملك داوودما كان ل مفهومي: لدي علاقة مع الرب يسوع ومع الروح القدس مثل

طاهراً   أن يكون أبداً ية، لأنه لم يكن ممكناً  بطرقه المادن أن يكون لداوود على الإطلاق مع هللاأكثر مما يمك

أمام هللا. وبسبب معجزة دم وجسد الرب يسوع، فأنا حدقة عين هللا في كل يوم كما  بالكامل  مغفوراً له و

ح   لي. هو صر 

 

أعلم يقيناً بأنه لا يوجد طريق   –" حياتي "سأعطيكأن أقول له،  11/2015/ 11طلب مني الروح القدس في  .22

عودة لو قدمت ذلك الإلتزام. فكرت في عقلي وفكرت في قلبي. ثم فاز قلبي على عقلي وقلت،  

وأعلم بأن غدي لن يكون ملكاً لي فيما بعد.  أمر في غاية الحكمة والرصانةهذا "سأعطيك حياتي". 

 لي وسيكونوا لي. الآن وإلى الأبد  وع وهللاالرب يس معجزة دم وجسد الرب يسوع والروح القدس و

 وإن هذا لسلام وراحة يفوقان كل عقل وفهم.

 رؤيتي وفهمي: أنا أتغير بوعي في كل يوم، وكل شيء أكثر سلاماً وإشباعاً من أي وقت مضى.

 

زوجتي وأنا كنا في السرير وكانت هي مستغرقة في النوم.  – الروح القدس تكلم إلي   2015/ 17/11في  .23

م إلي الروح القدس وقال: "أنت لا تريد أن  حظت بأن يدي باردتين وفكرت بلمسها بيدي الباردتين. ثم تكل لا

ل.    تلمسها". كل فكري وكل مافي داخلي تغير إلى ما قاله الروح القدس: يا له من تحوُّ

 أمراً جيداً. القدس، أحببتها كما أرادني أن أحبها في ذلك الوقت، وكان  فمهومي: بعدما امتثلت للروح
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بعد أن انتهينا وجلسنا للتو   – 11/2015/ 18خلال العبادة في مركز السماوات المفتوحة للعبادة في تاريخ  .24

تلمع وتتألق في كل مكان في الهواء، أينما نظرت كانت هناك   وكنا نتحدث رأيت آلاف الكريستالات 

 الكريستالات طالما بقينا في مركز العبادة. 

 لتنا في مركز العبادة اليوم. بمفهومي: السماء قا

 

اسعى وراء الحقيقة التي تطلقك حراً. رأيت ولداً صغيراً كان يحلم بأن يكون  –  11/2015/ 30رأيت حلم في   .25

قام  بالشرطة و وعندما كُبر قام بملء استبيان خاصرة طفولته، كان يلعب آخذاً دور شرطي. شرطياً في كل فت

ة بأنه يرتدي مقو ِّم  ه مركز الشرطوجد وعندما وصلحُضر إلى المركز. له، وبالمقابل ُطلب منه أن يا رسبإ

من   على ركائز لكلتا رجليه، لكنهم لم يدعوه يذهب لأنه أحرز أعلى درجة لطالما أحرزها أحد ييمشسنان وأ

  عليهم تعيينه لرفع معنويات رجال الشرطة الآخرين  لزاماً في ذلك الاستبيان. أرادوا أن يعينوه وكان   قبل

الحلم؟" فتكلم وقال،  عندما استيقظت، سألت الرب، "لماذا أعطيتني هذا ولحفظ المستوى بأعلى ما يمكن. 

"هكذا أنت في سعيك ورائي ووراء ملكوتي على الأرض وفي السماء وفي سعيك وراء الروح القدس والحق  

 الذي يحررك". 

سماء  من أجل الالأرض، و ماوات علىملكوت الس ووجودي من أجل تأكيد لما في قلبي التأكيد الذي لي: 

،  كذلكال: أليس الجميع هكذا؟ لكنني أعلم بأنه لا ليس سؤوالروح والحق الذي يحررك اليوم على الأرض.  

 وقلبي يبكي على ذلك. 

 

في   كانت لدي فكرة عندما كنت على الشاطىء  – 22/2/2016 –  بذلك  ومعرفتيكوني أعظم من منتصر  .26

أستطع أن أنال أي ارتياح. فإنها تعود إلي وما زال   كان لدي ندم لما فعلت لكن لمليلة التخرج وما فعلته. 

الإرتياح غير موجود. عندما ذهبت إلى السرير، كنت أشعر بألم في ساقي ولم يكن يغادرني. فغفوُت وبدأت  

مشي  كانت لدي دراجة صغيرة وكنت أأحلم. كنت في مكان يشبه شاطىء سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. 

مدينة. كنت أواجه صعوبة في كل أمر حاولت فعله ولم تكن لدي أية حلول. ثم  في وسط جمعِّ غفيٍر في ال

بعد وقت قصير صحوت وكنت واعياً وبدأت بالتوبة عن أي شيء وكل شيء كان تحت سيطرتي. كنت مدرك  

ن ما أقوله يذيب ويبدد  لأقوله من وجهة نظر هللا وكابأنني كنت فقط أتكلم بما يمليه علي الروح القدس 

كنت مدركاً لخطاياي التي اقترفتها في الماضي، ثم كنت مدركاً لميراث الخطية التي ُنقِّلت إلي  ي. الماض 

 والتي توقفت هنا عندي وعندي أنا وحدي. 

ام ناظري. ثم بدأت تغادرني  فبدأت بالتوبة لكل ما كنت مدركاً له وكانت ُترمى بعيداً عني وتختفي تماماً أم

ت في الحلم وبدأت الأمور تستقيم وكل مشاعر الإنزعاج والضيق تبددت من عض الآلام الطفيفة. كنت مازلب

حياتي. توجهت إلى دورة المياه وبعدما انتهيت كان كل شيء قد خرج، وشعرت بأنني أكثر نظافة وأنقى  

اللطف كما لم يتكلم إلي  ن الرب يتكلم إلي بكل الحب وثم ذهبت إلى المطبخ وكا تقريباً من أي وقت مضى.

بل بينما شعرت بأنني في أعلى مستوى من كوني أعظم من منتصر، أكثر مما شعرت فيه من قبل  من ق

 على الإطلاق والإحساس مستمر. 

  مفهومي: خطية الماضي وميراث الخطية هي جذر يؤثر على كيفية استقبالي للحياة ولما يحدث معي اليوم.

ل عليها. لم أكن قد فكرت ملياً بهذا الموضوع حتى  اليوم وعلى النتائج التي أحصأنها تؤثر على صنعي للقرار 

ليلة أمس بعدما قد حدث وأستطيع أن أرى بجلاء بأن ماضي  يمنعني من المشاركة والإندماج الكامل من 

سد الرب يسوع وكيف يريدك  السماء على الأرض معي اليوم. اهتم بكل الماضي من خلال معجزة دم وج 

 وح القدس أن تعتني به. الر 

هي في قلب الروح القدس، اغمر الجميع في معجزة دم وجسد الرب يسوع. ثم  أفضل طريقة لفعل ذلك 

  حصل علىسيقول الروح القدس، ‘ادمج نفسك بأكثر عمقاً في معجزة دم وجسد الرب يسوع.‘ ثم عندما ت

بسبب أي شي أو أي ن خارجه  ولن تكوالجيد  المسارتكون على هذا  حر بالكامل، وحر في أن كونكحقيقة 

لكاً بالمساءلة لمشيئة  شخص. حينها الحقيقة والواقع حولك وصنعك للقرار سيمتثل لك كونك حراً وسا 
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 وطرق السماء على الأرض‘. وهذا هو هللا نفسه. 

 

ب كنت أعمل على جهاز الكمبيوتر أكت – 2016/ 3/ 12أخذ السيادة والسلطان على جسدي في مواجهة بيوم    .27

د في رأسي. عرفت بأنني سُأصاب بنزلة برد حادة. وذكرت زوجتي بأنها قد  هذا الدليل عندما أتى إحساس بار 

دها. وضعت يدي على وجهي ودخلت بأعمق ما أستطيع إلى السماء على  ُحم ى تعبر جسبرجفة شعرت للتو 

د الرب يسوع فليغادر الآن".  الأرض، وقلت: "أعلم من أنت، آمرك بأن تتركني، ما لم يكن من معجزة دم وجس

 وقد غادر وذكرت زوجتي بأن ذاك الإحساس قد تركها. 

مفهومي: ملكوت السماء على الأرض ُمك ون من حلول، لأن معجزة دم وجسد الرب يسوع هي المعجزة  

الحل. عندما أدخل إلى ماوراء باب السماء على الأرض من خلال حل معجزة دم وجسد الرب يسوع، فكل ما  

بل أن أدخل. يس في حل الرب يسوع لا يمكن له أن يرتبط بي، كل الظلمة لابد لها من أن تسقط قهو ل

 ! أحراراا  تصيرون فبالحقيقة اإلبن حرركم إنبعدها فإني أتحرر حقاً.  

 

ر إليها كابنتي  ظمنذ عامين كانت زوجتي في المطبخ وتكلم إلي الرب قائلاً، "ان  – انظر إليها كابنتي العذراء .28

وكان الأمر في تحسن يوماً بعد يوٍم. وفي اليوم الثالث  ذراء". فنظرت وبقيت أنظر إليها لثلاثة أيام متتاليةالع

إلى  فقلُت، "وماذا عن الماضي؟" فتكلم الرب يسوع وقال، "انُظر تكلم إلي السيد قائلاً، "أنت ابني البكر". 

 ول ى. لقد انتهى وأنا الآن ُحر.فأجبت، "شكرا لك". كل ماضي  قد " أنا كما أنظر إليك نفسك

ر ولا أسمح لنفسي أن أعيش في الماضي، إن كان جيداً أم سيئاً. الرب يسوع هو صخرتي  النتائج: أنا رجل ح

 وصخرتي الوحيدة. 

 

هللا  ابتدأ الرب يسوع بأن يوحي إلي لماذا لا ُتستجاب الصلوات.  –  2016/ 15/3كيف ُتستجاُب الصلوات،  .29

ما قد صليت  ذهب بعيداً عتتركها وتض مشكلتك عليه، تضعها بين يديه ثم عرِّ أنت ت   يستجيب فقط للقلب.

وإن كان هناك دافع آخر بديل في ذهنك أو في قلبك، فالصلاة إذن تصبح باطلة والنتائج لن تكون لأجله. 

البديل لاسترجاع  حتى يهوذا والذي كان أحد التلاميذ الأوائل، كان يحمل الدافع بالطريقة التي يريدها هللا. 

  أخرى آلهةتكن  ‘لال هللا،  لكن دافعه البديل لم يكن بحسب غرض الرب يسوع. قاُملك إسرائيل من روما، 

أمامي‘ أفكارك ومشاعرك هي آلهة في محضر الروح القدس وإن أحضرتها معك في الصلاة، فأنت تقدم ‘  

 آلهة أخرى‘ أمام هللا وصلواتك لن ُتستجاب. 

لأن الروح القدس أعطاني قلبه وقلبه فقط   سنوات " لا تصلي"، 10القدس منذ  لي الروحلذا قال تي: ناعق

 لأكون على دراية تامة به ولأخاطبه وحده. وبالفعل الأمور تتحقق وتتجسد. 

لنظر حولي ورؤية الأمور من منظوري ثم أطلب من هللا أن يصنع تغييرات في  االتجوال ب تعليقي: لماذا علي  

وجهة نظر هللا من  أيضاً من هللا، علي  أن أنظر من  ت أريد من هللا، إذن المنظور يجب أن يكون الحياة. فإن كن

 وإن هذا هو ما يجعل الأمور تتحقق.  خلال قلبه.

 

كنا نعبد هللا في منزلنا منذ خمس سنوات خلت. رأيت  – 22/3/2013رؤية لنهضة في موجيف في تاريخ  .30

 Dwelling Place Open ‘المفتوحةمكان المسكن السماوات ‘ العبادة السماء مفتوحة فوق رأسي ورأيت مركز 

Heaven Worship Center .  ،امة مرة واحدة وسحبت مركز التسوق نزلت دوامة على قمة المركز، ثم دارت الدو 

ثم دارت مرة أخرى وأخذت بلدة موجيف، ثم درات مرة ثالثة وأخذت الست مدن حول موجيف. ثم ُأغلقت  

 السماوات.  

كون مركز العبادة في صميم ومركز ما يعمله هللا. وستتأثر الست مدن مفهومي: ستكون هناك نهصة وسي

 المحيطة بنا بتغيير شعب هللا بطريقة هللا. 
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قام الناس المتدينون في الهيكل بمحاولة إيجاد وقتل الرب  – منذ سنوات، كنت أفكر أين في بشارة متى .31

وكما  م تقتلهم على الفور؟" وأجاب الرب يسوع، "أتركهم ليدينوا أنفسهم". يسوع. سألت الرب يسوع، "لماذا ل

   ".عليَّ  فهو معي ليس من " ،صرح

أتغير إلى يومنا هذا.  رؤيتي: عندما قد م الرب يسوع نفسه لي، تجاوبت معه وتغيرت في طرفة عين وبقيت 

لى ذلك الشخص، فإنه في تلك  ولأي سبب كان، فعندما لا يقبل شخص ما الرب يسوع عندما يقدم نفسه إ 

 في حياته. اللحظة ذلك الشخص قد رفض خالقه وقلة الحياة والتشويه يترسخان 

 

وألقي الضوء عليه   اسمه أوحى إلي هللا بأن أراجع الدليل مرة أخرى وبأن أرفع – في وقت العبادة 7/4/2016 .32

 بأعلى قدر يمكنني عمله في هذا الُكتيب وكذلك في كتاب الترانيم. 

 

 تكلم إلي الرب وقال "هذا الدليل سيجوب العالم".  – ، كنا ذاهبين إلى توجو في أفريقيا2016مايو  .33

 

  6:00مساًء وحتى   6:00لم إلي الرب وقال لي بأن أقيم اجتماعاً من الساعة  تك – ذهبنا إلى توجو في أفريقيا .34

المجيد الرائع حوالي الساعة  في ليلة يوم الخمسين. وقد كان وحضر الروح القدس علينا بحضوره صباحاً 

السيدات  . لقد رأيت حرفياً هبوط يوم الخمسين على ُنعاسحينما كان معظم الناس قد غلبهم الصباحاً  2:30

حررن وتغيرن وتحولن  في الكنيسة واحدة تلو الأخرى ولم يكن أحد ما يصلي أو يضع الأيدي عليهن، لكنهن ت 

 . نعبد ونعبدي دواخلنا، ولنا وفلسماء حاذبين اطوال الليل ونحن ج نارنم و

 

ابنه ذبيحة. ثم   في تلك الأثناء كان عند المذبح، وكان في قلبه قد قدم – كنت أفكر في إبراهيم – 2016مايو  .35

قال لي الروح القدس، "لديك قلب أكبر من قلب إبراهيم". حينها فقط عرفت، أن كل الأمر هو متعلق بمعجزة  

 قد مل الوصول إليها، ولا شيء آخر له دور هنا. كما أعلن الرب يسوع، " دم وجسد الرب يسوع والتي لي كا
 ".أهكِمل

 

هبطنا يوم السبت وذهبنا إلى الكنيسة يوم الأحد. تعطلت سيارتنا وأتى شخص   – 2016/ 5/ 28رومانيا في   .36

، قال لي  كتاب مقدس بالأمس. وبينما نحن واقفون أمام الكتب المقدسة 30،000قد استلم للتو وكان لأخذنا. 

تاب  لأنهم يثقون في الككتاب مقدس الرب بأن أجثو على ركبتي، ثم تكلم وقال، "ضع دليل الريما في كل 

ذات  . عضو في عائلةالمقدس والدليل سوف يرشدهم كي ينالوا ويسلكوا في السماء على الأرض" 

ما قد حدث  هذا ثت به إلي، "الشخص ابتدأ على الفور في ترجمة الدليل إلى اللغة الرومانية وهذا ما قد بع

مرة شعرت باهلل حقاً  لام لم أستطع فهمه ولأول لقد اختبرت سمعي بعد أن قرأت وترجمت تلك الصفحات، 

 قريباً مني. إنه أمر مدهش بالنسبة لي". كان هناك عندما صليت، 

 وصديقتها التي ترجمت جزء من الدليل كتبت:  

أنا أيضاً عشت بعض المعجزات  فهام بالنسبة لي،  لغرفة. هذا الكتاب شريكة مونيكا في ا "مرحباً، أنا لاريسا، 

الرب يسوع، وحتى عند كتابة هذا الكتاب. بعدما أرسلت إليك مونيكا  الشخصية من خلال معجزة دم وجسد 

وبقيت أنا لأكمل الترجمة، لأنني أحب كثيراً الاختبارات. صليت قبل البدء في   هي ت صفحة، خرج   19أول 

يفوق كل عقل. أؤمن بقوى الروح القدس المعجزية. شرعت في    اً سلامورأيت كيف أنني نلت  كتاب ترجمة ال

ُعدت. ثم ذهبت لآكل وصفحات، حفظت ملف الوثيقة.  9جزء الثاني من الاختبارات وبعد ترجمة ترجمت ال

ممكنة  بحثت عن ملف الوثيقة على سطح مكتب جهازي ولم تكن هناك. حاولت استرجاعها بكل الطرق ال

ي قلبي  ثم شعرت ف ، لأنها كانت هامة بالنسبة لي، حتى أنني بكيت. وسألت الرب أن يساعدني في إيجادها

 يا هللا كيف لي أن أثق بك إن كنت لا أرى نتائج؟ الجواب ‘ ثقي بي‘. ففكرت، 

رة  أثمتالاختبارات(. كنت كان بداية قسم حيث  20لم أستسلم بل بدأت في الترجمة من جديد )من صفحة 

كل تلك الاختبارات. أحياناً كنت أتوقف وأصلي لأنني شعرت بعدم  عشت ، حتى أنني بكيت عندما باستمرار
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استحقاقي لأكتب كلمات الروح القدس، وعندما عاودت الترجمة شعرت بسلام عظيم في نفسي. وكنت أفكر  

ي، وتعلم بأنني مازلت أثق بك  توقفت وقلت، ‘ يا هللا أنت تعلم بأن الوقت مقصِّ ر معثم بكم إلهنا عظيم 

ن تخلصني، أنت وحدك قادر على ذلك. لقد فهمت من هذا الكتاب: أنك تستطيع أن تعطينا ما  بأنك قادر أ

وأنا مفكرة في هذه الأمور، قلت، ‘ لا يوجد من يقدر على نجاتي،  نحتاجه وتستطيع معاونتنا إن كنا مخلصين‘. 

 كنت متأثرة جداً! لقد . اد ملف الوثيقةء ما، وتحققت المعجزة، عشيأنت وحدك يا هللا‘، لا أعلم كيف، حدث 

اختبرت أشياء شبيهة في حياتي، كالتي في اختباراتك، وتذكرت كيف خل صني هللا أيضاً ووضعني في  

 سماواته على الأرض." 

 

ي  ت بورك وكان ذلك في كاحلي الأيمن التهاب المفاصل المؤلم في الأسبوع الفائت  عاودني – 2016/ 6/ 12 .37

على مكان الألم  أستطيع أن أصلي وأضع يدي عادة الُيسرى وكذلك كان هناك شد عضلي في أكتافي. كنت  

ابعده عني"،   ، لكن هذه المرة الألم لا يبرحني. ثم سألت، "يارب يغادرني  في العامين الماضيين وكان الألم

لكن  على التحرك للأعمق،  اً وكنت قادراً فعلت ذلك مسبق". هللا أنا بأني واعلم كهفوالروح القدس تكلم، " 

هذه المرة أدركت بأن الطريقة القديمة قد اختفت وبأن هللا يريدني أن أستقبل علاقة أعمق وأعلى معه  

تحررني فماذا عن طبيب؟" فقال لي  ن "إن كنت لوبأن أكون منتصراً أكثر مما كنت في أي وقت مضى. ُقلت، 

الشخص أعطاني عنوان الطبيب واستلمت دواًء. وعندما كنت في  بأن أسأل شخصاً آخر، ففعلت وذلك 

. علمت  على التواليأمامي موجة وراء موجة  تدحرجاليوم وبدأت في المشي، بدأت أمواج روحية بال  الكنيسة

 .أي وقت عرفت في أعظم مما والنصرة الحميمية كانت ‘. هللا أنا يبأن واعلم فكه  ‘بأنني قد دخلت إلى، 

 

قررت ألا أذهب إلى الكنيسة في ذلك الصباح، ثم كلمني الروح القدس وقال   –  نا في هولندا، ك2016/ 6/ 19 .38

علمت بأن لدي طريق ضيق ومستقيم على الُمضي فيه وليس بإمكاني  ". أنت رأس رمح المشروع لي، "

عليهم  الذهاب إلى الكنيسة وبأن أعرض   الذهاب إلى طريق آخر أو أن أصنع طريقاً آخر. ثم علمت بأن علي  

الدليل، ففعلت. وبينما أنا هناك، وحين خروجي من الباب، أتت علي موجتين ومرة أخرى علمت بأنني أصبحت  

 ‘ أكثر من كل الماضي.هللا  أنا بأني واعلم فكه كبر ومكانة أعلى في ‘ على عمق أ

 

ني أجثو على  ليوم وعرفت بأن هللا جعل ا  فكرت في بريكسيت في إنجلترا –مساًء  4:45الساعة  2016/ 6/ 23 .39

د أوروبا في مملكتك". ورد الروح القدس بالقول، "ركبتي. قلت  مهمأنا من فمي إلى الروح القدس، "وح ِّ   أقس ٍ

 ".   تلو الواحدواحداً 

 .الكلرؤية المؤلف: كياني ذاب إلى لا شيء وهللا هو 

 

صليت من أجل امتحان، وقد   اليوم حدث الكثير من المعجزات!!! – معجزات من مترجمة دليل الريما الرومانية .40

رأيت نوراً على ورقة محددة وظننت بأن   في الصفوعندما كنت  ،هللا بالمواضيع من دون أن أطلب أخبرني 

بعد  ذات الموضوع الذي أخبرني به الرب يسوع.  فيها  أحداً آخر سيأخذها ولكن لم يحدث. فأخذتها أنا، وكان 

في شيء لهذا العالم.   ير الاحتياج وبأن لا نكون مديونونبضعة أيام كنت أترجم شيئاً عن توفذلك وقبل 

كنت متفكرة في هذا ن لمدة ثلاثة أشهر، وقد تأخرنا، ولم ندفع بعض الديو في أهلي، حيث أنناففكرت 

 سهولة؟" فأنا لم أصلِّ يكون بهذه القلت شيئاً كهذا، "نعم بكل تأكيد، ولكن كيف يمكن له أن حينها  الكتيب، و

في اليوم التالي اتصلت بي أمي وقالت لي بأن والدي قد استلم  ، الحدوث  ممكنولم أعتقد بأنه  حتى للأمر، 

كنا بحاجته لتسديد الفواتير. فأخبرت أمي عن   الذيالقدر هو بعض المال الإضافي فوق راتبه، وكان تماماً 

 معجزة دم وجسد الرب يسوع.   ، فُذهلت. هناك قوة فيكنت أفكرالكتيب، وبما 

 

بدأت في تقطيعه إلى شرائح وأعطيت زوجتي   – ات هذا الصباحأعددنا رغيف خبز من المكسر  ،11/2016/ 25 .41

ثم شعرت بأن هذا  ة صغيرة على الطاولة فأخذتها ووضعتها في طبق زوجتي. قطعسقطت شريحة.  

†                
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 التصرف الصغير كان هام للغاية بالنسبة للرب، فلو أنني قد احتفظت بتلك القطعة كان الأمر سيسوء

وإن استاء الروح القدس فإن الأمر حساس جداً فالروح القدس قد يراه نوعاً من  بالنسبة للروح القدس. 

. قد يكون جدية كبيرةي. أصبح الأمر يحتاج إلى  التجديف وهذا لن ُيغفر لا في هذا العالم ولا في العالم الآت

ما حدث مع موسى عندما ضرب الصخرة  الروح القدس مدقق جداً معنا عندما تكون عيناه مفتوحتان علينا، ك 

 (. 11:  20)العدد  

إن تمسكت بمعجزة دم وجسد الرب يسوع وتبت دائماً، فإني آمل من أعماق قلبي بأنني  فهم المؤلف: 

 . هي أول ما أرىالسماء الأبدية  ستكون

 

واحدة تلو   أراني الرب عربات فردية مغطاة قادمة من جهات مختلفة – عبد في مركز العبادةتبينما كنت أ .42

وتعلق بحلقة الربط مع العربة  من السماء حصاٌن طائٌر ها. أتى الأخرى. ثم رأيت عربة مغطاة بلا حصان يجر 

   .معاً تماماً ليرتبطا   وسحبها نحوه باتقان

 رؤية المؤلف: الرب يصنع طريقاً حيث لا يوجد طريق. 

 

إذا حدث وأخطأت، فقط   – بالخطيةتحيا  أو أن ليس عليك أن تخطئ بأنه  أوحى إلي الروح القدس 4/9/2017 .43

ذا تعود إلى ملكوت السماء على الأرض. فأنا أداوم على التوبة وأستمر ماكثاً في معجزة ملكوت  هُتب وب

 وأستقبل المعجزات وسلام هللا الذي في ملكوت السماء على الأرض.  السماء على الأرض

 

وقلت، "أنا أعطيك كل شيء". ثم قال، "أنت أعطيتني   – طلب مني الرب في أحد الأيام أن أقدم له كل شيء .44

 % وأنا سأفعل الباقي." 120%، وأنا أريد 3فقط 

 

ضع الصعوبة في معجزة دم وجسد   – عندما تكون أنت أو شخصاً آخر يواجه صعوبة ما وأنت عالُم بذلك .45

ومهما قال  إليك  مثم اطلب من الروح القدس أن يتكل يمكنك فعلها. ب يسوع وفي يديه بأفضل طريقة الر 

تحقق. مثلاً: كارز ما قيل أو أوحي به إليك، ثم فإن ما قيل سيبدأ ويستمر ويدعه يخرج من فمك. افعل ُقله و

ممسوح يصلي لشخص ما من المنبر. وهو مدرك لما هو خطأ. يسأل ويستمع لما يقوله الروح القدس  

ل ومهما قال الروح القدس فسيتحقق. هذه  يقث به الروح القدس إليه. ثم يتصرف بحسب ما ويتكلم بما تحد  

 صلاة حقيقية. 

من الأولاد أن يضعوا يداً على ُطلب  –ة درس ولاد إلى المعودة الأ قبل – مساءً  30:8في وقت العبادة الساعة  .46

جباههم وابتدأنا جميعاً بالتسبيح. سألتهم "كيف تشعرون؟" واحدة قالت بأنها شعرت برغبة في البكاء بينما  

انت على  لي فتاة بأنها كالآخرون شعروا بوخز في قلوبهم. بدأ الأولاد بالذهاب إلى مدارسهم وفي يوم قالت 

دس يتحدث إليك  "من المستحيل، فالروح القمتحان. قلت لها رسوب’ في الإ ’’ F’ل على درجة وشك الحصو

د حصلت  "لق تت الفتاة الصغيرة إلي  وقالت كفكر المسيح". في الليلة التالية أ وأنت تخضعين له لأن لك فكر

 وممتاز أيضاً في امتحان آخر". ’ في الإمتحان’ ’ممتازAعلى درجة ’

 

 6و 5 مستوى  في نلتها تالية شهادات

كنت في الصف الخلفي في كنيسة رسولية في ماريزفيل،   – نفسي في السماءفيها لمرة الأولى التي أجد ا .1

لكنيسة في نهضة شبابية وكان الأولاد يأتون من كندا و إيداهو وأوريجون وكاليفورنيا  ت اكانفي واشنطن. 

في كل ليلة من دون دعوة ولا إعلان. في إحدى الليالي كنا نرنم قدوس، قدوس، قدوس وقلت للرب، "دعنى  

و كسحابة  بحك كما يسبحك الملائكة". ثم صرت في مكان آخر وكنت أنظر إلى سحابة المجد. كانت تبدأس

بأن كان لها تعريف أدق بكثير مما يمكن لأي إنسان أن يستوعب   فهمت المجد. لم يكن لها تعريف لكنني 

ديهم مرفوعة وكانوا  ثم رأيت أناس شفافين يتجولون بالسرعة البطيئة بأذرعهم وأيا على مدى كل الأبدية. 

†                
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ا فعلت شعرت  تي عمل ذلك، وعندمفجأة فكرت باستطاعويقولون، " قدوس .. قدوس .. قدوس .. الإله". 

بأنني على وشك الموت بسبب شدة الشفافية والنقاوة التي لم تكن لدي، وطلبت،"من فضلك دعني أرجع". 

 رجعت إلى المقعد الخلفي في الكنيسة الرسولية.  عندها

لم يرغب   كون أكثر عمقاً في حضور هللا. وأجاب الرب قلبي الذين أر من أ: لم تكن لدي رغبة أكبتفسيري

انت الرب نفسه في هيئة سحابة المجد. لقد كان لدي كل بشيء سواه. سحابة المجد التي كانت أمامي ك

في   ودأتذوق مسبقاً ما سأذهب إليه وما أسير فيه اليوم. لا يوجد حد يت أنلقد ُأعطِّ الوعي ببساطة السماء. 

أنا أعلم الآن بأنه  فجزء الموت، أما عن ". هناك فقط "التواجد في ملكوت هللا بطريقة هللات هللا، داخل ملكو

ل واعي     لوك في السماء على الأرض، الآن وعلى مدىيكون قادراً على السلكي   فكريلثم   لقلبيكان تحوُّ

   كل أيام حياتي.

 

كنُت في غرفة نومي الثانية وقلت، "يا هللا لقد تعبت من  –في السماء  يالمرة الثانية التي أجد فيها نفس .2

يسية واستلقيت في مغطس ث إليك، أريدك أن تتحدث أنت إلي". ثم ذهبت إلى غرفة نومي الرئ التحد

هناك   قدماً أمامي وكان 50عرش بحوالي   الحمام، اغمضت عيني وبعدها كنت في اللامكان، لكن كان هناك

وكنت في مواجهة  نحو الكيان، ثم ُدرت  متقدماً كنت أعلم بأنه هللا(. خطوت كيان أبيض جالساً على العرش )

اتجاه الذي يواجهه الكيان. بعدها فجأة، وضع الكيان ذراعه حولي. حينها عرفت، عرفت كل شيء هو نفس ال 

رف بكل الأشياء كان هناك. ثم وبحركة  ف لأن العاشيء لكي ُيعر   أريد معرفته، لكن لم يبق   اعرفه إن كنت أن

ان آخر كان على ذلك العرش. كان الرب يسوع. بعدها  بطيئة نظرت إلى يمين هللا وكان هناك عرشاً آخر وكي

 اردة. ُعدُت إلى مغطس الحمام وكانت المياه ب

ه وفكره وقلبه  قلبي أخذ ذلك بالقوة. الكيان كان هللا الآب بنفسه. ذراعه منحتني قوة ببساطة ذاتتفسيري: 

 . "هو أناوأنا بإدراكي لبساطة وعيه بأنه " 

 

فنية من بوينج، المراجعة   رسومات قوم بطلب كنت أ  – صباحاً  5:30لساعة  ا  24/7/2014حلمت حلماً في  .3

نةمُ النسخة الجزء  30-لوحات، لكن زبوني طلب  3-ء و اجز أ 3-. كان لدي رسمة 30  –الجديدة    3- من  حس 

  رسومات فقط  3-ولكن حدث ما لم يكن متوقعاً عندما قلل أحد الأشخاص من عدد الرسومات إلى أجزاء. 

 لكن هذا ليس ما يجب أن يحدث.لوحة. و 30-و  3-بأنه يمكنني أن أبادل بين ال  أخبرنيو

ن في  ثم وفي موقف آخر، كنت بحاجة إلى جزء وأجريت اتصالاً مع بوينج من أجله. وكان لديهم  جزء ُمحس 

 شحنوه إلي. المخزن، فقمت بعملية المبادلة و

له، قد ُبني  عمهذا أمر طاهر وسهل. كل ما قد تم تفسيري: تواصلت مع مملكة السماء من أجل كل معونة و

ليوم والذي هو الرب يسوع المسيح. لقد صرح الرب يسوع، "الأبواب مفتوحة، تعالوا  لهذا اعلى حجر الزاوية  

 ، ملكوت السماء على الأرض، الوقت قريب". إلى ملكوتي

 

في الأيام الثلاثة الأولى  الرب  وضعوكنت في فندق في واشنطن الشتاء الماضي،  – سوف تكون حيث ُتعل ِّم .4

. وفي اليوم الرابع صحوت باكراً وبدأت في الطباعة. قال الروح القدس، " سوف تكون  تثقل النفوس علي 

سوف آتي بشعبي إلى العلاء في ". لم أفهم ذلك ثم قال الرب، "تسلك عالياً في سمائيس حيث ُتعل ِّم، 

". لا أفهم ما  هبطوا إلى الأسفل عندما يبدأون بالنزوللا ييأكبر لك السماء. ثم أنت تعلِّ مهم أن يذهبوا إلى علو 

هو الهبوط إلى الأسفل، لكنني أعرف طالما أننا بقينا في العلاء سنكون دائماً في العلاء. ‘معجزة الدم  

 ‘.أهكِمل قد ‘  ...والجسد تهتم بهذا الأمر برمته‘

"عندي مفاتيح السماء والهاوية"، ولا يستطيع أحد أن  تفسيري: سيادة هللا هي أمر حقيقي. قال الرب يسوع، 

"، إنها ‘ معجزة الدم والجسد، ومعجزة الدم أهكِمل قد شخصاً ما أو إبقائه خارجاً. قال الرب يسوع، " دخل يُ 

والجسد وحدها‘. أحتاج لأن أهتم بنفسي في معجزة دم وجسد الرب يسوع. حينها يكون لي أذن للسمع وقلب 

جل ملكوت يسوع المسيح على  قبل لكل ما سيأتي لاحقاً. يستخدمنا الروح القدس من أليطيع وأنا مست
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 في السماء مع تتمة ذلك في السماء. مهما رغب به الرب يسوع، الرب يسوع يحصل عليه.  والأرض كما ه

 

لى  إلى الشرفة وعكنت أتناول الطعام في مطعم رفيع المستوى، ثم خرجت  – 2015حلمت حلماً في أكتوبر    .5

الأرض رأيت كلباً يلتهم حيواناً. وبجانبه رأيت قطة تأكل عصفوراً، ثم رأيت فأراً غامراً وجهه في أحشاء فأٍر آخر 

قدماً أسفل التل، مياه جارية بارتفاع ما يقارب الست بوصات،   20ويأكل ما فيه. ثم رأيت على بعد حوالي  

وللحيوانات لكي تقف عليها وتشرب الماء. كان يرة للعصافير لوح صخري. كانت هناك صخور صغجارية فوق 

العشب ينمو على ضفاف المياه الجارية. أوحى إلي الرب حول هذا المكان ‘الأسد والحمل يربضان معاً  

 هللا ملكوت  أولا  اطلبوا"، "هللا أنا بأني واعلموا كفوابسلام‘، وهو ما دعا إليه الأرض لتسلك فيه وتبقى فيه. " 
  تحفظ ذاتي وهي‘ يظنونهم ". ثم أوحى إلي الرب بخصوص المطعم والحيوانات، ‘لكم زاد ت كلها وهذه هوبر

 هللا(.  مراعاة  )من دون 

a. أن عن طريق ملكوت هللا بمشيئة هللا وطرق هللا،  – من أجل روح أو كيان لا يريد أن يتم التهامه

ه ماً  ه معجزة دم وجسد الرب يسوع بم تكون ُملت  لكن تريد أن ُتبقي على ذاتك  بالروح القدس،  اً وُملت 

أن تكون في ملكوت السماء على   لمن المستحيلبالكامل؛ إنه   كعطي نفس( ولا تريد أن تكبرياء)

الأرض أو في السماء. إن لم تكن ُملته م من ملكوت السماء، فإنك سُتلتهم من الأرض. قال الرب 

 ". عليَّ  فهو معي ليس منيسوع،" 

b. و خالق الكل، بما في ذلك الأرض والكائنات الحية التي ُخلِّقت وُتخلق.  هللا ه – فات أخرى للكبرياءص

،  من عدمه والآن فاهلل يطالب بكل المجد، لكن المخلوقات تظن بأن لديها الخيار بإعطائه كل المجد

تحالف خضوع كامل  لإقامة ولن يرضخوا لرغبات خالقهم  لأنهم يستطيعون التفكير مع تحفظ ذاتي

هللا كل المجد ستكون: الحصول على حياة فياضة من هللا، مثل الأسد والحمل  له. نتيجة إعطاء 

 ا قد شبعا بالتمام. ميربضان معاً في سلام لأنه اللذان 

c.  واقع؛ إنها روح لا تملك حياة لأنها لا تستطيع أن تتحرر من نفسها ولا   حقيقة هيال – والحق حقيقةال

خلق  وروح  هو حي، إنه الحياة  –تتغير. الحق   وألاها من طبيعتها الأصلية، عليها أن تبقى في وضعيت

. ثم الحق يذهب من مجد إلى  باستمرارغير ي  و. الحق يغير إلى طبيعة جديدة وظافرة وههللا المحرر

 بدية. مجد في الأ

 

أمام البيت في  كانت هناك عصابة من الرجال ينهبون بيتاً. أحد الرجال  – 31/10/2015حلمت حلماً في صباح   .6

ة، والآخرون كانوا يسطون على البيت. في كل مرة كان يقوم فيها صاحب المنزل كانوا يضربونه  سيار 

باحثاً عن   فجريت القفز فوقه.  لابد منكان و يداو  أماميويوقعونه. ثم بدأوا بتعقبي وبينما أنا أركض، كان 

ني  بلة لأتمسك به ليسحبشيء في الجهة المقاالمكان المناسب لأقفز منه، لكنني كنت أعلم بأنه لا يوجد 

ثم في لحظة قال الروح القدس "اقفز".   .إليفانتظرت الروح القدس ليتكلم  الوادي،لا أسقط في لأعلى كي 

 .  قلبه على الأرضفعلت وتمسكت يدي بالأرض في الجهة المقابلة وشيء ما رفع جسدي إلى أعلى و 

ر التي تحدث في العالم الأرضي. لقد رأيت  والأمو تفسيري: لم يكن الأمر بخصوص الرجال وعملية السرقة

لت أن أرى ما يمكن أن يبقيني بعيداً عن براثن التبعيات  حقيقة أرضية وحاولت البقاء بعيداً عنها وحاو

الأرضية. صرحت بوجهة نظري ومن ثم انتظرت الروح القدس من أجل تدخله، لأفعل ما يقوله وأحتضن  

 ة. تحولت إلى حقيقة متجسد  التيالنتيجة. 

 

 لكنني أعلم بأن حياتي تتغير مع كل رؤية ُتعطى لي.   – لا أعلم لماذا نلت رؤى  .7

السلوك في السماء على الأرض وحقيقة  إن مفهومي: أنها تجعل السماء على الأرض حقيقة واقعة أكثر. 

 أكثر. وأوضح السماء الأبدية تصبح ملموسة 
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، لكنه لم يستطع  ومتعدد المهن التي كان يقوم بها بمهارة للغاية  ذكياً  اً كان لدي موظف – إنهاء المرء لحياته .8

لكنني قلت،    وكان علي إتمامه،عمل أنهى حياته في عمر الثلاثين. كان عندي عقد  قط تنظيم أمور حياته. 

بني الإفلاس لكن يارب أخرجه من الجحيم". )لقد علمت بأنه هناك(. في تلك الليلة  "يارب خذ العقد وليص

 القدس، "أريدك أن تذهب حيث هو الآن، مد يدك واسأله هذا السؤال، ‘هل تقبل الرب  أوحى إلى الروح

عائداً إلى البيت، نزل الروح القدس،  أقود سيارتي ؟" وفي تلك الليلة بينما كنت يسوع المسيح كرب ومخلص‘

أحد بل وكل ارتبط بي وأنزلني معه إلى غرفة. في تلك الغرفة كان هناك حائط على جهة اليسار لم يرغب 

في  أيت الرجل ملقى على الأرض د أن تكون في الطرف الثاني من هذا الحائط، ثم ر رِّ جزيئات جسدي لم تُ 

فمي،  بواسطة الزاوية اليمنى من الغرفة التي أنا بها. فمددت يدي وبدأت بالتحدث من خلال عيني، وليس 

الرجل من خلال عينيه، "جيني، أنا لا   وسألته ذاك السؤال، "هل تقبل الرب يسوع كرب ومخلص لك؟" ثم قال

"أقبل". ثم رأيته يختفي بينما هو صاعد للأعلى. بعدها، كنت في أعلم عما تتكلم". ثم انتظرت وسمعته يقول 

سيارتي متجهاً إلى البيت. استلقيت في سريري وسألت الرب أن يريني شيئاً عما قد حدث للتو لأنني لم 

-  52: 27نحو الآية؛ ‘معمودية الموتى‘ )متى بي المقدس وذهبت عيناي  أسمع عن ذلك من قبل. ففتحت كتا

53 .) 

ب يسوع  د عملها الر لق ن الرب يسوع وحده يقدر أن يقوم بمعمودية الموتى. مفهومي: أنا أعرف بأرؤيتي و

بشروط اليوم.  حتى ن في بطن الأرض في القبر ومازال يفعل ذلك ايام عندما كمنذ ألفي عام لمدة ثلاثة أ 

بأخرى )موت جسدي أو لرب يسوع وليس بشروطنا. هللا هو إله عادل وجميعنا يجب أن نموت بطريقة أو  ا

 بالدوافع. عالم بتسليم حياتنا بين يديه طواعية(، الرب عالُم بكلا الطريقتين و

 

قال، "لدي   صاحب المتجر، لكن بالمتجراحتجت لبعض القطع، فاتصلت  -2015/ 17/11حلمت حلماً في  .9

لأن اليوم هو يوم عطلة", فأغلقت السماعة. وبعد حين نظرت   المتجرواحدة بعد لإخراجها، ثم سنغلق قطعة 

 حتجتها لُأكمل عملي. ك سيارة أجرة محملة بالقطع التي اخارج النافذة وكانت هنا 

قف ممتثلاً  هللا، فإن العالم ينال كينونة البنوة هلل وقلبه يصرخ إلى قد ومؤهلاً يكون المرء   امفهومي: عندم

ستعلن على الأرض. نحن شركاء ميراث لملكوت السماء على الأرض. قلت ذلك  لذلك القلب والمعجزات تُ 

 لزوجتي وأجابت، "أنا أراك تسلك في هذا الطريق". 

 

  حلمت حلماً. لدى الروح القدس سيطرة وتحكم أعظم مما اعتقد الإنسان على الإطلاق  1/2016/ 6يوم  في  .10

ثم ُأريُت سيطرة الأرض  للأشياء التي على الأرض.   عامةفي الفلك أشاهد نظرة رجاً كنت خا -بإنه ممكن

لقوة الداعمة للروح القدس  الروح القدس. ثم رأيت المزيد من الحساسية وا   تمكينبجملتها والتي كانت ب

أكثر مما  وبق، أكثر من السا العامةمن النظرة رأيت أكثر والمزيد من السيطرة لـِّ ومن خلال الروح القدس. ثم 

 ظن البشر في السابق أنه بالإمكان. 

ثم النظرة الأكثر حميمية وطويلة المدى  على كل الأرض.    للروح القدس  ةالحميم السيطرةرأيت  مفهومي:

 وسيطرة الروح القدس والتي لم ولن يتمكن الإنسان من استيعابها. 

قدس. يقرر الروح القدس في تلك اللحظة  لأخذ لمحة من السيطرة الحميمة للروح ال 32 – 31: 12اقرأ متى 

 من الزمن ما هو التجديف وما هو ليس كذلك.  

 

كنت أتحدث إلى أحدهم   – 24/2/2016أنا في السماء على الأرض ولا أستطيع الخروج، لا توجد أبواب في  .11

ماء  الذي يعمل على وضع هذا الدليل على موقع الكتروني وسمعت نفسي أقول، "أنا في الس  على الهاتف

أستطيع الخروج، لا توجد أبواب" علمُت بأنني في هذا المكان ولا يوجد سبيل للرجوع. أنا هنا   على الأرض ولا

آن ذهني أصبح  لكي أبقى وها أنا أتعلم أن أمكث وأسلك في السماء على الأرض من منظور السماء. ال

للغاية. إنه يجعلني   صالحهنالك وهو  محلقاً بعيداً وقلبي مليء بمعلومات راسخة عن السماء. هذا هو كل ما

بطيئاً في التكلم، لا يوجد الكثير من الوقت كما كنت أعتقد، إنه سلام معجزي، ومسؤلية تملأ القلب بالدخول  

 في الرب نفسه.  صالحالكل  ،في ‘قد ُأكمل‘
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حياتي هي   ماقد ُأعطي  لي في هذا الُكتيب قد تحقق وتجسد بالتمام في حياتي، بكلمات أخرى،: مي مفهو

هذا حقيقي. وكما قال يوماً جدي لي، "لا يوجد على    وكلفهم وعقل في داخلي  كلفيه. سلام يفوق ويتجاوز 

 هذه الأرض شيء أريده". هذا هو المسكن في السماء على الأرض وفي طول الأبدية أنا أملكه. 

 

كنت أشاهد فيلم   -2/1620/ 25المزيد من قوة الروح القدس في داخل روحي بينما كنت خارج جسدي،  .12

  صارت . لقد بالاختناقصحو، شعرت وكأن جسدي يجعلني أشعر غفوت. عندما بدأت بالوثائقي عن نهضة ثم 

ُخلق من أجل هو الذي روحي أكبر من حجم جسدي كما أن روحي لم ُتصنع لجسدي، بل أتصور بأن جسدي 

هللا لروحي تزداد عندما تكون روحي خارج  ثم شعرت بأن قوة فراشة. الشرنقة التي ُجعلت من أجل الك ،روحي

هذا هو الوقت الذي فيه  فإنه يكون  ، فعندما تتحرك روحي خارج جسدي بينما أنا هنا على الأرض، لذاجسدي. 

وأنا   بأني ُحٌر تماماً تستجاب المعجزات بسرعة وبقوة أعظم مما لو كانت روحي في داخل جسدي. أنا أشعر 

قد تم   بأنه  لمية، فإني أعكون خارج جسدي لا أحمل أياً من الاهتمامات الدنيوعندما أ. أنا ُحرعالم بذلك. 

 أنا" ، لذا فإني فقط أهتم بعمل ما يريدني الآب في السماء أن أعمل كما قال الرب يسوع، الإعتناء بها جميعاً 

أرنو بنظري إلى  . ". وها الآن الروح القدس ُيكلمني أو يحدثني ضمنياً هأعمل أن اآلب  لي يقوله ما فقط أعمل

هذا ما كان يحدث معي وهذا هو ملكوت السماء على  الوراء وأرى بأنه على مدى العامين والنصف الأخيرين 

  وقت مضى.أي أكثر من كأمر اعتيادي  هدعيصية توالآن أنا أعرف كيف الأرض. 

بل في أرواحنا.  بت لنا من ق  رأة أن يأخذا الهيمنة، إذن فالقوة الداعمة قد ُوهلقد قيل في جنة عدن لرجل وام 

ستمع إلى توجيهات الروح  سوى أن أكون ُمخولاً من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع، وأن أ والآن ما علي  

الحياة على الأرض كما  وبعدها أشاهد كيف تتحقق  كالُمسير بالتزام كاملك في توجيهاته القدس، وأن أسل

 هي في السماء. 

ح الكتاب ا ِّ ر  أعتقد ما هو في الأعلى ُيمكن أن ُيستخدم لهذه الجملة.  ‘، ُخذه بالقوةلمقدس، ‘مفهومي: ُيص 

وهذا ُيقصد به فقط بخصوص ملكوت السماء على الأرض وهو لا يتعلق مطلقاً بي ولا لي، الكل هو متعلق 

ح الكتاب ا ِّ الرب يسوع.  ". وهذا ماقد قاله أطلب  ما تعطيني دائماا  أنت  اآلب  أيها" لمقدس، باهلل. ثم ُيصر 

. اليوم أنا أدرك بأن هللا يستجيب القلب بحسب ُعل ِّمت في الماضي كما قد للطلب من هللا لست أصليلذلك،  

 ، فإنها حقاً تظهر وأنا اختبرها.تتحقق مشيئته وطرقه والاستجابة

 

ريب بالنسبة  كان الأمر غ –" إلي  الرب وقال، " أريدك أن ُتعيد كتابة الكتاب المقدس، تحد ث 2010/ 7/ 5في  .13

لي فوضعته على الرف. وفي وقت آخر أراني الروح القدس كم هي ثمينة الآيات التي تتحدث عن هللا 

  الدوام يحررهمقد كان هللا على لشعبه كلامه بحميمية وينفذون ما أراده منهم هللا.  يتبع  وشعبه، حينما 

 دها. ، بالطريقة التي أراهللملتصقين با رعاهم طالما كانواي م ويحميه و

الذين  شعبه وفيما يتعلق باهلل الكتاب المقدس  ظواهرأراني الروح القدس مرة ثانية عن  3/2016/ 3ثم في  

ثم   ،المعنية بهمفي مشيئته وفي طرقه ثبتوا وأن يهو فقط معه البقاء اشتاقوا ويشتاقون لسماع وطاعة و

لقد كان بأن آخذ مقاطع الكتاب لمقدس. بدأت روحياً أفهم ما عناه عندما قال لي بأن أعيد كتابة الكتاب ا

. إنها لمعجزة أن ترى وتفهم العلاقة بين هللا وشعبه الذين  المقدس التي تتكلم عن علاقة قلبه مع شعبه

ر العلاقة بين هللا وشعبه، وبين شعب  أحبوه بعمق. لا يوجد أي كتاب، يقدر أن يكون عادلاً  بما يكفي ليصو ِّ

ماً ما ورد  الروح القدس وأبتهج  أراني إياهلكنني سأفعل ما هللا وهللا ومشيئته وطرقه.   بالُكتيب شارحاً وٌمقدِّ

 في الأعلى.  

 

بأنني امتلكُت شركة.  حلمت حلماً  – 14/3/2016ولا يوجد في  أي نقص، في  إمدادات لدي كل ما أحتاجه من  .14

يكن عندي الوقت   أيضاً ها ولم أكن أملك  عٍ لقِّط  كذلك كنت بحاجة ما،  غرٍض وكنت دائماً بحاجة لموظفين ل

.  اً أيت أناس آخرين يواجهون مشاكل ولم يكونوا قادرين على تخطيها مطلقالكافي أبداً لإنجاز العمل. ثم ر 

لأن عندي كل ما تحتاجه لإمدادك   لي نفسك بالكامل سلم، "لماذا؟" أجابني، "برهةٍ صحوت وسألت هللا بعد 
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  ."  به ولا يوجد أي نقص في 

أتاني سلام وأمن عدم العوز في قلبي، وليس في عقلي. الآن أنا أعلم بأنني أسلك بقرب   مفهومي للوحي:

 ".أهكِمل قد بالطريقة التي يحب أن يرعاني بها. أعلم بأنه "  بكل ما يلزم  الروح القدس والرب يسوع يُمدني

 

اك ثلاث سيدات  في هذا الصباح بأنني كنت عند نافذة محطة القطار وكانت هن حلمت حلماً  – 8/6/2016 .15

ين  وح  أ  ن هن نظرن إلي في ذات الوقت وقد علمُت بأنها محطة قطار سماوي. وجميعجميعه خلف النافذة.

‘، بعدها قمن بتنزيل الستائر. عرفت بأنه كان الوقت لأعيد كتابة  ثابر بالُمضيإلي، ‘نحن مسرورات بك فقط 

 . منظور قلب هللا المحب الحميمالعهد القديم من 

 

كانت هناك أسرة صغيرة ولم تكن تستخدم أيا من ضمائر الكلام مثل أنا أو هم أو   – ، حلمت حلماً 0162/ 7/ 13 .16

نحن، كانوا يتكلمون فقط عن الرب يسوع أينما كانوا، فكان ينزل حضور الروح القدس. استيقظت، وشرعت  

قظت، جميع ضغوطات  بقراءة الدليل وعدت للنوم. وكنت في نوم أعمق أكثر من أي وقت آخر وعندما استي 

الحياة كانت قد ُرفِّعت عني وعلمت بأن الروح القدس قد تقدمني وفتح لي طريقاً لهذا اليوم. جميع  

 المشاكل تبددت قدامي وبدوني. 

 

هك من كل قلبك وجسدك ونفسك وفكرك وقوتك.  الرب إل  تحب   – المستوى السادس هبط علي 1/8/2016 .17

أفهمني هللا ضمنياً، بأنني   بعدهال قدمي. نزل إلى أسفثم  بي شريط ذهبي وأحاط  تدلىانفتحت السماء و

 كنت منتصراً بالتمام في كل الأشياء وهذا ما زال مستمراً معي إلى اليوم. مشيئتك وطرقك أيها الرب يسوع. 

  

أطلقت سيدة أخرى سحبت سيدة رافعًة و  –حلمت بأنني كنت في الفضاء في محطة فضاء  2016/ 9/ 23 .18

حياتي التي بداخلي(، إن   أيالتي سحبت الرافعة قالت لي، "سأسل ِّم كل ما في  ). والسيدة رضيع في الفضاء

أرجعت الطفل لأن الطفل الذي أطلقته يعني لي أكثر مما تعني لي نفسي وكل ما أملك. " فقلت، "أولاً، أنت  

وع محبتك  حاجة إلى نتحبين الطفل أكثر من الموت وأنا أعرف الروح القدس الذي يعرف كل شيء. ثانياً، ال 

هنا الآن. أنا أعلم بأنه سنضطر للتخلي عن كل ما فينا   موجودةالتي هي أعظم من محبة النفس وأكثر، هذه 

وأكثر مما يستطيع العالم تصوره، لنتمكن من معرفة حساسية الروح القدس الذي يعرف كل بوصة وكل جزء 

لنا لفعل ذلك ولكي نكون   سبيلهذا الصنع قادران على  في الفضاء، لكن الرب يسوع والروح القدس 

 ". قادرين على الاستقبال

أنا أعرف حقيقة هللا، هللا قد أعد لنا الطريق لنقدم ذواتنا وندخل إلى محضره، الذي سُيكل ِّف  رؤية المؤلف: 

 أكثر من كل الجزئيات التي في جسدنا ومحبة له أكبر مما تتصوره النفس، من أجل الحصول على أي جزء من

فهم  إِّ السماء كل بضعة أيام.  الدخول إلىوأنا قادر على  ىهللا. لكن ملكوت السماء على الأرض هي هنا لتبق

ب لنا جميعنا، لكل من يترك الباب مفتوحاً   هذا  مرء أن يسير في السماء، لكنإبأنه أمر مستحيل لأي  قد ُوهِّ

رُت مكن وحقيقي مع هللا. لقد ُأوقِّظت ملنفسه ويخطو إلى الداخل. إنه لمستحيل بالنسبة للإنسان لكنه  وسِّ

 في الليلة الماضية. به 

 

عندما ُيعطي هللا أحلاماً، )وقد استقبلت اليوم للتو   – مفهوم المؤلف ورؤيته بالنسبة للأحلام 2016/ 9/ 23 .19

ر أكثبسمات سماوية الحلم الذي ُذكر في الأعلى(، الرب يفتح طريق السماء ويمدنا بالقوة الداعمة بالروح 

الأمر الوحيد هو أننا غير قادرين على نيل السمات إلى أن  مما كان لنا في السابق أو أكثر مما كنا مدركين. 

غير  عمق أكبر وارتفاع أعلى في محضره، ذاهبين في اشتياق قلوبنا المحدد من خلال الشاشة ال   ندخل إلى

ور هللا فقط هو الموجود ونحن نوجد  كأفراد فيما بعد. حض وجود لناإلى حيث السماء وحيث نحن لا  مرئية

 فقط في المعجزات الحية. 
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كنا جالسين على طاولة وقبل وصول الطعام   –  في سياتيل "سبيس نيدل"ذهبنا زوجتي وأنا إلى مطعم  .20

 )الجزء الأمامي من الذراع( ساعدالخاص بي  زثلاثة أيام(، فجأة، رأيت على طبق الخبمدة قد صمنا قبلها لو)

د الرب يسوع موضوع على الطبق. وفجأة قالت زوجتي، "علينا تناول شركة  وعلغير مرئي  مت بأنه ساعِّ

في الروح،   لكن المرئي". أخذنا كؤوس الماء التي لنا وشربناها وأخذت الساعد المخفي  القربان المقدس

ربان  قرباني. القلساعد الغير مرئي الخاص بالرب يسوع وكان ذلك هو الحم جعلت أسناني في تناولته و

 الحقيقي هو العلاقة بالروح القدس ومعجزة دم وجسد الرب يسوع. 

 

فيه ثم قال لها المدرب،   تْ فكر  ف –.  زوجتي أن تفعل شيئاً بخصوص الطائرة حلمت حلماً، طلب مدرب طائرة .21

  ." ا،  عندما يوحي الروح القدس ضمنياً بأمر مذات الأمر بالنسبة للمسحة.  كذلك"لا يهم فأنا لم أُعد مدربكِّ

ل ويبدأ في التكون في الواقع وسوف يتحقق لأن الروح   ع  نفذه من قلبك فحسب. وعندما تفعل، فإنه ُيف 

لحل. وهذا لن يأتي أبداً من فكرك الشخصي أو  عن الموقف بُِّرم تِّه و عن االقدس هو في منصب المسؤولية  

 وستفشل.  ذهنك، لأنك سُتحزن الروح القدس

 

لنا من مكا .22 باضطراب الرحلات الجوية  أشعر صباحاً. كنت  3:30في الساعة  –ن إلى مكان أنا وسيارتي ُنقِّ

لاحقاً كنُت أقود سيارتي متوجهاً لتناول  الطويلة ولم أستطع النوم، فقمُت وجلست أعمل في دليل الريما. 

 Dwelling Place مكان المسكن السماوات المفتوحة‘‘ مركز العبادة  فطوري عندما فجأة وجدت نفسي أمام

Open Heaven Worship Center  لم أتذكر بأنني ُقدت إلى هناك! ولاحظت شاحنة بيضاء في موقف .

صباحاً. فسألت، "هل يمكنني مساعدتك؟" وأجاب   4:00السيارات ورجلاً يتجول حولها وكان ذلك عند الساعة 

الإنجليزية‘، والتي كانت  للغة ا ، فك رت، ‘أنا أتكلم بتحدث معه أدخل. أريد أن أصلي." وقبل أن أ "لا، أريد أن

ثم تكلمت ببضع كلمات إليه وسألته إن كان يرغب في مشاركتي طعام الفطور. في البداية فكرة غريبة.  

حق ذلك الصباح كان لدينا  في وقت لاتقوله."  أكثر مماقال لا، لكن بعد ذلك قال، "سأذهب معك لأنني أريد 

 أفعل ذلك بطريقتي."والمبنى إنني أملأ "وقال الرب،  في مركز مكان المسكن اجتماع

 

الرب بأن   أخبرنيوفي اليوم التالي،  .قال لي الرب أن أذهب إلى الطبيب بسبب ألم في كتفي وقد فعلت  .23

. ففعلت  قمعأجعل روحي تصعد على هذا الثم وأن أقلبه رأساً على عقب وأضعه على رأسي   ُقمعاً أتخيل 

منياً بأن روحي الآن في السماء ولا يمكن لأي ألم أو مشكلة أن  ثم أوحي إلى ض. القمع قمةووقفت على 

لاحظت بأن الألم  ما هو مادي. كل لأن الروح تتحكم ب . يجب على جسدي أن يتماشى مع روحي تكون مع روحي

أعود ثانيًة لأعلى القمع   اقد اختفى من جسدي، لكن عندما أفكر أو أسمع للأرض فالألم ُيعاود الظهور.  عنده

اشى الألم مرة أخرى. هذا هو السلوك في السماء على الأرض. أستطيع عمله، وأنت كذلك تستطيع  فيتل

 عمله وتعليمه للآخرين أيضاً. 

 

: "انظر إلى هذا"، ثم تحركت عبر  مستلقياً على الأرض وقلت لشخصكنت  –حلمت حلماً   11/2018/ 5في  .24

 الأرضية دون أن أحرك جسدي. ثم قال الرب: "الوقت هو الآن." 

 

 زوجتي  اختبارات - وسيدة فتاة

 ويغيرني  غيرني الذي المسيح  في لحياتي ألساسا

حتى أعلم  أكن عندما كنت في أدنى وأعمق وأحلك أيام حياتي حدث لي أمر. أتى إلي الرب يسوع ولم   – 1982مارس 

 بذلك. وكانت تلك هي بداية بحثي عن النور. 
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؟" فأعطيته اسماً لكي  ين، أي اسم ترعينيكِّ  ياغلق"ظة ما قائلاً حوقد طلب مني في ل كنت في الشقة مع أحدهم 

" عمانوئيل ‘ قلت "أرى عمانوئيلمرة ثانية!" فأغلقت عيني ورأيت بكل وضوح الكلمة ‘ يلا كرر  ،لاُأبقيه سعيداً فقال "

! يجب أن هنا؟ علي الخروج ناماذا ألفتراجع إلى الخلف. منذ تلك اللحظة، تغير قلبي. كما لو أن النور قد أتى وفكرت، ‘

لك اللحظة دون أن أعلم بأن الرب يسوع كان  أعمل شيئاً حسناً بحياتي‘. خرجت وبدأت حياتي في الصعود من ت

يزورني. بعد أربع سنوات من إعطائي حياتي للرب يسوع ومجيئي للكنيسة لأول مرة، رنمنا ترنيمة، "عمانوئيل، 

، ُمعلن لي، اسمك ُيدعى عمانوئيل." وفجأة تذكرت حادثة رؤيتي لإسم معي هللاعمانوئيل، اسمك ُيدعى عمانوئيل. 

العينين منذ بضع سنوات، والآن أدركت بأن عمانوئيل تعني: هللا معنا. قبل أربع سنوات، تكلم   ةغمض مُ وأنا عمانوئيل 

ندما يجد ويرى قلباً  لا شيء يمنع هللا من أن ُيعلِّن نفسه عالرب إلى حياتي ‘بأنه كان معي‘ في وقتي العصيب. 

 سيلمس ويغير ذلك القلب. إنه فعطشاً وباحثاً. 

وكنت  متاحةكانت ستكون واحدة ب كنت بحاجة للحصول على شقة وسمعت قبل معرفتي للرب يسوع،  – 1985يونيو 

 من الصعب  إنهن يرغبون بها كونها جميلة ووأن هناك كثير  وهيمشكلة وحيدة كانت هناك  لكن متحمسة جداً لها.

كة تماماً أنه ليس في يدي أتذكر أنني كنت أتقلب في سريري مدر الحصول على سكن في ذلك الوقت وذلك المكان. 

، ‘لو كان هللا موجود، فهو الوحيد القادر على معاونتي  فكرة صعقتني فجأة أي شيء يمكنني فعله لأتحكم بالموقف. و

  عرف هللا ولم أصلِّ كن أوصليت صلاة قصيرة، لم أ للحصول على هذا البيت‘. فتركت السرير وجثوت على ركبتي

على البيت. بما أنني لم أعرف الرب يسوع، فأنا لم أربط بين المعجزة  غفوت ونعم، حصلتُ على الفور قبلها. بعدها 

 وقد أتى!    في حال أنه يوجد إله.اعترفت باهلل  أنني وطلبتي في ذلك الوقت، لكن الحقيقة هي:

فقد  عنه ث إلي  صديق عن الرب يسوع، لكن بما أنني لم أرغب بالسماع . تحد  لبي ليسوعتقديم ق –  1985أكتوبر 

عليك الذهاب ثانيًة إلى مارجريت وتحد ث إليها تباعدت ُسُبلنا. ثم أتاه الرب يسوع في منتصف الليل وقال، "افترقنا و 

الذهاب ثانية إليها  عليك "ت مسموع، تكلم إليه الرب بصوأعاد ف ". لاحقاً في ذات اليوم عني لأنني قمت بزيارتها

". لم تكن لدى صديقي أي رغبة في مقابلتي لكنه أجاب، "حسناً يا رب، إذن عليك أن ويجب عليك أن تفعل ذلك اليوم

فكلانا خرج  تفتح الطريق". كنا في الكلية في ذلك اليوم ونحضر نفس الفصل ولم يكن أياً منا يرغب بلقاء الآخر، 

 كنوع من اللياقة ودعوته على العشاء. برهة قصيرة قابلنا عند الباب. تكلمنا لضرة وحدث أننا تمباشرة بعد المحا

في التكلم عن يسوع، أتذكر بأنني في تلك اللحظة كنت أشرب كل أخيراً في تلك الليلة عندما بدأ  وفي وقت لاحق

"بسيط للغاية". قال، ى ما هو عندك؟" كلمة يتفوه بها. كنت جائعة جداً وسألته، "ماذا يمكنني أن أفعل لأحصل عل 

ذلك ومنذ ذلك  بقد ُقمت ." ونركع وتطلبين من يسوع أن يأتي إلى قلبك وإلى حياتك وأن يغسلك ويطهرك بدمه"

بأن يسوع حقيقي. الرب يسوع يعرف كيف يجد من له وكيف  لمالوقت لم أعد كما كنت أبداً! وفجأة علمُت بأنني أع 

 معجزة إلهية.   هو وعى إلى الحق. إن استقبال يسوع في حياتنا بحد ذاتهيكشف عن ذاته لهؤلاء الج

كنت عائدة إلى البيت من الكنيسة بعد حضور اجتماع درس كتاب يوم الأربعاء. وبينما كنت . التحرير – 1986ديسمبر 

للوصول الم ركضت صاعدت ثلاثة طوابق من السلفباب المؤدي إلى بيتي شعرت فجأة وكأنني أنفجر واقفة أمام ال 

حيث جثوت على ركبتي في غرفة المعيشة. رفعت يدي نحو السماء وأتى الرب ولمس قلبي بنوره. رأيت  إلى شقتي

لونهم أسود وكانوا   كان يطيرون خارجاً وكل منهم بارتفاع قدم تقريباً.   10-  8حفنًة كاملًة من الشياطين، حوالي 

الصباح التالي بنور في قلبي لم أعرفه ولم أعهده ستيقظت باكراً في نمُت وابينما كانوا يختفون. يحركون أجنحتهم 

من قبل. رغبت بالخروج ورؤية الأشجار وسماع أصوات العصافير والشعور بالشمس والريح. ومنذ ذلك الحين شعرت 

ِّر ت! أبداً  تنتهِّ وكأنني في إجازة، إجازة مستمرة لم   . حياتي قد ُحر 

رأيت شخصاً   عينها التي قالت، "أليس هو يسوع؟" وفي تلك اللحظةأمام الفتاة . كنت أقف التحرير – 1995مارس 

واقٌف بيني وبينها. اصطكت ركبتي وسقطت أرضاً. والتي قالت "أليس هو يسوع؟" جثت على ركبتيها  اً طويلاً أبيض

 . كنت أشعر وكأن جلدي ُيسلخ فعلياً عن جسدي. أجداديمن  تدينمن أجل روح  ت بجانبي وصل

 نا ُرُبط روحية في حياتنا ونحن غير مدركين لها بالمرة. الروح القدس وحده قادر على إظهارها. ناً تكون لدي أحيا
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أنِت أعطاني الرب هذه الآية بعدما أتيت إليه وأنا قادرة على رؤية المشهد. لقد قال، " –  جذع مشتعل الُتِقط من النار

 ".  شعلة منتشلة من النار

ت أعبد في الكنيسة أراني بأنه قد أغلق الباب خلفي والرجوع لم يعد ممكِّناً لأن الباب قد  في وقت لاحق وبينما كن

 ب الُفلك خلف نوح. باأيضاً  هوأقفل  مثلماأقفل الباب!  هوُأقفِّل. 

صارعت لبضعت ساعات مع   "ماذا تريدين الكمنجة أم أنا؟". قال الرب، أمامي أخرى آلهة تكن لكلا  – 1986ديسمبر 

أريدك أنت". في تلك اللحظة عينها، أخذ مني كل رغبة في العزف على الكمنجة وطفقت   ثم قلت، "يارب  إجابتي،

 أشعر بحرية كبيرة لأمضى وقتاً أطول مع الرب. كنت أعزف لساعات يومياً. هللا يحررنا!

كساقي شجرتين  توأمتينحدد الرب يسوع وثن في حياتي استنزف كل وقتي وطاقتي. أراني نبتتين  – من وثن تحررت 

ن بل بدتا كشجرة واحدة. اشجرت  كونهماتشابكتا ببعضهما حتى أنه من الصعب رؤية أيضاً ووارتفعتا كثيراً كبرتا معاً 

وأنا سأفصلهما عن ة والأخرى هي أنتِّ لكنه شرع بفصلهما عن بعضهما البعض وقال لي، "واحدة منهما هي الكمنج 

 أشياء تمنعنا من أن نكون أحراراً.  ." الرب يحررنا منتماماً  هما البعضبعض

بالكمنجة، كنت مستلقيًة على  الشديد وقت آخر كان فيه الرب يتابع في تحريري من تعلق قلبي  – أنِت تريدينني

فعلى الأقل أعطني زوجاً". ومباشرة شعرت بالحب الغامر لحضور فراشي وقلت، "يارب، إن كنت  لا تعطيني كمنجة، 

من  وجع قلبي اختفى. الرب ينزع عندها "  ي أنانهذا ليس ما تريدينه، أنت تريدين ي وقال،"حل  عل قد الروح القدس

 عائقاً بينه وبيننا.  يشك ِّل كل شيء حياتنا 

لم تكن لي الفرصة للحصول على  ،كنت بحاجة ماسة لبيت .  مستحيلللهللا صنع ل الإيمان وُ ااستقب – 1993ديسمبر 

سنة. ولكي أستأجر  15-  12نتظار تتراوح ما بين لايم طلب في الماضي. ففترة اواحد من الحكومة لأنني لم أقم بتقد 

بيتاً خاصاً فهذا سيكلفني أكثر من راتبي، لذا فكنت يائسة. أتت صديقتي وسألت إن كان من الممكن أن تصلي  

ع لم يتغير، وصل ت شعرت بإيمان يغمر قلبي. لقد حصلت على بيتي! رغم أن الوض . عندما وضعت يديها علي  أجليل

وأخبرتني أنه في مدينتين عينها لكنني أعلم في قلبي بأنني قد حصلت على بيتي. بعد أسبوعين أتت تلك الصديقة  

فترة تجربة لهذا القانون الجديد، فالمرء فقط في كل هولندا قد تغير قانون الأهلية للحصول على بيت حكومي ك

وقد حدث أنني   حقية استلام بيت من بين تلك البيوت القليلة المتاحة.القريب من ميلاده الثلاثين سيكون أول من له أ

مما جعلني صاحبة أحقي ة. وميلادي الثلاثون كان في أقل من ثلاثة أسابيع، وهكذا المدينتين  تلكقد عملُت في إحدى 

 كنت في أول صف الانتظار. ولم أسمع عن ذلك النظام بعدها أبداً. 

 الطريق يصبح ُمم هداً ومفتوحاً أمام هللا لأداء المعجزة. فاتنا، عندما نصل إلى نهاية إمكاني 

قضي بأخذ وقتي الصباحي مع الرب في غرفة نومي. فأ بعدما صنع الرب معجزة بيتي استمريتُ  – حضور الرب 

بل أستقبل فقط الاختراقات في محضر   12الساعة   قبلفي محضره، لا أجيب الهاتف، ولا آخذ أي مواعيد   ساعات 

بيت بالنسبة لك هو مثل بطن الب. وفي كل صباح يأتي الرب ويصنع اختراقاً بحضوره في حياتي. وقال لي الرب، "الر 

لم يكن عندي شيء في حياتي، ما كنت أعرف عمله فقط هو الدخول في " كنت منعزلًة جداً.  الحوت بالنسبة ليونان

ج إلى غرفة المعيشة وأجثو على ركبتي طالبة الرب محضر الرب. وبعدما آخذ خلوتي مع الرب في أوقات الصباح، أخر

ت أتعامل مع مشاعر اليأس في حياتي وشعور عميق بالوحدة في داخلي. لكن في كل إلى أن يملأني أكثر. أيضاً كن 

ثم بعد ساعات قليلة  ،بهذه المشاعر، كنت أركع على ركبتي ويأتي الرب ويملأ قلبي. فأنهض وأذهب كنت أشعر  مرة

ه ويرفع عني وحدتي. شاعر الوحدة واليأس هذه. فأعود على ركبتي، طالبة وجه الرب فيأتي ثانيًة بحضور تراودني م 

الأمرين في حياتي،   ينبهذ إلي  الرب قد تكلم فأخرج في نزهة لأتمش ى أو أركب الدراجة لأكون مع الرب لوقت أطول. و

 ". أقدامذهبي في نزهة ماشية على ال ا"، و"على الدراجة في جولةاذهبي "

ل في حياتي. شفاء وملء للروح القدس بدأ في   حيث  إنه هناككل المشاعر الأخرى.  حلالإحلال مكان ذلك موسم تحوُّ

 . مازال الأمر كذلكتعلمت فيه أن أكون حقاً في محضر الرب كمركز لحياتي و

لم ُيرِّد أن يتكلم عن   هًة لأنعندما رحل أبي ليكون مع الرب، كنت قلق – ما يوجد في قلبي ينأنت لا تعرف  1993/ 4/7

الرب يسوع ولم يقبل أن يصلي إلا مرة واحدة. لكنه قال في يوم من الأيام، "أنتِّ لا تعرفين ما يوجد في قلبي".  
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لحظات بعدما غادر الحياة في بيته على فراشه، نزلت إلى الطابق السفلي لأخبر العائلة بأنه قد رحل، فصعد  

بِّكاً.  غرفة معجميعهم. وبينما كنت أقف في  يشته وحيدة شعرت بعبادة صاعدة من قلبي. ثم رأيت أبي، بدى ُمرت 

 ورأيت ما يشبه السلم نحو السماء وعلمت بأن الكائنين كانا يأخذانه هناك. ،ورأيت كائنين يسندانه كل واحد من جهة

عاً. فقلت،"يا رب، حتى في ولم أستطع التمتع به رغم أن ذلك اليوم كان رائ في مرة كنت على الشاطىء –خليقته 

إلا أنني لا أستطيع التمتع به". وفوراً، لمس الرب فجأة كياني  ،وسلام بديع  طقسوجميل يوٍم رائٍع مثل هذا، شاطىء  

ير تحلِّ ق عالياً في السماء،  وكنت قادرًة بالتمام على التمتع الكامل بالمكان والوضع الذي كنت فيه. رأيت العصاف

. تعل مت بأنها هبة من الروح القدس أن نكون قادرين على التمتع  رائعاً شرتي وكل شيء كان شعرت بالشمس على ب

 بشيء له.

 

 

 أن هي لك   العُظمي هديتي" الرب، أجابني" جداا؟ قليالا  إليَّ  تتحدث  يارب  لماذا" قلت، عندما – الرب إلى التقرُّب

 ".إليك   أنا آتي نأ من بدل   إلي   أنت   تأتي لكي عنك، بعيدا   يدي أسحب

 

 

كنت أقف في مطبخي. كان رائعاً جداً فقلت، "يارب لو لم أتزوج شعرُت بحضور الرب عندما   – الزواج 1994ديسمبر 

. أزال الرب كل رغبة أو فكرة فكرة الزواجمن أعماق كياني أعطيت للرب عندي إياك".  لا بأس طالما أن  طوال حياتي ف

 واحد والثلاثين ولم أتزوج قط. في  لأن أتزوج. كنت بسن ال

ض م النهضة التي كانت قائمة هناك، كان عمري  – 13/3/1995الإثنين،  سنة. كنا في   32كنت في تورنتو في خِّ

الطابق العلوي وقد انتهينا للتو في اجتماع الصلاة؛ حضر المئات من الناس وكنت مازلت قابعًة في حضور الرب.  

ْت وبدأت تتحدث مع رجل. تجول في الغرفة وبدون أي تفكير كنت أراقبها. ثم توقكانت إحدى صديقاتي من هولندا ت  ف 

". لم نكن قد تقابلنا قط في حياتنا.  إنها تتحدث مع زوجكوفجأة قال الروح القدس بعلٍو ووضوٍح ضربني كصعقة، "

بًة  منها، كانت أبعد ما يكون عن عقلي. لتخلصُت قد كان لدى جيني لحية صغيرة رمادية وأنا  كنني كنت منجذِّ

كل الأشياء أخذت مكانها من تلك اللحظة. لقد أدركت أنه بما أنني قد سل مت موضوع للانضمام إليهما، قلُت مرحباً، و

 الزواج بالتمام إلى الرب منذ ثلاثة شهور، فقد كان ُحراً ليصنع كل مايراه الأفضل. 

". هذا استرجاع جين"أريد هللا معاً بشهور قليلة، قال الرب،  شريك حياتي: بعد أن جمعنا –  أمامي أخرى آلهةتكن لك لا 

غمرني حزن الروح القدس وعلمت بأنني لأنني الآن فقط بدأت في أن أكون منفتحًة على جيني.  ،صدمني وقلت لا

الأمر. وُدمُت لسنة أطلب من الرب أن يعطيني فرصة أخرى لتسليم جيني إليه. وتلك الفرصة أتت بعد  أفسدت قد 

فأجبت، "نعم يا   تسليمه لي؟" الآن جيني، هل تريدينقريباً جداً. ثم قال، "سنة؛ قضيت وقتاً مع الرب وشعرُت به 

كان كما لو أن الرب قد نزعه   رب"، وشاهدت جيني روحياً يصعد في الدخان كبخور للرب. لا أستطيع مسه، لقد ذهب. 

حرية كبيرة حتى أنه لم ف وبعد حوالي خمسة أيام بدأت أشعر بمن كياني وبدأت في البكاء. بكيت ثلاثة أيام دون توق

حتى أنني فكرت إنه من الأفضل لو أنه لا يتصل. لكنه اتصل يعد يهمني إن اتصل بي جيني مرة أخرى أم لم يتصل. 

 وقد وجده للتو. منذ خمسة أيام ضاع رقم هاتفي  أفي ذلك اليوم بالتحديد وقال لي بأنه 

لعيشي مع شريك حياتي. أولاً، تكلم الرب بأمرين مميزين جداً بالنسبة لي   – مع شريك حياتين أكوقواعد إرشادية ل 

" إن جيني لم يرق  لمستوى توقعاتي للقدر الذي ينبغي أن يكون عليه في تحمل المسؤولية  دعيه يذهب!قال "

أتضايق فيها من جيني كونه  فبعدما تكلم إلي الرب بهذا وبدأت في تنفيذه، لاحظت أنه في كل مرةبحسب نظرتي. 

  يظهردر فيها أن أدعه يذهب، اللحظة التي بالفعل أقفيبتعد عن ‘مسؤولياته التي أراها من واجبه‘ وأدعه يذهب، 

يقوم . أحتاج أن أبقى خلف الرب بينما هو القيام به فجأة ويقوم بعمل ذات الأمر الذي ُقلت عنه في ذهني بأن عليه 

 بإرشاده. 
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". عندما بدأت في تطبيق تلك الكلمة من توقفي عن التفكير السلبي بزوجكالذي تكلم فيه الرب، "والشيء الثاني 

لاحظت أنه عندما أفكر بطريقة سلبية، كانت دوافع جيني مختلفة عن دوافعي، لكن منظوره كان جيداً جداً. لقد الرب، 

 زادت من حجم طريقة تفكيري.

، هل هذا مناسب معك؟"  ، " يارب أسأل حياناً أي ن فإنما ب في أكل طعام عندما أرغ –أمامي   أخرى آلهةلك لا تكن 

. وبعدها كل رغبة لي في الطعام تتلاشى. المهم هو أن أخرجه خارج فميفي بعض الأوقات عندما يقول ‘لا‘، فإنني 

   .يسوع ما رأيه وما يظن به، أتهيأ لتنفيذ ما يريده وهو يأتي بالإرشاد لأسألأفتح قلبي 

شراهة‘. لسنوات صارعت مع الرب كلمة ‘معي كانت لدي شهية خاصة لحلوى السوس وفي يوم استعمل  – مالطعا 

". ولم  ةإنه ثمن رخيص لُيدفع من أجل الأبديرغبتي وتعلقي بالسوس بين تغلُّب وبين هزيمة حتى تكلم إلي الرب، "

 ألمس السوس بعدها.  

" لا أقدر أن أقول لا.أعلن عن ذاته: رأيت قلبه وشخصيته وقال، "ب الر كنت طالبة وجه الرب و – لا أقدر أن قول ‘لا‘

كنت أقف على أرض مقدسة وشعرت بأنني قد رأيت سر خاص باهلل  كان وكأنه يقول، "لا أقدر أن أرفض شعبي". 

 للإنسان أن يراه. ومن غير المسموح 

أرض دون حراك ملتصقة على الأرض منذ سنوات أراني الرب صورة لي وأنا مستلقاة على ال  – الوقوف على قدمي

". لم أكن معتادة على أخذ سأجعلك تقفين على قدميكِ بضعف ووهن. ثم رأيت نفسي أجثو على ركبتي وقال الرب، "

لكن طالما، قدم لي الرب العديد من مواقف كلم إلًي بها هللا حصرياً. أي خطوات أو أخذ أي قرارات في حياتي إلا إذا ت

 عاملة ما ينبغي بالحياة في الرب. متماسكة متني أن أقف المسؤولية والتي عل 

أنا آت  بموجة أراني الرب فجأة موجة من دمه تطفو فوق الأرض وقال، "بينما كنت أعبد  – دم الرب يسوع 2015

لكن الموجة التي رأيتها  ."جديدة من معرفة قوة دمي فوق الأرض. وهذا ليس إلا جزء بسيط من القوة التي في دمي

تدحرج كانت أكبر مما قد اختبرنا على الإطلاق، لقد غطت الجميع. لم تكن متعلقة بنهضة، بل بمعرفة أعمق  ت

 بالسلوك في وبمعرفة قوة معجزة دم الرب يسوع. 

هو  حركة الروح القدس تشبه الموجة. موجة تتدحرج على الشاطىء وتعود أدراجها إلى المحيط. هذا  – الموجة

دما تتدحرج الموجة على الشاطىء فهذا يشبه زخم وقوة دفع الروح القدس تغمرنا. وعندما تصميم هللا الأبدي. عن

الموجة تعود أدراجها، فنتحرك إلى عمق أكبر مع الرب )من دون ذعر ‘أين الرب؟‘( ونحصل على علاقة أعمق معه 

 والتي تأتي بدورها بالموجة التالية. 

 

هؤلاء . رأيت حلماً: في حلمي، كانت تكلمني فتاة صغيرة عن كل المب يأخذ السيادة في هذا العالر  – 15/12/2012

يتقدمون لنيل ملء ما قد أعده الرب لهم. وافقتها لأنني أستطيع رؤية ذلك. وفجأة نظرت إلي في الناس الذين لا 

ولت الفكاك وقالت، "أنت لست مدركاً حتى بأنني أتكلم عنك". لقد اخترقتني وهز تني إلى النخاع وحا مباشرةً  عيني

. عندما استيقظت، قلت، "أيها الرب أنا حقاً أريد كل ما لديك من أجل  ، لقد ُتُحدِّ ث إلي  بعد فوات الأوانمنها لكن 

في نفس ذلك اليوم وأدركت بأن الرب لم يكن يريدنا  حياتي، مهما كان ومهما كان الثمن". وعندها بدأت أمور تحدث 

ت معنا تذاكر للسفر في اليوم التالي، لكننا لغينا الرحلة. والآن ليس لدينا أي  أن نذهب في رحلتنا إلى هولندا. كان

في اليوم   تماماً لأي شيء. عند ذهابنا إلى الكنيسة ينأجندة للأسابيع الأربعة القادمة فقضيناها في البيت وكنا مفتوح 

حماية  الفق على تباين في قرار جلسة استماع علنية ستعقد في ذلك الأسبوع من شأنها أن توا، سمعنا عن الثاني

متر على الأقل من الأماكن العامة.   1800الذي تم التصويت عليه لمقاطعتنا من أجل إبقاء الماريجوانا على بعد  

في ُمقتبل ذلك الأسبوع، أتى جيني إلى البيت وذكر الأمر. لكن . اهاستلمت رسالة بهذا الشأن في البريد لكنني رميت

سة جعلني أشعر بأن علينا الذهاب، خلال توجهنا إلى هناك شعرنا بحضور الرب معنا فجأة.  السماع عنه في الكني

 وكأنني رأيته من الخلف، حيث كان في طريقه باتجاه معين ولغرض معين. ونحن كنا نتبعه. 

الحضور ية، "ثان إلي بجانب السيارة، نظرت إلى المبني وتكلم الرب  ووافقوا على التباين. حين وقفتُ  انتهى الإجتماع

من واجبنا القيام وعرفنا بأنه  واستأنفنا القرار منا إلتماس".  قد  الِقسم الذي كان معكم في السيارة الآن أتى في مبنى

كانت جلسة لكن عندما تلقينا الرسالة بالبريد من قسم التخطيط، في الُمعتاد لديك شهر للتحضير  بشيء حيال ذلك.
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الذي كانت تعرفه، وكان بإمكاننا أن نسمع برئيس قسم التخطيط  ةصديق ت اتصل. ستئناف على بعد أسبوع فقطاال

. جاء  نعنا من الموافقة على التباين"عبر سماعة الهاتف، "أخبري أصدقاءك أن يستسلما لأنه ليس لدينا أي سبب يم 

"لقد فعلوا كل شيء عندما قال، مشرف الحي في المقاطعة التي نسكن فيها يوم الخميس ليقابلنا ويتحدث إلينا.  

بحسب القانون والأمر هو طبي فقط"، شعرنا بغيمة سوداء من الإحباط تغطينا وبقيت لساعات قليلة. ثم ظهر شيء 

 . نضالوشعرنا بقوة أكثر من قبل للفي دواخلنا 

اس لم يريدوا  % من الن99أكثر من الثلاثة أيام التالية.  خلالوقمنا بتجميع التواقيع  طلب  تقديم  أعطانا الرب فكرة

الجلسة ألهمنا الرب أن نكتب رسالة تعج بالحجج والبراهين وأرسلنا الرسالة الذي يسبق وفي اليوم هناك.  مستوصف

والتواقيع للمشرفين الخمسة كلهم والذين عليهم دور أخذ القرار. في اليوم التالي وبالإجماع تم رفض التباين وعكس  

 وإلى الرب! سيكون مجتمعنا منطقة خالية من المخدرات!القرار. يا لها من ُنصرة هائلة من 

ميلاً، لكن وجدنا بأن الطريق السريع مغلق   20كنا في طريقنا إلى البيت في السيارة عائدين من قرية تبعد  -الحماية 

ة التقاء ظننا أنفسنا كنا أذكياء عندما توجهنا إلى الطريق الخلفي بين الجبال. عند وصولنا إلى نقطبسبب الجليد. 

حيث كان علينا أخذ الدوران إلى اليمين والتي كانت ستقودنا إلى الجبال، لاحظت بأن هذا الشارع أيضاً مغلق بحاجز 

أقدام. فاستدار زوجي ليعبر من خلال تلك الفتحة لكن كلا من عجلة   10فتحة في الوسط بعرض  والحاجز فيه دني، مع

وفجأة شعرنا بحضور الروح  . راشالجليد نحو الأمام، متجهين إلى الأح  ننزلق فوقالقيادة والمكابح لم تعمل. كنا 

بدأت السيارة بالدوارن إلى اليمين القدس أتى إلى داخل السيارة وامتلك زمام الأمور. كانت تلك لحظة رهيبة. حيث 

طوال طريق العودة التي في الحاجز. كنا في اندهاش عظيم وبقينا نسبح هللا   تماماً  من خلال الفتحةبدقة وانزلقت 

 على أدنى سرعة لنتمتع بجمال مناظر الجبال. بينما كنا نقود السيارة 

في مرة أخرى كنا في طريق سريع من ثلاث حارات وكان عدد السيارات قليل جداً. كنا في الحارة اليمين عندما كانت 

ناء قيادته أن يغير المسار لكن عندما  تتحرك شاحنة ببطء شديد أمامنا وسريعاً كنا قد اقتربنا منها. فحاول زوجي أث

حظة )كانت تلك السيارة في الحارة الثالثة لكنني ظننتها  نظرت فوق كتفي لاحظت سيارة تتجاوزنا في نفس الل

جهة  وانتقل إلى الحارة  بجانبنا(. فصرخت، "انتبه!" وكانت ردة فعل زوجي فورية بأنه ضغط بسرعة على المكابح 

ل حطمت وتهشم سقف السيارة منبعجاً للداخعة حتى أننا انقلبنا أربع مرات. جميع النوافذ تحدث كل هذا بسر اليمين. 

قتنا من هولندا كانت معنا( شعرنا أننا كنا في شرنقة محميين في ي. بينما كنا نتدحرج، ثلاثتنا )صدُدمِّ رت وكل السيارة 

سيارة الإسعاف وخرج منها عامل الإسعاف، وخرج ثلاثتنا. عندما وصلت  حضور الرب. توقفت السيارة عن الإنقلاب 

نظر إلى السيارة وإلينا فرآني جالسًة بجرح صغير في ساقي وقليل من الدماء وجيني ورو يتجولان في المكان ليجمعا  

قال الروح القدس،  السيارة. ثم قال، "هل هذا هو كل ما قد حدث؟" وفي الحال قلُت "نعم".  التي كانت فيمتعلقاتنا 

 ". ثلاثتنا كنا على ما يرام. مسرة في إنقاذ حياتكم كانت لي"

كانوا ينبحون وفجأة أحاط بي ثلاثة كلاب.  حلول الظلامبعد أتمشى في إحدى الليالي في مكان مهجور  ت كن – الحماية

"يارب يسوع!" وفي ويقضمون ساقي وعلمت بأنني قطعة لحم بالنسبة لهم. صرخت من داخل كياني بصوت عاٍل، 

 قفت الكلاب، استدارت وهربت.الحال تو

لم تكن ". لا يقدر أحد أن يقول لك شيئاً أنا لم أسمح بهفي صباح يوم استيقظت وتكلم الرب، " – الحماية من الناس

 لي أدنى فكرة لماذا وماذا كانت تعني تلك العبارة وباشرت يومي.  

لة،  ن، لكن لأن الرب كان قد أعطاني تلك الجملاحقاً في نفس اليوم قال لي أحدهم شيئاً والذي حطم عالمي ومن أكو

 لكي أقدر أن أتجاوزها وأعلم بأن يد هللا فيها. لقد استخدمها هللا من أجل تحريري.  فقد هيأني

وقد قضيت كل اليوم مع الرب. ومع قرب نهاية اليوم لم يكن الرب قد  فيه مهيأةكنت صائمة ليوم. كنت  – حتراماال

صائمة وأنت لم تأتِّ إلي أبداً". ، "يارب، لقد قضيت طوال اليوم معك  له قلتُ في عن ذاته تحدث إلي بعد ولا أعلن ل 

في تلك اللحظة، وقعت عيني على صورة رجل دعاه هللا واستخدمه استخداماً عظيماً. كانت الصورة موجودة على 

ذا الرجل، فكيف سيكون لديك إن لم يكن لديك احترام له غلاف كتاب موضوعاً على الطاولة فتكلم إلي الرب وقال، "

 ." احترام لي
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". وكان عندي الكثير من  معظم مشاكلك هي بسبب كبرياءكفي أحد الأيام تحد ث إلي  الرب قائلاً، " – الكبرياء

هناك أي  في كل مرة كنت أواجه مشاكل كنت أتفحص لأرى إن كان ذلك الحين، منذ والمشكل في ذلك الوقت. 

 سلوك بالكبرياء.  الوصول إلى كونه أساساً وتبع ذلك على ت  قادرةً  ن كنت كبرياء، وفي معظم الأحيا

كانت عندي مشاعر الغيرة تلك لحوالي أسبوع إلى أن صرخت وقلت، "يارب، لا أريد أن أحمل هذه المشاعر،  – الغيرة

يت عن ما كان عمق من الغيرة، الجذر هو أنك تخل  هناك شيء أمن فضلك خذها بعيداً عني". ثم تكلم الرب وقال، "

بتلك  ينالآخرين الذين يملكونه بينما أنت لست كذلك ولهذا فإنك تشعر ترينأنت ه. وها ينتملك  يدولك، والآن لم تع

إن ذلك لشعور جيد حقاً. لم أعد أشعر ما هو لي، ومن تلك اللحظة، بدأ الرب في تعليمي بأن لا أتخل ى ع ".المشاعر

 متعة ونصرة.  فإن ذلكيقول لي الرب بأن أعطي،  وعندمابأنني تخل يُت عن ذاتي 

في اجتماع صباح الأحد في الكنيسة عندما بدأ الوعظ ولم أستسغ مطلقاً ما كان ُيقال  مرة كنت جالسةً في  – الحرية

. أردت الخروج لكنني لم أشعر بالحرية لأذهب. ثم تكلم إلي الروح القدس  ةحاصر ومُ  ةعالقوشعرت وكأنني في حبس،  

". وشعرت بتلك المساحة والحرية تأتي علي.  هنا في الوقوف والمغادرة أو بأن تبقي لك كامل الحرية، "وقال

دُّ من صف المقاعد و عبرت فوقفت،  . وعندها نتحرر من خرجت من الباب. ليس بالأمر الهام. عندما يتكلم الرب، هو ُيعِّ

 أفكارنا من جهة ما يعتقد فينا الآخرون. 

وبعدما غفوت لبرهة قصيرة استيقظت والمغص كان في الفراش بألم شديد في بطني.  يةً مستلقكنت   – النصرة

استيقظت  ". غفوت ثانيًة وعندما لا توجد هزيمة في  سيئاً. وفجأة شعرت وكأن الرب كان فوقي بحضوره وقال، "

ربت الكثير من الماء وعدت لاحقاً كان الألم مازال موجوداً. ثم أوحى لي الرب بأن أشرب ماءاً. فنهضت من السرير وش

 للنوم. وعندما استيقظت كان الألم قد زال. 

 لا توجد هزيمة في داخل دم الرب يسوع وفي حضوره! 

. ففي بعض الأحيان كان وفعالاً  جداً، كان عظيماً كنت في كنيسة حيث كان فيها حضور الرب قوي  – أخذ مجد الرب 

بينما كنت  بهذه البساطة. كانت هناك نهضة. هكذا  .الحالحرير في يأتي ُأناُس من الشارع إلى الخدمة وينالوا الت 

لن أعطي مجدي إلى راؤول ولن أعطي مجدي في أحد الأيام، فجأة ومن دون مقدمات قال لي الروح القدس، " سب ِّحأ

ما يرام،  على غير مؤشر بأن شيئاً  ما ". كان راؤول هو الراعي وجوني هو قائد التسبيح. لم يكن هناك أي إلى جوني

ر شيٌء في الكنيسة وانقسمت     . الرب لن يدعنا نأخذ مجده.هاالكنيسة بأكمل لكن بعد أسبوع تفج 

لا جسد كنت في كنيسة أخرى حيث كان حضوره قوياً، كان رائعاً وعاد الرب وتكل م عن مجده وقال، " – العام الماضي

‘سوف‘. لم يكن التوكيد بأن الناس يأخذون مجده، ". أعلم بأنه هو لأنني لا أستخدم كلمة في محضريسوف يتمجد 

وتوقير وحب يسوع وقت لعبادة  اللكن التوكيد كان بأنه من المستحيل أخذ مجد هللا عندما يكون حضوره هناك. إنه 

 ولتقديم حياتنا وكل ما لنا عند قدميه. 

ر. كل جسد يختفي في الُبعد بشحين يظهر حضوره، لا يبقى شيء بخصوص أي  : مرة أخرىأراني الرب  – 2016/ 6/4

إنسان، لالمجيد لحضوره والذي يختلف عن هذا الُبعد الدنيوي لمحاولاتنا. تستطيع القول بأنه عندما يذهب المجد ل

 ! فبالتأكيد الروح القدس ليس هناك  

اح بالكاد  خططُت في هذا السبت بالتحديد للذهاب للكرازة كما أفعل أحياناً. عدا أنني في هذا الصب  – 2004/ 9/3

عندما ‘لا يمكن للتبشير أن يكون خطأ‘، فذهبت.  فكرُت معللةً وتعجبت جداً ". اليوم يلا تذهبسمعت الرب يقول لي، "

لكن المحادثة لم   ا،في فناء منزلهم خصينش مباني، بدأت في التحدث إلى واحدة من المشيت على بعد مجموعة 

ولم أشعر بشعور جيد فعدت مباشرة غير مهتم.  كانشهود يهوه و ُتفضِّ إلى شيء. أحدهم كان مورمونياً والآخر من

 إلى المنزل. 

وقد تجمدت مياه آتية من رشاش الري فوق الممر الخارجي لبيتنا فزلقت قدمي ووقعت. كانت قد ، الاثنينفي صباح 

اك خطُب ما. آذيُت ساقي اليسرى بشدة. استطعت ركوب السيارة، لكن عندما لاحظت قدمي متدلاة، أدركت بأن هن

م فقط من محلنا. في قد  400فأدرت المحرك وقررت أن أترك السيارة تتحرك نحو محلنا. فنحن نسكن على بعد حوالي 

ح ليوحاولبسيارته جين نهاية الشارع أتى  لا يزال  هو عندما توقفُت كان واستمر ذاهباً. ت التلويح له ليبطىء، لكنه لو 
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طبيب. في مكتب الطبيب، قلت، "يارب، لماذا حدث هذا معي؟" لأنني لا أؤمن  في الخارج فذهبنا مباشرة إلى ال

هل تذكرين يوم السبت عندما لم أكن بوقوع الحوادث وأنا في ملكوت الرب. أعلم بأنني محمية بالتمام. فأجابني، "

انت ساقي  ." لقد كباباً للظلمة لتدخل وتصفعك ك فتحعدم طاعت أريدك الذهاب للكرازة وأنت عدت وخرجِت؟

ن شهرين كنت قد مكسورة في ست أماكن، لكن أحضرني الرب لأفضل طبيب، لم تكن هناك عملية وفي غضو

فيه البقاء في الفراش. الرب   الوقت المفروض علي  باستمتعت مع الرب بفترة الراحة و صحة.تعافيت وفي أتم 

     يستخدم كل الأشياء للخير.

ترابي غير ُمهيء. تجاوزتني سيارتان تتسابقان طريق  على تي في الصحراءحلمت بأنني كنت أقود سيار   – 2016/ 9/4

بأنه الطريق الرئيسي. بدأت السيارة الثانية في مطاردة  تقاداً من السائقوالسيارة الأولى كانت تسير بجوار الطريق اع 

، منهما كنت أقترب  ماوبينالأولى لتحذيره من أنه ليس على الطريق الرئيسي، لكن في حماسته اصطدم في صخرة. 

متابعة سيري لكنني عدت وفكرت، ‘من الأفضل أن أطمئن عليهما‘. فتوقفت ورأيت بأن السيارة  أردت في البداية 

الحلم كانت السيارة قد انكمش حجمها. فممدت يدي   منتقريباً بالكامل مدفونة تحت الرمال. في هذا الوقت كانت 

. فسحبت جسده خطيرانصدمت لأن الأمر يبدو ورأيت السائق. فعندما رأيته  من خلال النافذة المفتوحة لأفتح الباب 

. فوضعته على الأرض وسحبت من جديد  هض فينب الهامد، لاحظت بالحياة تإلى الخارج وبينما كنت ممسكة بجسده 

لاقتنا الراكب. ثم استيقظت وشعرت بشعور حقاً طيب، كوني في محضر هللا. فما خرجت به من هذا الحلم هو أن ع

علينا أن نطارد غرضاً ما لشخص ما   فليسباهلل تأتي أولاً. وهو سيوجهنا متى يريد أن يستخدمنا في حياة أحدهم.  

 حياة ونتائج.  تكون هناكالرب  كون التوجيه من. عندما يحياة مبادرتنا فلا توجد بهذا مصيره الفشل! فبقوتنا. 

التسبيح والوعظ كانت هناك  ذي يمكننا تسميته باجتماع جيد. بعد في مرة كنت في اجتماع كنسي ذاك ال – دور الرب 

ريثما   لمسني ذلك بأن الرب ينتظرنا". قابل الرب شعبه عند المذبح. ولطالما الآن دوريمذبح وتكلم إلي الرب، " دعوة

 ما في أجندتنا. ننتهي م

الاحتراق على المحك هو تعبير  ي ذلك، "، قال فالعصاما ُيحرق الشهيد على عند فتح الرب عيني وكشف لي.   – شهداء

بالكامل امُتلك ". لقد أعطى الشهيد حياته بالكامل للرب مسبقاً وقد خارجي لما قد حدث بالفعل مسبقاً في القلب 

 للروح القدس. هذا هو التعبير الحقيقي عن الشهيد. 

بيت على الأريكة وقلت، "جيني، لم أعد قادرة كانت مادياتنا ضئيلة جداً في أحد الأيام حتى أننا جلسنا في ال  – الإمداد

على الدفع للموظفين، لقد نفذ المال لدينا تماماً وعلينا إغلاق الأبواب." وقفنا كلانا، مسكنا بإيدي بعضنا وقلنا،  

!" ذهب مساءاً( وفي اللحظة  7نا سيراً إلى المحل )كانت الساعة حوالي  "يارب، يجب أن نحصل على عمل، ونريده الآن 

تعاملنا معه من قبل اتصل ليطلب  لتي دخلنا فيها من الباب، رن جرس الهاتف وشخص من بلد آخر لم نكن قد ا

 بعض القطع. كانت القطع متوفرة لدينا وقام هو بإرسال المال في اليوم التالي. 

لا توجد رب وقال، "يها في أدنى أوقات العمل والماديات لمدة عام ونصف، تحدث إلي الفي مرة أخرى كنا ف  – الإمداد

على قيد الحياة وبعد   ى". عرفت ما قصده. كان يمدنا ويمد المحل بما نحتاج إليه بالتحديد لنبقرياح في أشرعتكِ 

توافد ولم نواجه مصاعب مادية منذ ". بدأت الأعمال بالالموسم قد انتهىمضي أربعة شهور تقريباً تكلم ثانية وقال، "

 أن الرب في تحكم كامل لمادياتنا. ذلك الحين. إن ذلك يريني كيف 

 ".  اطلبيني بكل قوتكجسلت على الأريكة وتحدث إلى الرب، " – ني بكل قوتكياطلب 

 مع أنا‘عندما شعرت بأنني وحيدة وغير مرغوب فيها، روح الرب الطيب أتى وغمرني بشبعه وذك رني بالآية،  – وحيدة

بالنسبة لي باب لأذهب من خلاله في  دة في هذه الأيام، فأصبحبالوحعندما أشعر ‘. الروح ومنسحقي القلوب منكسري

ته من جديد على الرب حيث تنتمي عيناي. وحالاً يملأ عمق أكبر مع الرب وأرفع نظري بعيداً عن كل ما هو مادي وأثب

 قلبي الفرح. 

اختبأت تحت في إحدى المرات شعرت بدونية كبيرة حتى أنني خرجت من الشركة التي كنت معها و – الدونية

الشجيرات. فجأة كان الروح القدس موجوداً هناك ولمسني. أستطيع أن أشعر بحضوره وبزيت مسحته يتخللني. في 

 منتصرة بالكامل.   بعيداً عني وجعلني خليقة جديدة كل جسدي من رأسي إلى قدمي، أخذ كل تلك المشاعر
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حيث يصرخ داوود  18 مزمورحدة من أعز الآيات عندي هي  شيئاً تعلمته: كلما كنا أقل، كلما أتى الرب يسوع أكثر. وا

إلى الرب وهللا يسمعه. خرج دخان من أنفه، طار على أجنحة الريح وأرعد من السماء ليخلص داوود وينتشله من 

 نا. هو غيور على منكسري القلوب ولا قاً م كم أن الرب قريب حأيضاً وقات كثيرة والمياه الكثيرة. هذا ماشعرت به في أ

 يقف شيء في طريقه عندما يسمع ابنه يصرخ.  

 . ولن يرفضه هو قادرقلبنا المكسيور يعمل كمغناطيس هلل، 

ازدادت العبادة كثافًة وبدأت أسبح من كل قوتي. اتفتحت  كنت مستلقيًة على السرير وبدأت بالعبادة.  – العبادة

قواي من متابعة عبادته فقلت للرب، "أنا في  السماء ورأيت الرب بهي جداً ومستحق لكل عبادة. لكن تعبت وخارت 

 ادي". حيث أعبد من دون محدودية الجسد المشديد لوقت مجيئي للسما اشتياق  

هذا الاختبار خاص جداً بالنسبة لي لأن في كثير من الأوقات تسمع أحداً يقول العكس، لكنني أعلم بما  – ناس 1994

انعزلت عن الكل. لم أرى ولم أسمع أحداً طوال ذلك اليوم وكنت  د كلمني به الرب: في أحد الأيام وجدت نفسي وق

كان الحال  اليوم الثانيوال اليوم. في صبت بالاكتئاب وشعرت ببعض اليأس وكنت طالبة الرب طألوحدي فقط. 

على ماهو، لم أرى أو أسمع أي شخص طوال اليوم وكنت وحيدة تماماً. مازلت شاعرة بالاكتئاب واستمريت في  

الرب طوال اليوم. وفي اليوم التالي لازلت من دون تواصل مع أحد من الخارج وكنت بمفردي، لكنني شعرت  طلب 

، أنِت لست بحاجة ترينفي داخلي وملأني بحضوره. ثم تكلم وقال، " ح القدس بقوةحضر الروبتحسن بسيط. فجأة 

حياتي. عرفت أن؛ الرب يسوع هو أكثر من كاٍف وشعرت بالرجاء يعود مرة ثانية إلى  ". شعرت بالفرح وبالكمال للناس

 للناس.  بحاجةلأي شيء ولكل شيء في أي موقف وأنا لست 

ة، لكن في ذلك اليوم فكرت، ‘ربما ليس اليوم، فسأعبد في هدوء اليوم‘. ثم تكلم الرب، مركز العبادفي عادة ما أسب ِح   –  2015نوفمبر 
أن أعبده بكل قوتي وبدون توقف وكان غير  يريدني". كان تأكيدا  رائعا  لي بأن الرب ملكنِت ال تريدين، فسآتي بآخر ليقوم بالعإن " 

 .  العقلية )عبادتكم( خدمتكمهي    ‘هذه، 1: 12رومية متوقع أن يسميه ‘عمل‘. كما في 

ذهني حينها  أرادني أن أخطو خارجا  ألن عندمابسبب عدم طاعتي  عرت بأنني أحزنت الروح القدسش عندما الضغط.   – 2015
". كان يتكلم عن ذهني؛ أراني بأن رغبتي في إرضائه  ستخترقهمحبتك لي وضع عوائق، )حدث هذا مرارا ( تكلم إلي وقال، " 

وطاعته وبأن أكون قريبة منه كانت أقوى من الموانع التي يقدر ذهني على وضعها إلعاقة طاعتي. ستكون هناك دائما  نصرة في 
 . الرب يكسر قيوديتحرك هي: يسوع! ونتيجة الطاعة وال

لب. دم كان ينزف من رأسه، ُسفك ُيص كان ان على رأسه عندماالذي ك الرب يسوع تاج الشوكأراني  – تاج الأشواك

.  يتخلل ذهني وعقلي دم جديدأن أشعر بالأشواك تخترق ذهني و ليجدد أذهاننا. عندما أعطاني هذا الإعلان، أردت أن

 دم الرب يسوع. 

في أحد الأيام على الأرض خارج المحل. كان المكان هادئاً ومليئاً بالسلام كنت هناك مع الرب  جسلت   – تعالي وكلي

تعالي إلى هنا قدم وقال، " 100يسوع. ثم أراني شيئاً كطاولة وليمة ملآنة بألذ وأشهى المأكولات على مدى حوالي 

مني. طاولة علمت بأن علي النهوض والذهاب حيث كنت أعرف أين توجد ". وُكلي الوليمة وبأنه لم يكن سيأتي لُيطعِّ

التحرك نحوه والحصول عليه. الرب يسوع قد   علىهذا يشبه تعامل وأسلوب الرب معي: فلكي أصل إلى ملكوته؛ 

 ".أهكِمل قد فعل الُكل ُمسبقاً عندما دفع الثمن كاملاً وقال، " 

تنضج أرواحنا  قت. كما ينضج ويكبر جسدنا، هكذا تنضج مع الو   النفسفتح الرب عيني على أن كل  – 21/11/2016

 أيضاً، تتعلم النصرة وتستقبل التغيير وتصبح تلك الروح التي صممها وخلقها الرب لتكون هكذا.

شعرت بالروح القدس يدق به، بينما كنت جالسة على الأريكة أشاهد برنامجاً كنت أح  -، نلت التحرير من التلفاز 1986

" في البداية، لم أرد أن أسمع ذلك  أيهما أفضل، مشاهدة التلفاز أو طلب وجهي؟حي لي "على قلبي بهدوء، ويو 

لأنني كنت مستمتعة بما أفعل، لكنه استمر. وأخيراً، نهضت وتوجهت نحو التلفاز وأطفأته، عدت إلى الأريكة وجثوت 

عاماً، ولم أشاهد    30نذ أكثر من السرعة حررني الرب من التلفاز من تلك اللحظة، والتي هي م وبهذهطالبًة الرب. 

 التلفاز قط من بعدها. عندما أدخل إلى مكان فيه تلفاز ُمضاء فإنني أنزعج وأخرج من المكان. 

†                
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ندما يتقدم بك  منذ فترة مضت بدأت بعض الأمور ترعى انتباهي تلك التي تشعر بها عادًة في جسدك ع – الشفاء

". أصبح عندي سلام بخصوص صحتي أنا أتحكم في جسدكن وأجابني، "العمر قليلاً. كنت طالبًة الرب في هذا الشأ

ذلك من تحكم في جسدي، لأنني كنت ‘أعلم‘% منذ ذلك الوقت. إنه ليس فقط علمي بأن الروح القدس ي 100بنسبة 

 نها تبدأ أن تعيش حقيقة ما قال.  قبل. لكن عندما يتكلم الروح القدس إلى حياتك، حي 

لا أستطيع  ي يحرر ذهني، ثم أراني ذهني والذي كان يشبه شبكة خيوط العنكبوت وقال، "صرخت إلى هللا لك  – ذهني

". وقال فيما بعد، أن أخرجه هكذا لأنني إن فعلت فسأسحب الكل ولن يتبقى شيء في ذهنك. سأُفك الُعقد من ذهنك

 " لا يمكن العبث به.عندما أنتِه، سيكون ذهنك "

عوبات في محلنا وفي يوم بينما كنت سائرًة نحو البيت، سكب الروح القدس  كانت لدينا العديد من الص – النصرة

العصبي؟ لماذا تعطيني   فجأة ما يشبه سطل فرح في كياني. شعرت، "يارب، ألا تعلم بأنني على وشك الإنهيار

ي ُبعد آخر  في مقاومة لقبول الفرح، لكنه أراني بأنه لا يعيش مطلقاً في صعابنا. هو يعيش ففرح؟" كنت تقريباً 

 ويريد أن يأتي بنا إلى البعد الذي هو فيه، لكي نستطيع أن نكون أحراراً ونحيا بفرح ونصرة.

في نحو نفس الموسم الذي كنت فيه جالسة على الأريكة، شعرت بالكثير من التعب وأردت أن أستلقي   – النصرة

الرب يسوع مستلٍق أمامي ووجهه نحوي، نائماً. فجأة رأيت   كنت أستريحبينما وقليلاً للحظة قبل عودتي إلى المحل. 

مثل ما كان عندما خاف التلاميذ في وقت  ة.  الملفوف الحبالرأيته مستلقياً فوق بعض المركب، كما كان نائماً في 

؟" أعلم بأن دعوته لي  هل تريدين أن تنامي معي بينما أنا نائمالعاصفة وحاولوا إيقاظه، فكان وكأنه يقول لي، "

، فبإمكاني أن أنام وأنال السلام معه بدل الفزع بسبب العواصف كما الوقت الذي عصفت فيه الصعوبات  ت فيكان

وقبلت الدعوة. ارتحت وعندما حان وقت العودة، كان الشخص الذي بمقدوره حل جميع مشاكلنا نها، م التلاميذ  فزع

كان لديه الحل لجميع صعوباتنا وكل شيء سار سيارته في ممر بيتنا. لقد مر بنا ليطمئن علينا.  أوقففي المحل قد 

 على خير ما يرام. عادة ما نرى ذلك الشخص مرة أو مرتين فقط في السنة. 

عندما كنت أحرر هذه المخطوطة بدأت بإعادة صياغة بعض الجمل، وفجأة شعرت بحضور الرب   –  2015أكتوبر 

".  المسيه بأقل ما يمكن، لأن الُكتيب هو ليائلاً، "واقفاً على الجهة المقابلة من المكتب حيث كنت أعمل وتكلم ق

 المستطاع. تراجعت فوراً وغيرت أقل ما يمكن لإبقائه أصلياً بقدر 

مع اقتراب الإنتهاء من هذا الدليل وبعدما أمضيت ساعات طوال في العمل عليه، لاحظت بأنها   – 25/11/2016

وللوصول باستمرار إلى مع الروح القدس   لامسالتث أستطيع أصبحت عادًة بالنسبة لي أن أتعمق أكثر وأكثر إلى حي

هذا الباب المفتوح نحو السماء وبأنه قد ُغفر لي بدمه الثمين في  بأن ليمعجزة دم وجسد الرب يسوع ومع معرفتي 

رة في أي وقت أدخل فيه. أنا لا أقبل أي فكرة هزيمة، لأنه لا توجد هزيمة في يسوع. نعم أنا غالبة وأعظم من منتص 

 . الذي يقونيجميع الأشياء وفي كل الأوقات من خلال المسيح 

ين للرب يسوع ليخرج من طائرة وصلت للتو. عندما خرج، كان يرتدي  نا منتظر  حلمت بأنني وجين ك –  2018أكتوبر 

عت بأن الرب ين بالنسبة له. لقد شعرت بخيبة الأمل للحظة لأنني توقنظارات شمسية وتجاوزنا تماماً. لم نكن موجود  

أن آتي إليه! فركضت   عليَّ يسوع سيتعر ف علينا ويميزنا. ثم سريعاً أدركت: ليس على الرب يسوع أن يأتي إلي، أنا 

حضوره خرج كنور مجيد ساطع منه غطاني وكشف خلفه وعندما وصلت إليه، لففت ذراعي حوله. عندما فعلت ذلك، 

مت، لكنني في الحال عرفت بأن خطاياي قد ُغفرت! حضور الرب خطاياي، ظننت نفسي أفضل من الآخرين. لقد ُصد 

، حتى وإن كان مؤلماً أو محرجاً، بما في داخلناوتواجه مع من نحن يسوع يكشف ويغفر في ذات الوقت. يجب أن ن

 ي نتمكن من إعطائه إياه والتحرر منه. كل

أن نختبر التفاعل الرائع هلل  حتى نتمكن مناد هللا،  إنها أمر طبيعي بالنسبة لنا كأول كل واحد لديه اختباراته الشخصية.

لقد وجدت أنه من الملهم للغاية أن أدو ِّن اختباراتي. حاول أن تكتب اختباراتك إن لم تكن قد بدأت القدير في حياتنا. 

 ُأتر ك وحيداً ‘.بالفعل، فستجد الإلهام والتشجيع وستدرك، ‘يا للروعة! هللا في حياتي. هو حقاً يراني ويعرفني وأنا لم 

: إن اختبرت معاملات من هللا بسبب هذا الدليل، بإمكانك إرسالها إلينا إن أردت وسنضعها على الموقع  ظةملحو 

 الإلكتروني. 
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 الاستعداد لدخول ملكوت السماء على الأرض – 3المستوى  :الفصل الخامس

وطرق الإنسان الصالحة وتفسيرات  ت ُمقيد بالدين أنت أعلنت أنك مسيحياً لكنك مازلت تتحكم بحياتك الخاصة ومازل

 الكتاب المقدس ولاهوت البشر. أنت تريد أن تخرج من العالم وتحاول بناء إنسانك الروحي. 

فيه السيطرة  المكان الذي تسل ِّم  ،جعلك مؤهلاً للدخول إلى المستوى الرابعك وب المستوى الثالث هذا يبدأ في تغييرِّ 

 للرب يسوع. 

لكنك لم تستطع الدخول إليهم، المستوى الثالث هذا سيِعدَّك لتكون  4و 5و 6و 7المستويات غبت في إن كنت قد ر 

 مؤهلاً. 

 

. ذهنك خالل من تعمل أنك هو فالسبب  قلبك، في تستوعبه ل  بأنك ورأيت  القسم هذا في أنت  بينما اعتبارك في ضع

 هناك  وابقَ  قلبك في جديد  من هيواحتو  ،يسوع الرب  وجسد  دم معجزة في شيء وكل شيء أي عن وتهب  توقف،

 ،اإليمان خالل من قلبك مع يندمج عقلك إن .إليك وستأتي حقيقية األرض  على السماء ملكوت  معجزة إن. لفترة

 . لك الحياة معجزة هي هذه. يفهم ثم ومن قلبك ويرى يسمع عندما

 

 أحتاج أن أعرف من خلال العلاقة بأن هللا هو هللا .1

 .فهم كل يفوق سالم أستقبل وأن لقلبي هللا قلب من‘ هللا أنا أني واعلم فكه ‘  أستقبل أن يجب

 

‘، قبلما  هللا أنا بأني واعلم كف ‘سنة ليختبر باستمرار العلاقة مع هللا وليتعلم،  40كان موسى في الصحراء لمدة 

التي ظن بأنه قد  المصاعب عن أبناء هللا العبرانيين. أعد  هللا موسى من خلال  المتكلم ُيدعى ليذهب وليكون

 "، )صرخة الشعب العبراني(. صراخهم سمعتقال هللا، "  وكلمه بالمهمة الموكلة إليه.واجهها 

ُم بمن هو إلهه‘ وقادُر على أخذ مصر. ‘عالِّ جهزاً ‘بسلام يفوق كل عقل‘ وذهب موسى وهو مُ  رؤية المؤلف:

هللا، لكنهم أرادوا أن يد هللا تعتني بهم وليس  قاد وعل م شعب هللا في الصحراء كيف يعيشون في محضر 

 قلب هللا وطرق هللا، في كونه من يوفر لهم احتياجاتهم ويحميهم ويحررهم.  

على الأرض كما في السماء. في محضر التزامي لأسلك في ملكوت هللا سؤال: أين أنت تقف؟ لقد قدمت 

 ! صالحهللا مع توجيهات الروح القدس. إنه أمر 

ن تكون مرتبطاً بمكان )مصر( وتريد الذهاب إلى مكان آخر )أرض الموعد(. عليك تسليم الكل  لا يمكنك أ

 ولمستقبلك. والموت عن الماضي لتحيا اليوم في الذي تعلم بأنه حقيقي من أجل تغييرك للغد 

 

،  تعليميإن كنت تريد أن تفهم ‘السلوك في ملكوت السماء على الأرض‘بعقلك أو بفهم لاهوتي أو بفكر 

فإنه لن يحدث. ستتمكن من فهم واستقبال محتوى هذا الدليل فقط بقلب طالُب وراغُب بملكوت هللا أكثر  

إلى خارج الباب، لكن ما الصالح فيه،  منطق الدين يأتي بك من ذهنك المنطقي الديني والمنطقي الدنيوي. 

على مدى بعد ذلك الأرض اليوم وإن كان لا يقدر أن يعبر بك من خلال الباب إلى داخل ملكوت السماء على 

افهم بأن الفكر التعليمي جيد للحياة الأرضية ويستطيع أن يأتي بك إلى عند البوابات لكن من  الأبدية. 

ليوم وربما للأبد، بينما أنت تريد أن تكون في الداخل. كن صادقاً في النظر الخارج، لكنك مازلت في الخارج، ا

ذ  ُمسبقاً. ماذا عن قرارك أنت والتزامك الكامل؟ إلى نفسك أين أنت واقٌف حقاًّ!   قرار هللا قد ُأخِّ

 

من الماضي فعندما  النظم التعليمية تبدأ من البداية أو القاع وترتفع صعوداً نحو الأعلى، لكن المسيح يبدأ  

  ثم معجزة دم وجسد الرب إلى صفر من خلال معجزة دمه وجسده.  الماضي والحاضرهو يذيب ُتسل ِّم الكل، 



 كيفية أن ترغب وتستمع وتستقبل وتمضي قُُدما  

""أنا غالب وأعظم من منتصر في كل شيء  
 

 71 صفحة    مركز تطبيق ريما السماوات المفتوحة 2017 © حقوق النسخ    

له عقل المسيح والآن   ل مسيحيكطفيسوع تجعلك مؤهلاً للعلاقة مع الروح القدس. وبعد ذلك أنت ُتولد 

ع  يمكنك احتضان معجزة دم وجسد الرب يسوع، وأن تسمع ال روح القدس، وتستلم الرغبة في الطاعة، إذن طِّ

عدها تأخذ السلطان أولاً على داخلك  ". بأنا عملتها التي األعمال من أكثر ستعملونفقط وكما قال الرب يسوع، " 

 وأعظم من منتصر. ثم خارجك والآن فقد صرت غالباً 

 

 . ! ثم ارحل بعيداً عنها بشرية: تخلى عنها-صناعة وهمية اعتقاد ُنُظم .2

 .منتصراا  لتصبح ذهنك في مستنيراا  وبعدها قلبك في ومستنيراا  مؤهالا  لتكون مستعداا  نفسك تجعل أنت

 

 

a. " ،وخيالياً وروحياً وعاطفياً ( بشكل ملموس)وهذا يعني مادياً  أمامي"،أخرى آلهة  كن لكت لاقال هللا  .

  من الحاضر. من يظن بأن الماضي أعظمالفهم بليد  الكتاب المقدس يقول بأنه

". إذن، ماذا تفعل أنت وبماذا تفكر؟  أهكِمل قد قال الرب يسوع، " . والاعتقاد الإيمانوهذا يشمل ُنظم 

كذلك المعرفة الأرضية  يماني يتشكل بحسب ما يدخل من خلال عينيك وأذنيك وذهنك ونظامك الإ

عجزة ، وهذا مإيمانمصدره الروح القدس والذي ينقل إليك إعلان  نه يتشكل من خلالالخيال. أو أ و

 والمعرفة المعجزية هي أمر حقيقي. وليست نظام اعتقاد. معرفة 

b. الشيطانية تذوب في  الأمور ) ةات الدنيوية أو شيطانيلذلك، جميع المعتقدات الوثنية والمعتقد

نون. رونظه  لا ي  انوا معجزة دم وجسد الرب يسوع( أو حتى ملائكي فهو تخيُّلي ووهمي إن ك   ولا ُيبرهِّ

جوعاً. فقط قم بتهبيط جميع  افهم بأن الأمور الشيطانية ترحل عندما لا تغذيها، فهي تتضور 

 يصبح ذهنك حر من الماضي ومن الخيالات. الخيالات التي تدور في ذهنك ثم 

c.   .افهم، الملاك هو من أجل حماية الغير مفدي والشخص الذي ليست لديه علاقة مع الروح القدس

معجزة دم    م هووراعيه موشافيه  موحاميه مومحرره رشدهمأما بالنسبة لأبناء هللا الحقيقيون، فم

 وجسد الرب يسوع والروح القدس. 

d. معك في هذا الوقت كابن حقيقي هلل. هي لرب يسوع وحضور الروح القدس  إن معجزة دم وجسد ا

اليوم بالرب يسوع في شخص الروح   مملوءنت اعندما تنال مشيئة الروح القدس وطرقه من أجلك، ف

لى اتصال وارتباط بملكوت الرب يسوع عاد الرب يسوع، فأنت كنت ع ومتى إنْ القدس. وهذا يعني 

ونلت كل ما لدى الروح   ،نلت الحساسية لتسمع، ورغبت في أن تطيع  السماوي طوال الوقت لأنك

فأنت قد صرت ممتلئ. فلماذا تنظر إلى المستقبل إلى  القدس من أجلك لتفعل ولتحصل عليه. 

الرب اليوم، وتنقصك الرغبة   عودة الرب يسوع. أنت تنظر إلى المستقبل عندما يعوزك سماع صوت 

. هذه هي تبعيات اليومالرب يسوع السماوي على الأرض  لكي تطيع وتنقصك نتائج من ملكوت 

وضع حياتك على الأمور الدنيوية. ضع عقلك في معجزة دم وجسد الرب يسوع والروح القدس  

 يتحقق. مستقبلك المعجزي وراقب 

e.  نفسك ومن أجل عائلتك. كل استنارة تأتي من الروح  سيكون عليك إيجاد هذه الأشياء من أجل

 القدس. 

f.  ما يهم هو السلوك في  قلبك عن الاختطاف أو ما ُيسمي بلاهوت ‘عودة يسوع القريبة‘. افهم من

والخروج بما اشتراه الرب يسوع اليوم  هللسلوك فيمتاحاً لنا  الرب يسوع  جعلهالملء والنصرة بما قد 

 . على الصليب في معجزة دمه وجسدهللوصول إليه وجعله متاحاً لنا 

 

إلى السماء في طرفة عين في اللحظة التي فيها خضعت فيها  اقتناعي: لقد اخُتطفت روحي 

والآن أنا   للرب يسوع المسيح ولمعجزة دمه وجسده الذي غفر جميع خطاياي.  نعمبالكامل وقلت  
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 بحاجة إلى أن أتوب يومياً. 

 

 الإبتداء بأساسيات الإيمان وفهم بعض مبادئ الإيمان  .3

 اإليمان في مكوثو ومسير واستقبال اختبار: إليه نهدف ما

a.   إنه لمن المستحيل إرضاء هللا بدون إيمان. – 6:  11عبرانيين 

b.  لي حياة أبدية في السماءإن كنت لا ُأرضي هللا، فلن توجد. 

c.  " ،أنتإذن فأنا لا أملك حياة أبدية ولا ُأرضي هللا ولا أسلك معه اليوم كما ينبغي. فيقول الرب يسوع 

 ".ديض أم معي

d. هلل هو صاحب السيادة والرب يسوع هو الحل لكل الأشياء وإن كانت عندي  إن كان هللا هو هللا، فا

، فإني  فحسب  مشاكل يومية وتجارب ومغريات ولا توجد حلول يومية لكني أتواجد خلال اليوم

ر هلل. أنا بحاجة  سأقول بأنها قد فاتتني. أحتاج أن أكون صادقاً وأدرك بأنني لا أمتلكها وبأنني غير ُمسِّ 

 هللا على حياتي.  موافقةفي الحصول على  إلى أن أنظر

e.   ،عندما يكون الناس الذين أتطلع إليهم كمثل أعلى أو أولئك الذين أنظر إليهم موجودون حيث أنا

ذ أعمى يقود أعمى. علي أن أتوب عن الكل، آخُ  وكأن. يبدو الأمر أحتاج أن أكون صادقاً مع نفسي

 إرشاد واضح من الروح القدس وأمضي ُقُدماً. 

f.  الإيمان يأتي بالسمع، والسمع بكلمة هللا الشخصي، الذي هو الرب يسوع.  – 10:17مية  ور 

g.   كما   بينما هي تتحققبعدها المعجزة التالية هي، الإمساك بالكلمات المنطوقة في كيانك كتحول

هذه  .ةمرئي الغير األشياء على والبرهان نرجوها، التي األشياء جوهر هو فاإليمان. 1: 11في عبرانيين 

 معجزة متوفرة اليوم تتمثل في القدرة على سماع صوت هللا من الروح القدس. 

h.  بعدما أنال إعلان الروح القدس وأفهم هذا الدليل في    التاليةالأسئلة سأكون قادراً على ملء كل

 قلبي وعقلي. 

 

 __________________________________________________؟ للإيمانما هو مفهوم قلبي 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _____________________________ما هو مفهوم عقلي للإيمان؟ _____________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _______كيف أحصل على الإيمان؟ ______________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 كيف أسلك في الإيمان؟ _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

في داخلي  والتحول إلى حقيقة ملموسة وبأنه يستمر في التشكل  إيمانمتى أعرف بأن عندي 

 __________________________________________وخارجي؟ _____________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 _____________________________؟ ___________________للإيمانما هو البرهان والتجسيد 
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________________________________________________________________________________ 

 ؟ _______________________________________________________بأنني ُمِسر هللمتى أعرف 

_________________________________________________________________________________ 

 

 دم يسوع المسيح المعجزي وجسده استقبل معموديتك بالروح من خلال  .4

 نفسك في ما آخر إلى لمجيءا

a.  :وتدخل في علاقة مع الرب داً روحياً عليك أن تأتي إلى آخر ما في نفسك م  ع  لتكون مُ افهم

قيامته  عجزة دمه وجسده، وذلك ممكناً في الصليب مع م جاعلاً  ،لندخللنا الباب يسوع الذي فتح 

 ". لأهكمِ  قدلأن الرب يسوع قال، " 

الرب يسوع والروح القدس ومعجزة دم وجسد الرب يسوع سير مع بعدها بإمكانك بحق ال 

 والمعجزات التي لدى الرب يسوع من أجلك ومن أجلك وحدك. 

b.   أنت قررت بأنك تريد الأفضل لنفسك، فأوقف مفعول العملية الدنيوية في حياتك وُكن حراً. سوف

الية في حياتك  ك وستسمع الروح القدس للخطوة التل  ُمخل ِّصوتقبل الرب يسوع المسيح كرب لك 

 الجديدة. 

c.   .أنت قد جربت كل ما ظننت أنه ُمجدي لك، لكنه لم ينفع. أتيت إلى النهاية ومازال لا شيء ينفع

صرت الآن بالمستوى الذي لابد لك فيه من الموت بطريقة ما أو بأخرى. تخلى عن كل ما قاله لك 

تخلى عنهم. انظر، ها قد ُمت  لتو ِّك؛  نه يمكنك القيام به، سل ِّم الكل وذهنك بأنه متاح لك وظننت بأ

. )لابد أن تموت في المسيح لتقدر أن تحيا في  للجزء الذي لا تعلمه عن هللاالآن أصبحت مؤهلاً  

 المسيح(. 

d.  الآن افتح قلبك واسأل الرب يسوع ليأتي إلى حياتك، ليكن ربك ومخل ِصك و"يارب اجعلني

 قد‘  لال معجزة دمك وجسدك ومن خلال تحدُّث الروح القدس معي". هذه هي بدايةابنك من خ

ل  ‘،  ‘ آخر‘ تشملك أنت. غيري آخر تتبع ولن صوتي تعرف خرافيوقول الرب يسوع، ‘  ‘ُأكم 

 .‘أحد يعلمكم أن إلى بكم حاجة ل‘  27: 2يوحنا  1المعمودية الروحية قد تمَّت للتو. 

 

 ك هللا ما أعطاه إيا ُتبددلا  .5

 الكل لبابل الملك أظهر: 6 – 1: 39 أشعياء

a.  دون موافقة الروح القدس. لا تعطي اختبارك لشخص ما من 

b.  بدون إلهام من الروح القدس وقلبك لم يكن مستقيماً، فما أعطيته  إن أعطيت اختبارك أو معجزتك

معي قبلاً. ثم ما  لقد حدث ذلك   مبتعداً عنك. ذهب سيكون بدون حياة وقد يذوب أيضاً في داخلك وي

 قمت به قد ذاب، وُعدت خاوياً وخاسراً لما كان معك. 

c. كما قال الرب يسوع. الرب يسوع والروح القدس لا يعطيان المعجزات للناس   للخنازير الدهرر تعطوا ل

من وجهة نظر   13الغير مؤهلين الذين لا يملكون رغبة أو جوعاً لمعرفة الحق. افهم متى الفصل  

   .الروح القدس

d.   عندما يتحدث إليك الروح القدس لكي تعطي ُدر رك وأنت تفعل، حينها فإنها ستتضاعف فيك وفي

 الآخر أيضاً.  الشخص

 

 الوجود وعدم معرفة ما هي الحياة  .6

 .تتحرر ألن احتياجك درجة إلى جداا  ويائس الداخل من فارغاا  كونك ثم المادي، التواجد استدامة أجل من الوجود
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a. بأنني كنت في مطعم    2015حلمت حلماً في أكتوبر . 26، رقم  50اراتي، صفحة اقرأ حلمي في اختب

 أنيق من أرفع المستويات ... 

b. ة يةحساسلديك  عندما تكون في حاجة ماسة و قلبك  ، وفي الحق الذي سوف يحررك: للحقيقة الحق 

خلال معجزة  سيفتح قلبك وعينيك وأذنيك من  ، لذلك فإن الروح القدس  أنت تريد ما يحررك بالفعل

 دم وجسد الرب يسوع. 

 

كما قال  –ما هو ملكوت السماء على الأرض  عدم معرفة دينونةوهناك أيضاً  الحقيقة الحقةهناك معرفة  .7

 "ضدي أم معي أنتالرب يسوع، " 

 نهائياا  األرض على السماء ملكوت في والظلمة الجسد يتواجد أن يمكن ل. ههِزما قد والظلمة الجسد أن حقيقة

a. وفكره  لأن بطرس كان يستخدم قلبه، قلب إنسان،  ."شيطانابعد عني يا الرب يسوع لبطرس، "  قال

ه جسد( في تلك اللحظة  تتسمي الذي يمكنك ، حل الإنسان )ذاك الخاصة فكر إنسان وحلوله الخاص،

البصيرة ومعرفة وقوة ملكوت الرب يسوع هي  ملكوت الرب طرق الإنسان. في  ا توجدالزمن. لمن 

 في التحول إلى مملكة السماء على الأرض. فقط 

b.  عندما كان على قمة الجبل. لقد خلق الرب يسوع الفرصة من أجل مكتوب"  الرب يسوع بأنهأعلن "

" لكل العالم بما فيه الأعداء وأعلن الرب يسوع بأن ملكوته  مكتوب" إنه إعلان ُملك هللا ونصرته، 

لكوت الأرضي من خلال الرب يسوع ‘المسيح ‘متمماً  للتو على الم   استولىالسماوي على الأرض قد 

   لما هو ‘مكتوب‘.

فلا يوجد شيء من هذا القبيل أن ُيغوى الخالق من  "هو أنا أهية الذي وأهية" كان الرب يسوع هو هللا إن 

بل خليقته الممالك   بالإضافة إلى التواجد في ملكوت الرب يسوع السماوي على الأرض، جيمع. قِّ

 الخضوع وليس لها أي قوة في مملكة سماء الرب يسوع على الأرض.  الأخرى عليها

c.   " ،َقب لَ  ههنَا ىإِلَ  َأِجئ تَ  هللاِ؟ اب نَ  يَسهوعه  يَا َوَلكَ  َلنَا َماصر حت الظلمة في داخل الرجل المسكون في المقبرة 

تِ  َوق  بَنَا؟ ال  ن تَ  إِن   ت "" ثم طلب   ِلتهعَذ ِ نَا، كه ِرجه َذن   تهخ  َهبَ  َأن   اَلنَ َفأ  ِ  إَِلى نَذ  َخنَاِزيرِ  َقِطيع ،  31 – 29: 8)متى   ". ال 

ِلَكنَا َأتَي تَ صر حت الظلمة "  26 –  23:  1وفي مرقس  (.13 – 7:  4مرقس  هذه المشاورات حدثت " ؟ِلتهه 

زمت وُجر ِّدت من كل سلطان وقوة‘ من خلال ما نطق  هُ وكانت النتائج: الظلمة ‘ هكذا على هذا النحو

معجزة دم وجسد الرب مث ل الأرض  هذه الرب يسوع. إن صوت الرب يسوع عندما سار على به 

 . اليوم هنا الموجود  صوت الروح القدسو يسوع
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أنت تشتاق لأكثر مما لديك من هللا، هذا شرط مسبق قبل أن تضع حياتك  –  2المستوى  :الفصل السادس

 بين يدي هللا

 .باراا  تبدو يجعلك الذي الناموس بموجب الحياة جاهداا  تحاول وأنت والخطأ الصواب قناعة لديك أنت

 ل الأهلية طوات لنواخال .1

 اليوم الأول من حياتك يبدأ ها أخيراً، 

a.  آلهة  تكن لك من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع. طالما يقول هللا، ‘لا خطية أمامي‘، و ‘لا  اطلب

إذن وجسد الرب يسوع عندما تكون مغطاً بدمه. أمامي‘. فهو سينظر إليك من خلال معجزة دم  أخرى

 فإن معجزة دم الرب يسوع هي القوة الحية التي تطهر قلبك وتحررك إن سمحت له. 

b. فر لك من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع واستمر بالتوبة يومياً اطلب أن ُيغ 

c.  .اطلب من الروح القدس أن يكلمك ويقودك من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع 

d. لب المعمودية الروحية من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع، لكي تكون لك عيوناً وآذاناً  اط

 مفتوحة وقلب نقي. 

 ت السماء على الأرض؟ يمنعك من دخول ملكوقد ما الذي  .2

a.  أنت تقول بأنك لست بحاجة إلى هللا ولا إلى دم وجسد الرب يسوع المعجزي ولا إلى   –الكبرياء

 الأشياء.  جميع فيطرق ومشيئة الروح القدس  

b.  أو يحل محل أو أن يمنحك منهج حياة أفضل وطريق إلى   تفوقن يأالظن في أن التعليم بإمكانه

 الحياة الأبدية. أو حتى تقول بأنه لا توجد حياة أبدية. 

c.   ،كأن يكون صالحاً وطيباً فهذا سيأتي بك  الظن أو الاعتقاد بأن طرق الإنسان في الكتاب المقدس

 . إلى السماء

d.  الحياة الأبدية في وقت لاحق. وربما ستفكر في في صفك الآن، ن في أن العالم هو الظ 

e.  قدر استطاعتي بأنه هللا، أياً كان هذا.الاعتقاد بأن: أنا لست بحاجة إلى هللا ليتكلم معي، فأنا أعلم 

f.   الاعتقاد بأن: أنا شخص طيب، أعمل أعمال صالحة، أذهب إلى الكنيسة، أفعل ما ينبغي، أفهم

 دين البشري. تي بالنسبة لي. هذا هو اللكتاب المقدس في القيمة الإسمية وهذا جيد بما يكف ا

g.  ،أي فأنا سأحيا وسأموت به‘، لكنك لست تختبر الاعتقاد بأن: ‘الكتاب المقدس وحده هو كلمة هللا

اظ  مع معجزة دم وجسد الرب يسوع ولست تستقبل التغيير. فأنت فقط تعرف ما يقوله الُوع   تقابل

أنت تشعر شعوراً حسناً وبأنك ُمب رر كونك تتردد على  وفي أغلب الأحيان ما يقولونه يعبر عنك، 

 . 21  - 19، 4 -1: 13كنيسة وكونك شخصاً صالحاً. وتقرأ الكتاب المقدس في بعض الأحيان. اقرأ متى 

h. ك المجال  أمور مطلقة، بدون تر  يمن خلال قلٍب متقس ٍ بأن ما في الكتاب المقدس ه  الاعتقاد

ياً ول للر  يحملك إلى عمق أكبر في الروح والحق من خلال التطهير وح القدس ليجعل قلبك طرِّ

 (. 21-  20،  5: 13بمعجزة دم وجسد الرب يسوع )متى 

i.  وأعمل باجتهاد وأدفع فواتيري وُأبقي نفسي ُحراً من الغرق في  أحاول القيام بكل الأمور الصحيحة

 (. 22،  7: 13المشاكل )متى 

j. ُجع مطلقاً لكلمة هللا لتغيرني لأصبح خليقة جديدة في المسيح. لم أ 

k.  مساوماً أو حتى غير مباٍل. فاتراً أو ببساطة أن أكون ، 
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 الحل لكل ما سبق:  .3

إن كنت تدرك بأنه يوجد أكثر من مجرد الاعتقاد في ذهنك بمعجزة دم وجسد الرب يسوع، فقد قال الرب  

ليسوع "  ي للرب يسوع  مفتوحتين وتريد أن تستقبل معجزة الدم والجسد الت ". وإن أصبحت عيناك قد ُأكمِّ

 قدعلن من قلبك، "معجزة دمك وجسدك أيها الرب يسوع، أرجوك اغفر خطاياي وغيرني". ‘ أفي حياتك، إذن ف

 ".بي إل اآلب إلى أحد يأتي أن يستطيع ل ‘. قال الرب يسوع، "أكمل
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أن يكون في حياتك أكثر مما لديك، قد تؤمن أو أنت تشتاق ل – 1الفصل السابع: المستوى 

 هللا بوجود   لا تؤمن

                   

 أن تكون حاراً أو بارداً أو فاتراً  .1

ح  ‘.فمي من سأتقيؤك فأنا فاتراا  كنت إن لكن بارداا، أو حارا  تكون أن بإمكانك‘  المقدس، الكتاب يهصر ِ

a.  3إن كنت فاتراً، فانظر المستوى . 

b. وهناك الآخرة  تحيا وتموت. ، اٍل، فأنت بين يديك أنت وحياتك هي لك. فسوف ُتدعىن كنت غير مبإ

 التي لا تعرف عنها، لأنها لم ُتكشف لك. 

c. لك وجهاً لوجه. هللا مدرك تماماً لك ولمأزقك،   من إلا إذا ُكشفإن كنت بارداً، فأنت لن تنظر أو تؤ

 لكنه ليس لديه أي مأزق بل لديه فقط الحل من أجلك. 

d.  فهو ليس لديه   لا تملك بتاتاً مفهوم من هو هللا وأنك حتى لا تعتقد بوجوده. أو إن كان موجوداً أو

بناًء  ك في الحياة ما عندك مع وجود محاولاً أفضلحيداً تقف و، وأنت ولا أنت بهأدنى اهتمام بك 

 .خاصة ما لديك من أفكار على

 

 إن كنت تشعر بشيء وأنت ترغب بالمزيد منه  .2

 . المجهول هللا إنه فقط، أخبرك دعني المزيد، منه تريد بشيء تشعر وكنت الحد هذا ىإل وصلت إذا

 .بطريقته يعرفه بأن له يسمح من لكل معروف لكنه

 

a.  د‘ فحسب بل لكي ‘تحيا‘ وتختبر معجزات حية، و/أو   إن كان في كل هذا أنت تشتاق لسبب كي لا ‘توج 

 ". فسيكشف ذاته لك! وستجد اطلب إن كنت حقاً تريد معرفة الحق، فيسوع يقول، "

b.  ستكون معجزة بالكامل بسبب رحمته عندما يعلن الرب يسوع أو الروح القدس ذاته لك لأنك لم تكن

 حتى تعرفه ولا تعرف عن ماذا تبحث ولا أين تبحث.

c. تريد بما قد قرأته في هذا الدليل، إذا رأيته بأنه حقيقة وقد أحضر أمامك المعجزة التيعندما ترغب و  

فتحت عينيك وأذنيك، فافتح إذن قلبك هلل وهلل وحده من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع والروح  

 القدس. 

d.  ُل  كل ما عليك فعله هو أن تضع يدك على قلبك وحاول أن تفتح قلبك بقدر وبأوسع ما تستطيع وق

  كلفر لي فقط، "أنا أقبل معجزة دمك وجسدك إيها الرب يسوع وأستقبلها في قلبي. سامحني واغ

والتي هي منك واحفظني على   حياة جديدةخطايا( وابدأ بي في هذا اليوم ماضي  )هللا يسميها 

 المسار والخط طوال أيام حياتي". 

ثم ضع يدك على جبهتك وُقل، "أيها الرب يسوع إن معجزة دمك وجسدك هي في ذهني". كرر ذلك  

الإستمرار في تكرار، "معجزة دمك   يمكنكتشعر بسلام في ذهنك وبعدها  عدة مرات قليلة إلى أن

قد أخذ مكانه في قلبك وفكرك   إلى أن تشعر بتغيير وجسدك أيها الرب يسوع هي في قلبي"

 وحياتك. 

e. يوم عن كل ماقد فعلته بالأمس واليوم وحاول بأن تكون  من الضروري أن تتذكر بأن تتوب في كل

 . بخضوعك للروح القدس أفضل في هذه اللحظة من الزمن

f.  إلى أن ُيخبِّرك الروح القدس بذلك، ولا تتحدث بأكثر مما يقول لك  أي شخصً ليس عليك بأن تقول 

 الروح القدس بأن تقول. 
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g. د ملة ملء جميع الأسئ وحاول اً وأعد قراءة هذا الدليل احفظ قلبك مفتوح  لك.  حينما ُتق 

h. .استمر في ملء مذكراتك في الُكتي ِّب العملي لهذا الدليل 

i.   حياتك الشخصية لترى إن كنت تتذكر أي لحظة تْعل م أن الرب يسوع كان فيها هناك من انظر إلى

أجلك أومعك. على الأرجح سوف تتذكر أوقات علمت فيها بأن هناك من كان يبحث عنك أو يرشدك  

ر، لترجع  كان هللا. ُخذ الخطوة التالية بكتابة ذلك الاختبار اليوم. واجعله ككتاب صغي هتعرف بأن كوأن

 إليه في الغد. 
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ر قدرة هللا المطلقة وسيادته بمعركة الإنسان ليكون موجوداً  :الفصل الثامن دون هللا وليزو ِ

 ‘ أهيه الذي أهيهو ‘
 الدنيوي للنظام الكاتب رؤية

 . التلاعب الأرضيطرق هللا على   تتغلب عندما  .1

ترامب، رئيس الولايات المتحدة صفحة  ؛ دونالد 54بند   37بريطاني من أوروبا في صفحة   مثلاً: بريكزيت، مخرج

 12بند  28

 

أنت كذلك ظافر وأعظم من الأرض،  فوقوكما سار الرب يسوع أنت في هذا العالم، لكنك لست من هذا العالم. 

في هذا العالم لأنك جعلت نفسك مؤهلاً لعمل مشيئة الرب وطرقه من خلال   في كل الأوقات غالب ومنتصر 

. وهي مستمرة بسبب سماعك وخضوعك وتحركك  حياتك بالكاملالرب يسوع في  استقبالك لمعجزة دم وجسد 

 ‘.هللا أنا بأني واعلم فكه واستقبالك من الروح القدس الذي يتحكم في الكل. ‘ 

 

 يمكن لها أن ُتخلق وتستمر فقط بواسطة هللا الصحية هللا هو كلي القدرة والحياة  .2

a. ويحاول البشر  مثاليةلنتائج تكون مزيفة، ما ُتسمى بالطرق اللا يستطيع البشر صنع حياة. لكنهم يحاولون وا

 اعتراف بهم مع تزييفهم، والذي يسمونه بالطرق المثالية. الحصول على المجد كله وال

b.    هذا ينتهي إلى لا حياة، أي الموت، ومع ما ُيسمى بالحرية الإنسانية، كذبة ومعظمها هو عبودية وقيود

 للخطية.  

c.  ِّ ُزيي فت بواسطة البشر الذين يعتقدون بأنفسهم بأنهم أحياء، لكنهم حقيقة مجرد أناس  طرق هللا قد 

 طرق هللا.يضاً ليظنون أنفسهم عارفين امتواجدون في طبيعتهم الساقطة، بينما هم قد  

d.  .يحاول الناس عملها بمعرفتهم وبإجراءات محاولين فيها تزييف قدرة هللا المطلقة 

 

 إلى هللا لأن هللا قال، " أنا أطالب بكل المجد".  سيؤولى المجد، مع أن المجد ها الناس الحصول عليحاول بطرق  .3

a. لا يمتثلون لصوت هللا لينالوا ، لكيذاتياً -ليكونوا مكتفين يتلاعب الناس بالإقتصادالمالية:  الشؤون في

المن في   ينزل كانمعجزات هللا للإمداد. كان لدى الإسرائليين إمداد هللا المعجزي لهم في الصحراء عندما 

هللا  نة و مؤدم وجسد الرب يسوع والتوبة لجعلنا مؤهلين لنكون أبناء هللا وننال  لدينا معجزةكل يوم. اليوم 

 ورثة للمسيح. أنا أسمع وأطيع وأستقبل من صوت الروح القدس. ك

b. .يصنع البشر ُنُظماً ليحاولوا السيطرة على الأرض بدون هللا 

c. يحدث خطٌأ ما،  الناس القائمين بالمهام في داخل تلك الُنُظم. وعندما  يضعون كل المسؤولية على أكتاف

فهو خطأ لأنه تم تنفيذه خارج نطاق تسلسل الأنظمة، أو بدافع خارج أنظمتهم، أو أنه لم يتم تنفيذه بدقة 

 بسلوك الرجل الآلي الُمتحك م به. إنها العبودية للبشر. 

d. لعمل الصواب أو الخطأ أمام هللا وليس أمام بشر. إنسان قد ُخلِّق بنظام الضمير افهم بأن ال 
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 نتائج لُأناس حاولوا أن يفعلوها بأنفسهم في الماضي   .4

 . هذه بينما نحن في معجزة دم وجسد الرب يسوع الأرضية  ليس لزاماً علينا أن نكون جزءً من النتائج الدنيوية

 

 

   .منظور هللا فقط منُوضع  قد وأفهم أن ما يجعل الناس تنال المجد لابد وأن يكون قد ُأوتِي به من قبل هللا  .5

 

 الحزب الديموقراطي 

 النظام المصرفي 

 الشرق الأوسط 

   الإمدادنظام 

 الإتحاد الأوروبي 

 النظام الإقتصادي 

 النظام الطبي 

 النظام البيئي 

 النظام الملاحي 

 نظام الحماية 

 

 . استقبال علم وحكمة الروح القدس للريما هو متاح للجميع .6

 ق وبعدها أذناك وعيناك ستتبع: افتح قلبك للروح والح

www.openheavenworshipcenter.com  

 

 

  

 بابل: البشر يحاولون الوصول إلى السماء 

 الطوفان في زمن نوح 

 سدوم وعمورة في زمن إبراهيم 

 جيش مصر مع موسى

 ميلادية انهيار النظام الديني الذي تمسك به قادة يهوذا 70

 بالإمبراطورية الرومانية سقوط ما ُيسمى 

 1929ام  سوق الأسهم في ع

 الحرب العالمية الثانية 

http://www.openheavenworshipcenter.com/
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 والتي وجدتها يمكن أن تتجسد مسيرتي الشخصية   :الفصل التاسع

 مسيرتي الشخصية  .1

a.  ًضع معجزة دمك وجسدك  أضع يدي على ذهني وأقول في قلبي ثم بفمي، "أيها الرب يسوع – أولا ،

ثم اطلب أيضاً بينما أضع يدي على قلبي، "أيها الرب يسوع، ضع معجزة دمك وجسدك في  في ذهني".  

 عمق أكبر وأطلب، "أيها الرب يسوع، ضع فكرك في فكري وقلبك في قلبي".   قلبي". ثم أذهب إلى

b. وأخضع لحضور هللا، فسلام هللا   عندما ُأركِّ ز في كل ما هو عن هللا – السلام الذي يفوق كل عقل وفهم

 ‘.هللا أنا بأني واعلم فكه في ملكوت السماء على الأرض. ثم بعدها أستقبل معجزة ‘  كاملاً يمنحني استرخاءً 

c.  ُاً لوجه  هذه هي الحالة التي أعلم فيها بأن ذهني قد توقف وقلبي أصبح وجه – ف واعلم بأني أنا هللاك

تعب وأنا خاٍل من ذاتي ومن هذا العالم. ثم أستقبل ملء من د . لا يوجمع قلب ووجه هللا الروحيين

 في ملكوت السماء على الأرض.   الموجودالسلام 

d.  ًيحررك.  الروح والحق والمحبة يجب أن يكونوا دائماً معاً لكي    الحقو المحبة والحق يجب أن يسيرا معا

"، إذن أحراراا  المأسورين ألطلق أتيت "و  "الحق هو أناتكون هناك حرية. الحق يحررك كما قال الرب يسوع، "  

وإن لم تكن حراً فمحبتك هي ليست محبة فنحن أحرار لنسلك في ملكوت السماء على الأرض اليوم. 

 محبة مزيفة، محبة للنفس أو محبة من النفس.  هللا؛ بل هي

e.  لم أحب  منذ سنوات مضت، عندما نظرت إلى نفسي بصدق،  –كن صادقاً مع الروح القدس ومع نفسك

؟" ما بدر إلى ذهني هو أنني في الصف الإبتدائي الأول أصلاً  ‘متى أحببت نفسي فكرت ما قد رأيت ثم 

فخاطبت ذلك   بتدائي.الإ قد ُلبِّسُت بروح في الصف الثاني  كان الجميع يحبونني. ثم أراني الرب بأنني

بدأت حياتي بالصعود. فالرب  الروح وقلت، "أنا آمرك أن ترحل" وقد فعل. ودخل ْت في  محبة لنفسي و

   قد تحررت.  اية. ليعود إلى الجذور حيث تكمن البد

f. .أراني الرب دراجة نارية من طراز  2016/ 9/ 28في   –  وما عدا ذلك فهو زيف سلام السماء على الأرض

إن في استطاعتهم صنع دراجة نارية حسب الطلب لشخص معين مع وضع  هارلي دايفدسون وقال "

ح بأن: هار علامة على الد ِّ ي دايفدسون صنع خصيصاً هذه الدراجة النارية لـ "ضع اسمك هنا".  لراجة تصر 

هذا تزييف لسلامي. كل ما هو ليس مني هو زيف". أنا أريد  ففكرت، ‘إنه أمر عظيم ‘ثم قال الرب "إن

 سلام هللا وسلام هللا فقط. 

م الأرضي، لكن السلام السماوي هو مفهوم المؤلف: الآن أعلم أنه من الصعب جداً الحصول على السلا 

معجزة لنيل السلام السماوي، لكنه ممكن  الأمر يتطلب ن السلام الأرضي. إن ع درجة 180أبعد بـ 

 ‘.هللا أنا بأني واعلم كف الحصول عليه في ‘معجزة دم وجسد الرب يسوع‘ و‘

g.  " عهد القديم عي ن هللا قادة، لكن أفهم أنه في ال ".إخوة وكلكم المسيح، معلمكم، هو واحد  قال الرب يسوع

 َحاَجةَ  َولَ يقول ‘  27: 2يوحنا   1في  "معلمكم هو أناو "،" معلم أحد تدعه  ليقول الرب يسوع "  8: 23في متى 

م   م   َأن   إَِلى بِكه َِمكه م   ههوَ  القدس الروح’ 26:  14‘ و في يوحنا َأَحد   يهعَل  مهكه  والحق الحق لك في سيرشدكم هو’‘ َشي ء   كهلَّ  يهعَِل 

‘؛ فالآن لدي الروح القدس لُيبك ِّتني ويعلمني كل شيء. علي  أن أقف بمفردي أمام الروح  يحرركم سوف

القدس الآن وفيما بعد. كل طرق أخرى عدا الروح القدس هي أفكار من صنع بشر وليست من هللا،  

 ي أي حال من الأحوال. قدس، هو ليس من هللا ف ما يصرف ويرفض تبكيت الروح العندما يكون هناك 

h.  العلاقة من  عـــلاقةبالنسبة لي؟ كلمة واحدة:   الإيـــمان، فما هو إيـــمانلا أستطيع أن أرضي هللا بدون .

 منظور هللا هي علاقة مع هللا فقط فوق أي شيء آخر. 

i. البديلة )في معظم الحالات هي الخوف فحسب( في نفسي وفي الآخرين، في الوعي  أفحص الداوفع

ياً لدافع بديل والخوف  . عندما أكون واعله دوافع بديلة في كل ما يفعلهذا العالم  . إني اللاوعيوف

ويعمل على استنارة   حينها أكون في منظور هللا الذي يرغب بهأعمل على تجاوزه، مرتبط به فأنا 

†                

                 

                 

                 
     

†                

                 

                 

                 
     



 كيفية أن ترغب وتستمع وتستقبل وتمضي قُُدما  

""أنا غالب وأعظم من منتصر في كل شيء  
 

 82 صفحة    مركز تطبيق ريما السماوات المفتوحة 2017 © حقوق النسخ    

من   ويتجسد يتحققأحيا فقط في منظور هللا الذي  ثم أعمل على أن . الإنسان ليعيش في هذا المنظور

 ‘.إليها تحتاج عندما الكلمات سأعطيكوجهة نظر السماء. كما يقول الكتاب المقدس ’ 

j.  هذا يعني بأنه لا يوجد زمن في هللا –هللا هو صاحب السيادة 

مثلاً: بدأت يدي تؤلمني وقلت "معجزة دمك وجسدك أيها الرب يسوع" ثم وضعت يدي الأخرى على اليد  

صاحب السيادة ولا  أنت شافي  ومحرري ومن يعطيني كل ما أحتاجه. أنت إلهي  المتألمة وقلت "يا رب، 

ذُت إلى مجاله الذي هو بلا زمن. لا زمن  وز ولا زمن  يوجد فيك زمن." الألم زال لأنني قد ُأخِّ ولا ألم ولا عِّ

حضور   السماء على الأرض حيث لا يوجد زمن للتحكم بالمادة، لكن حيث  هوإن هذا يغير من سيادة هللا. 

 ‘.فيكم وأنا فيَّ  أنتمهللا الذي يتحكم في الكل، كما في ’ 

k.  أضع يدي على جبهتي وأقول "معجزة دمك وجسدك أيها الرب يسوع هي   – إلى عمق أكبركيف أدخل

أحصل على السلام الذي ويان الرابع والخامس فتس أذهب إلى عمق أكبر وأكبر إلى المفي ذهني" و

أضع يدي على قلبي وأفعل ذات الأمر "معجزة   –عمق أكبر في قلبي أذهب إلى  ثم يفوق كل عقل.

ا الرب يسوع هي في قلبي". بوعيٍ أتعمق أكثر في قلبي إلى المستويان الرابع  دمك وجسدك أيه

 ‘في كل الأشياء. ف واعلم أني أنا هللاوالخامس. ثم أنال ’ كُ 

 

 حيث يستقبل هللا عبادتي له.  هنا حيث تنفتح السماء وأستطيع أن أسمع، هنا – عبادة أعمق

 

عندما تكون هناك حاجة إلى تغيير كالشفاء على سبيل المثال،   –أعمق وأعلى من أجل حل المعجزات 

أخرج خارج ذاتي من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع، أتوب وأذهب إلى عمق وارتفاع أكبر في قلبي  

". أذهب إلى عمق  ك وجسدك أيها الرب يسوعثم أقول "أنا أحتاج معجزة دم لسماء يقابلني. حيث باب ا

أكبر من المستوى الذي أنا فيه الآن إلى أن أصل إلى المستوى حيث حلي موجود هناك للمعجزة التي  

 .هاأريد

 

ما شفاهم  ‘هو ما قد عاش فيه الرب يسوع أمام الناس عندالسماء في كما األرض على’  :6المستوى 

بارات التالية التي قالها الرب يسوع، وأنا أحاول أن أعيش فيها في  إيمانهم. وهذا يمكن أن ُيرى في الع 

 جميع الأوقات )بكل تأكيد أخفق فيها(: 

 قلبك وفكرك وجسدك ونفسك وقوتك.  كلحب الرب إلهك من ت •

 أنا أعمل فقط ما يقوله لي أبي أن أعمل  •

 منك أعلم أنك ستعمل مهما طلبت  •

 ليس لي حياة غير حياة الآب  •

 شيراً إلى الآب والروح القدس ومعجزة دم وجسد الرب يسوع. ‘مُ  فيَّ  وأنت فيك أنا’  •

 ملاحظة: مملكة السماء على الأرض هذه هي مجرد بداية للعيش في السماء الأبدية. 

 

l.   من المكان الذي أنا فيه الآن إلى   ،في أي وقت ب االذه – على الأرض هوالباب المعجزي إلى السماء

حقيقة   أعلى، إلى حيث يطلب الرب يسوع قلبي أن يكون من منظور هللا.عمق أكبر وأكبر وارتفاع أعلى و

وبمقدوري ولزاماً علي  أن أدخل  أعمق مما قد ُأعطي لنا، لكنها حقيقية ،عميقةالسماء هي قضية قلبية 

ن وأ لك في حقيقة السماء هذهدمها هللا لي لكي أستطيع أن أس إليها، وهذا ما أفعله. المعجزة التي ق

لذلك هي ُتدعى معجزة، الكثيرون يقولون بأنه   معجزة دم وجسد الرب يسوع.هي:   هافياكثاً مبقى أ

 مستحيل لكن هللا يتكلم بالمعجزات. 
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m. وأنا من جهتي   كلاما أو نطقاً هو عندما يعطيني الروح القدس  –خلاليمن  التكلم بألسنة عندما يأتي

لأن  أو ترجمة الضروري أن يكون هناك تفسير  له وأسير مع دفقه بتواؤم تام حتى يكتمل. ليس منأخضع 

أو الروح القدس يتحدث بمعجزات حية إلى الوجود في هذا العالم من وجهة  الروح القدس يغيرني و/ 

 بسبب مبادرة مني على الإطلاق.  نظر السماوات وهذا ليس

n.  ي وقت  قد ُمنحت لنا على مستوى أعظم مما قد أُعطي في أ – م وجسد الرب يسوعدمعرفة معجزة

 مضى على الأرض.  

o. هذا ما أحتاج أن أبقى واعياً له طوال الوقت. أحتاج أن أبقى في  يقول الكتاب المقدس أن نستأسر الفكر ،

ُزني أن الحساسية والخضوع للروح القدس الذي فيه كل الحياة دون أن أسمح لعقلي بالسيطرة.  ُيعوِّ

". هذا يكون بخضوعي للروح القدس  وتسلط اذهب ،كشبهي صورتي في جعلتككما قال هللا " من قلبي أفعل 

الروح القدس أو يكلمني وأنا   ىفي ملكوت الروح القدس على الأرض. عندما أذهب إلى قلبي ويوحي إل 

أبدأ بقراءة الكتاب المقدس:   نفسه داخل قلبي، ثم عندماويكبح يخضع أعتنق ما قد ُأعطي لي، فذهني 

، وهي كلمات هللا المنطوقة،  الـــريماواحد أسميه داخلي. هذا جانب  فيه والتغيير الإعلان والتوجييحدث 

كصوت مسموع.  داخل فهمي الروحي أو أيضاً  تأتي من هللا أو الرب يسوع أو الروح القدس في  التي

 تغير كل شيء تلمسه. الـــريما

p. واعلم كفوأستقبل ’  عندما أضرب القاع ولا أجد إجابات ولا إرشاد ما عدا أن أتقدم – أزيل كل المشاكل 

الإيمان ويحدث التغيير وأشعر بسلام يفوق كل عقل لأن المشكلة قد ذابت   لم‘. بعدها أستهللا أنا أني

ستقوم معجزة دم  و نصرة. أعرف بأنني أعرف. فقط أبقى هناك مع بدايتي الجديدة. بوانحل ت في قلبي 

وهذا هو المسير في ملكوت السماء  صالحبعمل الباقي. إنه أمر   لرب وجسد الرب يسوع وخضوعي ل

 على الأرض. 

q. ثم علمت بأن  وقال " دليل الريـــما وكتاب الترنيم يجب أن يكونا معاً". 2017/ 1/ 19ث إلى الرب في تحد

ملكوت السماء على الأرض والعبادة من كل قلبك يسيران معاً يداً بيد. العبادة من قلبك ستملء وقود  

 س. بعدها ستنال التغيير والنتائج. إيمانك وعلاقتك بالروح القد 

r.  لا أعلم ما معنى ذلك، لكنني باقِّ  رب منذ سنوات مضت "موجافي هي عاصمتي"تحدث إليَّ ال .

 لأكتشف. 

s.  أفكار استمرت 1/2017/ 9في  صحوت في منتصف الليل وكنت في كامل يقظتي مع بعض الأفكار .

لكها ومشاريع نريد أن نتممها، فذهبت إلى  بالدوران في ذهني حول شركتنا والمال في البنك وبيوت نمت

. ثم وفي 4و 5و  6الغرفة الأمامية وبدأت بقراءة هذا الدليل وفهمه في قلبي، وكنت أقرأ المستويات 

لحظة علمت بأنني قد دخلت إلى ملكوت السماء على الأرض وكنت قادراً على أن أرى جهة الأرض حيث  

كل  حيث  موجودغير معلومة. لكنني عرفت بأنني  الكل مشاحتى الالفواتير والمشاكل والمشاريع و

للتو. وأنا مازلت   ودخلته في المكان الذي قد تحركت فيه ،في السماء من جهة الأرض الكالمةالحلول 

 هناك حتى اليوم. 

t. أنا أفهم بقلبي وعقلي بأن طرق   أمامي".ولا خطايا أخرى آلهة  تكن لك" لا قال هللا   – الإنسانية ضد هللا

طرقي، وطرقي ليست طرق الروح القدس. وعندما لا أكون بحاجة ماسة لطرق  ت وح القدس ليسالر 

 ت نن ظء بنفسي، أو إن كنت أريد شيئاً ولأنني أبدأ بعمل الأشيا إلهاً الرب حتى النهاية، فهذا يجعل مني 

 .لهبأن لدي فكرة ما، إذن فأنا إ

أعتقد بأن هللا يحبني وهناك دافع  ". إن كنتُ وتكوق ونفسك وفكرك وجسدك قلبك كل من أحببنيقال هللا "  

، وهو بديل في قلبي، كما الحال عندما أكون كسولاً وأظن بأن هللا سيمدني بما أحتاجه، فإن هذا تلاعب 

" هللا دائماً يجعل طرقه في داخل  أمامي أخرى آلهة توجد ل" . وقال هللا إلهخطية وهذا يجعل مني 

لست غالباً ولا أعظم من منتصر في كل الأشياء، فهذا لأنني   نا. إن كنتُ مملكته، الأمر ليس متعلق ب

 صوتي تعرف خرافيأصبحت وثناً و/أو لدي خطية في حياتي وأنا رافض التخلي عنها. قال الرب يسوع " 
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" إن كنت لا أتبع حلمي الشخصي من هللا، فأنا سأستثمر أو أدفع من أجل حلم دنيوي  غيري تتبع ولن

 لشخص آخر. 

u.  َّتكلم   . 2017/ 1/ 11في   الروح القدس وقال "خلقت الرجل والمرأة ليكونا كاملين معي"تحدث إلي

المكان المثالي لك لتكون فيه معي ومع شريكتك دائماً.   مكان الإنعزال‘ هي غرفة النوم’الروح القدس "

كوتي السماوي  لة لمهذا وقت للحميمية والكمال والوفاء. كل ما هو خارج هذا النطاق هو مزيف بالنسب

 ."لدى الآخرين في داخل غرفة نومهم وخارجهاهو الحال على الأرض وهو ترفيهي فقط، كما 

v.  َّكإله.  قال هللا "لا آلهة أمامي" مشيراً إلي 

هو ’أنا‘ أي ’نفس الشخص‘. لذلك فالكتاب المقدس يقول  ’آلهة‘ ما يشير إليه هللا غالباً بـرؤية المؤلف: 

ثم في قلبي  ولاً في ذهني  المسيح لتحيا في المسيح". أحاول أن أفهم ذلك أ "عليك أن تموت في

إلى المنظور الصحيح. هللا هو الكل وأنا لا شيء، لكن من خلال معجزة دم وجسد   وبعدها فإنها تأخذني

 السماء على الأرض.  في الرب يسوع أصبحت ابناً هلل وأحيا في ملكوت هللا اليوم أي 

w. كان يأتي في كل أسبوع قبل انتقالي إلى   ئس مختلفة أسبوعياً حيث الروح القدسرتاد خمس كنا كنت أ

وسألت "إلى أي كنيسة تريدني أن أذهب؟" قال الروح القدس "ولا   موجافي. عندما انتقلت إلى موجافي

وهذا هو  ‘هللا أنا بأني واعلم كفواحدة، سأعل ِّمك بنفسي". فتح الروح القدس علاقته معي وقد نلُت ’ 

‘ مشيراً اليوم إلى  بالقوة خذهاملجإي اليوم وتكشفت المعجزات في حياتي. يقول الكتاب المقدس ’ 

 لى الأرض. ملكوت السماء ع

مثلاً: إنه كما لو كنت تبغي الحصول على درجة ’ممتاز‘ في الصف. فترك ِّز وتثب ِّت انتباهك، ثم تعلم بأنك 

ولكن مع هللا أنت تضع نفسك في معجزة دم وجسد   –تعلم، بأنك تأخذ الإمتحان وتنال درجة ’ممتاز‘ 

ستتغير وستنال المزيد من ’ممتاز‘   ‘ لكنك حينها ’ممتاز تتبعها.  سترى بأنك ستحصل علىالرب يسوع و

 لأن هللا سُيضاعف وهذا هو الفرق.

x.  صعدت سيدة درجات أحد السلالم وفي الجزء  22/1/2017حلمت حلماً في   – هو ما يحدث بالفعلهذا .

. كانت توجد أصوات في الجانب الآخر من الحائط فمشت تلك  مكان للهبوطلعلوي للسلالم كان هناك ا

السيدة خلال الحائط إلى الجهة الثانية ونظرت إلى أشياء مختلفة. ثم قال الرب يسوع للسيدة "حان وقت  

ة وافترضُت بأنها  ن" فعادت خارجة من الغرفة من خلال الحائط. ثم كانت على السلالم ثانيالذهاب الآ

ستهبط درجات السلم. كنت في الروح محل ِّقاً في المكان ومراقباً لكل ما حدث ولسيرها عبر الحوائط.  

حدث  وعرفُت بأنه هذا ما يحدث بالفعل. وبعدما استيقظت أوحى إلي  الروح القدس "هذا هو ما ي

موجود في ملكوت السماء على  بالفعل" وقال "إنه خط رفيع بين العالمين وبين أي شيئين؛ أحدهما 

 الأرض والآخر لا". 

مثلاً: نهضت وعلمت بأن علي أن أرتدي حذاء منزلي معين. لم أرهم، لكن كان هناك زوج آخر من الأحذية  

دت هناك الحذاء المنزلي الذي كنت  بجانب سريري فارتديتهم. وعندما خرجت إلى غرفة المعيشة وج

ي كنُت عالماً بأن الروح القدس يريدها في قدمي، كما قال الرب  أبحث عنه، فخلعت الآخر وارتديت الذ

 ".القديسين أعهد أنايسوع " 

، أنت داخل الشيء أو خارجه.  ليسأو أنت لست كذلك. إن الأمر الداخل ومشارك رؤية المؤلف: أنت في 

منظورك   يسوع "إن فكرت بالأمر فأنت قد فعلته" أنت تفهمه من منظور هللا وليس بل كما قال الرب 

 أنت أو منظوري أنا.  

y.  لست تعاني من الفقر لأنك تسلك في ملكوتي".  تحدث إليَّ الروح القدس وقال 11/2/2017في" 

رؤية المؤلف: أي شخص وكل الأشخاص بإمكانهم أن يكونوا بدون فقر عندما يسلكون في ملكوت  

هو يوقف هذه اللعنة من  8: 12 " يوحناحين كل في معكم الفقراءالسماء على الأرض. قال الرب يسوع " 

 . هو يُمد بكل احتياج من أجل مشيئتهكونك فقيراً عندما تسلك في ملكوت السماء على الأرض. 
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z.  ًكل في معكم الفقراء" . قال الرب يسوع السماء على الأرض هي هنا اليوم، وليس عليك أن تكون فقيرا 

  يشمل الكنائسوالطاعة‘ )وهذا يمكن أن  ماع" الفقير هو بدون علاقة مع الروح القدس في ’الاست حين

أيضاً(. النتائج هي أن الفقراء ينظرون إلى أوجه قصورهم وعجزهم وإلى الوسائل الممكن استخدامها ولا  

معجزة دم وجسد الرب يسوع، وعمل ما يقوله   –ينظرون إلى العودة إلى المعجزة التي ُأعطيت لهم 

 لهم الروح القدس. 

 

 اء على الأرض وذهني سوف يفهم السمواقع أحتضن  .2

a.  عن زرع البذار، فعلت ذلك بحزن لأن الرب يسوع كشف اللعنات للبذار   7 – 4: 13عندما قرأت متى

وبعدها فإني أختبر  التاليةالستة  العناصروعلى  13، وباقي متى 8: 13. أنا أركز على متى الثلاثة الأولى

 (. 13تذيب وتبدد اللعنات. )اقرأ متى    عمق أكبر في مستوى العلاقة بالرب يسوع والتي

 فتح قلبي وكيف أحافظ عليه مفتوحاً في العلاقة بالروح القدس بعيداً عن العالم.  ▪

فتح عيني وكيف أن ُأبقى على عيني الروحيتين مفتوحتين لأرى كيف يرى الروح القدس   ▪

 من وجهة نظره. الأشياء 

توحتين لأسمع صوت الروح القدس أو  فتح أذني  لأسمع روحياً، وكيف ُأبقي على أذني مف  ▪

 وحيه بالتوجيه والتغيير. 

أن أمتلك الرغبة في الطاعة وأن أفعل كل ما يقول أو يوحي به الروح القدس لي لكي  ▪

 على الأرض.  أعمل، وكيف أن أستمر بالرغبة وبطاعة الروح القدس على مدى كل حياتي

قدس والتي تنتج بعدما أنال كل ما من العلاقة الأعمق بالروح الحميمية  استقبال معجزات  ▪

 سبق. 

أن أكون واعياً للمسير في ملكوت السماء على الأرض اليوم وبأن أسلك فيه روحياً ومادياً   ▪

 كما فعل الرب يسوع منذ ألفي عام. 

 

b. " معظم الإختبارات في الفصل الرابع هي اختباراتنا  عملتها أنا يالت من أكثر أعمالا  ستعملونقال الرب يسوع ."

، أن نحيا نحاول من أجل الرب يسوعاتنا هو على هذا النحو: يمنذ بدايات حياتنا مع المسيح. والباقي من ح 

حياته فينا ومن خلالنا طوال الوقت وبأن نكون خاضعين لذاك لأن الرب يسوع والروح القدس هو إلهنا  

عام وقال له الرب يسوع   2000اليوم. كما كان الرب يسوع هو إله لبطرس عندما كان في القارب منذ  

التي كانت أسفل قديمه.   "تعال". استقبل بطرس توكيد روحي ليخطو خارج المركب إلى المياه الصلبة

تربط  في تلك اللحظة، كان بطرس يمشي في السماء على الأرض والتي تحكم ت بكل الجزيئات التي  

 . السيادة والهيمنة الأرضية سوياً 

c. حيث  والأحداث وجد في العهد القديم من الكتاب المقدس العديد من المواقف لم يتغير هللا منذ البدء. ي

: في كل مرة كان بنو العبرانيين يبتغون روح هللا ويطيعونه،  لى الأرض. العهد القديم تظهر فيها السماء ع

 وأن  كانت تتم العناية باحتياجاتهم، وكان دائماً أعداؤهم ينهزمون كما أنهم كانوا قادرين على عبادة هللا

هذا ما حدث  يحيوا حياة كما أراد هللا لهم أن يعيشوا، في محضره، في السماء على الأرض. وجدت أن

بالضبط في حياتي. فلو فعلت نفس الشيء، فإني أحصل على ذات النتيجة مثلهم. اِّقرأ واكتب المزيد 

 حول السماء على الأرض من العهد القديم وستنفتح عيناك. 

d. د به أيضاً العديد من الأحداث التي كانت فيها السماء على الأرض ظاهرة في الكتاب العهد الجديد، توج

وأنني أرى مثيل ذلك يتحقق في حياتي اليوم، كما سترى أنت أيضاً في حياتك. التلاميذ وباقي   المقدس

 الناس كانوا يستقبلون معجزات السماء على الأرض لأنهم كانوا حساسين للروح القدس. 
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ر للتلاميذ كل شيء. ولم تكن  في الكنيسة ▪ الأولى، لم يكن هناك نقص أو عوز لشيء بل توف 

أن حضور الروح القدس كان قوياً والذي كان تقريباً متجسداً في ذلك الوقت. هناك خطية ل

 . 5الشفاء كان موجوداً، أعمال 

ضاً عام ونحن فيها أي  2000كانت مملكة السماء على الأرض هناك منذ  –مفهوم المؤلف 

ره ُنحزِّن الروح القدس وما علينا فع  لئلااليوم، لكننا نعرف من خبرتهم ما علينا تجنبه  له لُنسِّ

أكثر. ُتب دائماً وادخل في معجزة دم وجسد الرب يسوع. هذا ما نفعل ونحن نسير ونسلك  

 . أبداً في ملكوت السماء على الأرض اليوم ونحن لسنا عازمين عن الخروج منه 

صي. أعمال  انظر إلى فيلي  ▪  . 39: 8بس كيف انتقل بالروح بعدما شرح الرب يسوع للخِّ

عل ِّم بولس بالروح وكان الناس ينالون لمسة الروح القدس وتتحول عندما كان يُ  –الإمداد  ▪

حياتهم، فقد أعطوا تقدمات معجزية ‘في السماء على الأرض‘ لبولس والتي حملها معه 

 إلى كنيسة في مجاعة لإطعامهم. 

هذه الكنيسة كانت في مجاعة بسبب أفكارهم الدنيوية عن كيف يجب أن كاتب: مفهوم ال

 . تبدو كنيسة هللا

: 7ستفانوس لسماء مفتوحة عندما أخذه الرب يسوع إلى المنزل في السماء، أعمال ااختبار  ▪

55- 56 . 

بغيرة ومن الممكن أنه لم يكن خلف الروح القدس، لأنه استفانوس مفهوم الكاتب: تكلم 

م  كيف إن كنت تطيع الروح القدس. أنت ظافر وأعظم من منتصر في كل يمكن لك أن ُترج 

ء. فإنه من المستحيل أن تكون تحت أقدام الناس عندما تكون طائعاً للروح القدس، إلا  الأشيا

 لكي تأتي إليه )المنزل( بهذه الطريقة. الرب يدعوكإذا كان 

الموتى تم ت في حياة الناس بينما كانوا في  جميع الشفاءات والتحريرات وإقامة –الشفاء  ▪

عن ملكوت السماء على الأرض في العهد الجديد   السماء هنا على الأرض. اقرأ واكُتب أكثر

 وستنفتح عيناك. 

 

أن هللا في الجسد بيسوع المسيح‘ و ’سيادة  في استقبال فهم وإدراك ’حقيقة بدأتُ أنا قد  .3

 السماء على الأرض‘

a. وبعد فهمي لذلك في قلبي، فإن عقلي يؤكده. هذه هي  مطلقهللا في الجسد أن  أنا أفهم بقلبي

بالنسبة لحياتي لكي تتحول لتكون ظافرة وأعظم من منتصرة. عندما   الباب هي ونقطة البداية 

انفتح قلبي للآية التي قيل فيها أن الرب يسوع لم يكن له مكان ليسند رأسه، انفتحت عيناي على  

. فأن نفكر ‘مسكين يسوع‘ هذا فكر بحد ذاته مسكين وضعيف، فهم ملك كل الأشياءهللا يحقيقة أن 

". التفكير بأن الرب يسوع لم يولد في قصر ملك لكن  شيء كل فعل على أقدر أنا" بشري لما قاله هللا، 

 في مذود في اسطبل، هو فهم ضعيف ومسكين أيضاً 

ه.  هللا  ▪ ع الجفي عندما ولد الرب يسوع، ولِّد في مجدِّ ع في ملكوته كما خلقه. ُوضِّ سد ُوضِّ

، فلن تلمسه  يحبونهجميعهم  في التبن مع خليقته: من الحيوانات والنجوم والرعاة البسطاء 

يد إنسان إلا مريم التي تشك ل هو في رحمها كأم والتي ُمي ِّز ت لتنال حظوة من هللا لتكون 

 جزءاً من مجيء هللا إلى الأرض. 

الرب يسوع والذي كونه هللا بذاته يحو ِّل ويشك ِّل أذهان المتدينين  في سن الثانية عشر، كان  ▪

 والمدعوين قادة، حيث أن هللا بذاته كان هو من ُيعلِّن على الأرض. وهذا ماجعلهم منذهلين. 
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 "، لأن وحده هللابِر كل يهتمم أن يجبثم مرة ثانية عندما قال الرب يسوع ليوحنا المعمدان "  ▪

يسوع المسيح قادر على تتميم كل بر. هذا كان المقطع الأول  في الجسد، هللا في صورة

 " والذي قد أعلنه الرب يسوع على الصليب كما ُدو ِّن في بشارة يوحنا.  أهكِمــل قدالخاص بــ" 

ثم مرة أخرى على الجبل وفي البرية، من أجل الظلمة ومن أجل الجميع لكي يفهموا بأن هللا  ▪

ر وتحقق في تلك اللحظة.بمكتوفي الجسد قد أعلن " الظاهر  ". كل سلطان هللا قد ُاظهِّ

". لقد أعلن الرب يسوع ذلك عندما مشى على لقدمي موطىء هي األرضوثانيًة قال هللا "  ▪

الماء وكانت المياه أسفل قدميه. وفي نفس الوقت أظهر الرب يسوع لبطرس أن بإمكانه 

 ع. رض كما هو الحال لدى يسوأن يمتلك ذات السلطان على الأ

أيضاً، عندما اختفى الرب يسوع بطريقة فوق طبيعية وسط الجموع عندما أراد الفريسيون   ▪

 رجمه. 

 أيضاً، عندما سمع الرب يسوع توما وهو يتكلم، فمشى خلال الحائط لُيظهر ذاته لهم.  ▪

 وأيضاً، عندما ارتفع الرب يسوع بجسد ممجد إلى السماء.  ▪

b. 10/2/2017 نى. الإعلان الذي   22: 13الروح القدس بمتى  إليَّ  أوحى حول اهتمامات العالم وخداع الغِّ

أعطي لي لأفهم في قلبي وعقلي كان كالتالي؛ لماذا عيني وأذني وقلبي على العالم، مفكراً في  

الدنيوية وكيف لي أن أحصل على ما أحتاجه بطريقة مبتكرة ليكون الإمداد متوفراً لي  الإمدادات 

الخروج من السماء على الأرض والوقوع بالكامل في قبضة الأرض. فأبدأ  استمرار؟ فالنتيجة قد تكون بب

.  والقلق  بالنقصبالالتقاط لتوفير احتياجاتي سابقاً لغيري ومحاولاً أخذ المزيد إن أمكن. هذا هو ما ُيسمى 

لي مع الروح القدس بالطريقة  هذا يحدث عندما لا تكون هناك علاقة هلل معي، وسببه عدم وجود علاقة 

بالثقة فيه وبالسماح له بأن يقودني. وإلا فتكون النتيجة بأنه علي  الحصول على ما   –التي يريدها هو 

 أحتاجه بأساليب أرضية كما أنه علي  القيام بذلك بنفسي. إن هذا لعنة. 

c. بينما أنا أتوب من قلبي عما سبق في الأعلى: أطلب أن أنال  هنا حيث يأتي دور السماء على الأرض

‘. الظروف  هللا أنا بأني واعلم كهفة دم وجسد الرب يسوع؛ أستقبل سلام يفوق كل عقل وأتحرك في ’ معجز 

ل  ‘. هذا هو منتصر من  وأعظم ظافراا  ’الخارجية لا تتغير مباشرة، لكن قلبي من الداخل ينال الإيمان وُيفع ِّ

يكون نيل إرشاد محدد بحسب ما  لقلبي لكي يبق  ثابتاً في مكانه وللتعمق أكثر في هذا المكان، فالوقت 

يراه الروح القدس وبعدها سوف يبدأ ذهني أيضاً بإدراك طرق الروح القدس. هذه هي الطريقة لعدم  

  – 18:   13)اقرأ متى    23:  13بل والتحرك من أجل نيل ما في متى    22-  19: 13السقوط في لعنات متى 

23 .) 

d.  ُلت ختبره أنا  الب في ملكوت السماء على الأرض، وهذا ما ، وأستقبل معجزات وأنا غا أنا الآن قد تحوَّ

تكون عندي علاقة  اليوم. ومن أجل الخط الرفيع ولحساسية عدم إحزان الروح القدس، فكان يجب علي  أن 

محبة بالرب يسوع تقريباً علاقة مجنونة لكنها واقعية، معجزة دم وجسد الرب يسوع والروح القدس وهللا  

ه لا يمكن لها أن تكون مادية لكنها حقيقة بالروح. ثم إن معجزة دم وجسد الرب  نفسه. علاقة المحبة هذ

المادة وكذلك من خلال المعجزات، وبهذا  يسوع والروح القدس يجعلان علاقة المحبة تلك حقيقية في 

 أصبح أنا الُمستقبِّل لعلاقة المحبة هذه. 

e.  " بي’. لكن هللا قال " اعلموا بأني أنا   م يقل هنا ‘ آمنوالاحظ بأن هللا ل ".هللا أنا أني واعلموا كفواقال هللا

هللا". ستستطيع أن تؤمن باهلل من خلال الكتاب المقدس وبأن تعرف عن هللا بالعقل. هذا أمر جيد لكن  

معرفة حقيقة هللا ستأتي فقط من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع وبالانتظار للاستماع إلى الروح  

 وما يرغب به.شيئة الروح القدس القدس وبالتجاوب مع م

f.  طرق هللا والرب يسوع والروح القدس 
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قال هللا "كونوا قديسين كما أني أنا قدوس" و "خذوا السيادة" وقال هللا "أنا أطالب بكل  ▪

 المجد". 

القدس من خلال سماع صوته واستقبال رؤية الكاتب: عندما أكون مهووساً بحضور الروح  ▪

م  رؤية ون  لُت وعلى الطريق نحو كمال هللا إلهامه ومن ث  يل نتائج الطاعة، فأنا هنا قد تحو 

 من خلال التحول والتغيير، لأن الروح القدس هو هللا. 

 الروح القدس يتحدث إلي ويرشدني ويقودني ويتكلم بمعجزات حية على حياتي.  ▪

ار المصالحة معه عندما أتوب عن كل الماضي، وكل الحاضر، وكل أفكيعطيني الرب يسوع  ▪

 الحاضر وكل أفكار المستقبل.

عندها أمتلك القدرة لأطلب وأرغب بشوق ’ لأموت في المسيح لكي أحيا في المسيح’ من  ▪

 خلال التحول والتغيير في معجزة دم وجسد الرب يسوع. 

 هو ’ الروح والحق‘.  سوف أكون بحاجة إلى توجيه الروح القدس إن هذا ▪

 وجسد الرب يسوع إلى حقيقة هللا كلي القدرة.النتيجة: لقد تحولُت من خلال معجزة دم  ▪

g.  .إنها الحقيقة وكل شيء يتعلق باهلل والريما، وصوت الروح  إنه ليس بشيء حول دين أو معتقد البشر

 القدس 

في كل مرة أتعمق فيها إنه من أجلي ومن أجل عالم يحتاج إلى شفاء )كل الألم يزول عني  ▪

 بحل هللا معجزة دم وجسد الرب يسوع( 

، يرتبط المستوى الأول من DNAالكاتب: الإنسان قد ُخلق وُكو ِّن من الحمض النووي  رؤية ▪

هو بـالذات أو النفس، والمستوى الثاني مرتبط بالمستوى الأول  DNAالحمض النووي 

ت بالنفس.  وعندما يكون هناك خلل في المرتبط بالنفس، لكن المستوى الثالث هو من الذا

ي يتحكم في الخلايا قد تغير صانعاً ذلك الخلل. ولكي تحدث الجسم، فالحمض النووي الذ 

المعجزة، فإن الأمر يتطلب عملية عكس الخلل. تبدأ عملية معجزة الحمض النووي عند 

كان الذي المستوى الثالث العميق حيث لا يوجد اتصال مع مستوى الجسد. هذا هو الم

سد. لقد تلقيُت شفاء المستوى  تحدث فيه المعجزة وبعدها تتجسد وتتحقق كمعجزة في الج

الإنسان لا يستطيع أن ُينتِّج معجزات. الإنسان يستطيع أن يتلقى      الثالث للحمض النووي.

المعجزات من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع وطرق الروح القدس. لا شيء بمقدور 

 عمله فيما يتعلق بالمستوى الثالث للحمض النووي. الإنسان أن ي

ومن أجل الناس الجهلاء المدمنين الناظرين نحو الأرض كمصدر وليس إنه من أجلي   ▪

للسماء )لقد ُخلقنا لنكون مدمنين على معجزة دم وجسد الرب يسوع ولنحيا في ملكوت 

 السماء على الأرض(. 

دائماً في حياتي الشخصية وحياة الناس   إنه للرب يسوع وللروح القدس أن يكون نشيطاً  ▪

 الآخرين. 

من أجل البشر الأغبياء المثقفون العنيدون، ما ُيسمى "معاً" ولكن بصدق إنه من أجلي و ▪

 .   أدرك بأنهم فارغون

كيف لإنسان أن تكون له قدم في الملكوت الدنيوي وقدم في الملكوت السماوي، بما أن  ▪

إنه فقط يتحكم   –كلاهما يعملان في ذات الوقت؟ ملكوت السماء لا يتواجد في داخل الزمن 

 الحلول كلها. بالزمن وب
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كما يقول الرب يسوع " أنت معي أو ضدي". إن كنت لست في الداخل فقد أعلنت نفسك   ▪

 نك عدو لي. بأ

هللا هو إله حي، من مجد إلى مجد، لا يوجد فيه جمود ولا ركود. هللا  – 2018حلمت حلماً في  ▪

من صنع الإنسان  "، فمن الخطية التي هي أهكِمل قدكان وكائن ودائماً سيكون. قال المسيح " 

نحن في بداية عصر زمن المعجزة. قدرة الإنسان ستأتي  . إلى ابن المسيح في هللاللتحول 

للمستوى الثالث خارج  17إلى نهايتها في عالم الحواسيب والتكنولوجيا، )أنظر صفحة 

من استعبداية لماكينة عاملة بيئة السماء على الأرض(، نهاية للــ ’وجود‘ كما نعرفه. ستكون 

ليس فيها حياة. وفي ذات الوقت، نحن ذاهبون إلى المستوى السادس في صنع الإنسان 

 . ’أهكِمل قد(، العيش في كلمات الرب يسوع ‘ 19 – 18المسيح )انظر صفحة 

عام. سنرى بأن جميع   2000كما قد ُنقِّل فيليبس، فمعجزات فردية ُكشفت على مدى مثال: 

فت ستتضاعف وتتقدم متخطيًة الحواسيب  ات المستوى السادس التي ُكشِّ معجز 

إن معجزة دم الرب يسوع ستنال كل المجد، وستأخذ ’الوجود‘ كما نعرفه إلى   والتكنولوجيا.

المستوى السادس وستأتي بالحياة للعيش في هذا المستوى. هذا ُيدعى ’السماء على  

ة. نحن هنا في عصر‘ ا قد خلقها هللا منذ البدايالأرض‘. المعجزات سُتحضر حياة مستمرة كم

‘ السماء على   بتتميم وسُيؤتى. ’أهكِمل قدعام بإعلانه ‘  2000’ والذي قد ابتدأه هللا منذ أهكِمل قد

الروح القدس، والإنسان ُيخضع حميمية الأرض’ على مدى هذا العصر حتى نهايته. إنها 

التي  والقوةس وُيذعن كل ذاته لهذه العلاقة الحميمة ويستقبل معرفة حكمة الروح القد

 تتجاوز وستتحكم بالحواسيب والمعرفة التقنية. 

. فمن يقوم بصنع سبع شفرات blade razor-6مثال: شفرة الحلاقة ذات الست شفرات 

ذاك ويأتي به إلى  سيحمل يكون، لكن الروح القدس   سمتلك السوق. هذا مستحيل مادياً أن

 الواقع. 

 

 من دون أي شيء من ذاتيمعلوم في ملكوت السماء ال السلوك في غير  .4

a.  .لابد لي من أن ’ أموت في المسيح لأحيا في المسيح’ في كل الأشياء 

b.  لذاتي ولما في  لابد من أن تكون لدي علاقة حب بمعجزة دم وجسد الرب يسوع تفوق علاقة الحب

 كياني. لاحظ بأن الأمر كله يتعلق بمعجزة دم وجسد الرب يسوع. لم يتبق  مني شيء. 

c. التي عندي وأضعها في معجزة دم وجسد الرب يسوع لأستمع إلى توجيه  التوجيهات  ُأعيد جميع

 الروح القدس. 

d.   ،أعلم بأنه ليس عندي ما يمكن أن أقدمه سوى ذاتي بالكامل، كل ماضي  وكل مستقبلي، "رب يسوع

 ".  بُجملتيخذني  

e. غ كل مافي ِّ يء مني باستطاعتي بين يديك وفي قلبك أيها الرب يسوع. وإن كان قد بقي  ش " فر 

تقديمه، من فضلك خذه يارب." والآن، إن بقي شيء يارب، فأرجوك خذ أي شيء وكل شيء مني في  

 أي وقت تشاء أو ستشاء، الآن وبشكل مستمر إلى الأبد. 

f.  ’ ،أعتنقه وأقول للرب يسوع " أريد أن تكون في   ’ لذا فإني تطلبون ل ألنكم تنالون لستمأنا أفهم هذا

 ي فيك" ثم يقول الروح القدس "أنا قادر على فعل ذلك". حياتك الت 

g.   يجب أن أكون ‘ميت في المسيح لكي أحيا في المسيح’ وأنال ما قد جعله المسيح متاحاً عند

 ".يَّ ف وأنت فيك أناالصليب عندما أعطى معجزة هللا الدم والجسد. حينها أستقبل ’ 

h. يومياً’، ثم أحيا لكي ’أموت في المسيح‘ لأنال   يجب أن ’ أموت في المسيح يومياً لأحيا في المسيح

 أبدية المسيح. 

†                

                 

                 

                 
     

†                

                 

                 

                 
     



 كيفية أن ترغب وتستمع وتستقبل وتمضي قُُدما  

""أنا غالب وأعظم من منتصر في كل شيء  
 

 90 صفحة    مركز تطبيق ريما السماوات المفتوحة 2017 © حقوق النسخ    

i.   الاشتياق هو من قلبي وكياني، لكنه ليس بالعمق الكافي، أو ربما ليس موجود أصلاً، كيف لي أن

ضعه بين يديك وأضعه في قلبك  أعرف بأنه هناك، لكن في جميع الأحوال أنا أضعه عند قدميك، وأ

 أيها الرب يسوع. 

j.   ي أن أصرخ الآن من أعماق كياني وأقول بأنني في داخل ملكوت السماء على الأرض  باستطاعت

 ولم يتبق  شيء مني.  

k.  ًهللا يعرف أعماق صرختي دائما 

l. آخر...  يأتي بعدها العرفان والإمتنان الكبير الذي يصعب استيعابه أو تفسيره لنفسي أو لأي شخص 

m.   .أنا بين يدي الإله الأبدي 

n. ا أنتظرك وأستقبل منك أنت فقط. أستقبل السلام وأنا عالم بذلك، إنه حقاً أمٌر  أيها الرب يسوع أن

في داخلك   حسنٌ موجودة ولا يمكنني رؤيتها، لكنها تعمل وأنا أعرف بأنه   الموافقة. أعرف بأن حسن

 وفي ملكوتك السماوي من حولي. 

o.  .أستطيع أن أعمل الكل في المسيح، الكل الذي منك وفيك يا هللا 

p. ع قلبي يصرخ لأنني هنا. ثم أبقى هنا لفترة أطولإني أد . 

q.   أنا بوعي دائم طالما أنا في المسيح، بأن الذات أصبحت أسوأ عدو لي. فأي شيء لا أضعه في

فإنه ليس المسيح. لا توجد معجزات خارج المسيح، لكنها مجرد تبعيات –حكمي  المسيح وُأبقيه تحت ت

 ونتائج أرضية. 

r.  خارج ذاتي وأدخل إلى عمق أكبر في المسيح أكثر من اليوم السابق. هذه  في كل يوم يجب أن أخرج

اكداً  هي الكيفية الوحيدة وإلا فإنني سأتوقف عن التشكُّل والتغيُّر واستقبال المعجزات، وسأكون ر 

 وجامداً في العالم بدون معجزات حقيقية في حياتي. 

s.  ًبعدها يكون الأكثر والأكثر والأكثر.كل هذا يجب النظر فيه والعمل به يومياً، صباحاً ومساء ، 

t.  ’  فيَّ  وأنت فيك أناأنا لا أشكر هللا، لكنني فقط أستقبل حضور هللا وحضور هللا وحده، بعدها أتلقى’ .

 فيك أنافأنا أفكر بأنني لو كنت أشكر هللا فأنا أكون في الخارج وأنظر إلى الداخل ولست في الداخل ’ 

 لوجه مع هللا، فأنا لست أشكر، لكنني واحد مع هللا ’ كواحد‘. ما عدا ذاك  ‘. عندما أكون وجهاً فيَّ  وأنت

 ".من ليس معي فهو على  فهو كما قال الرب يسوع "

هللا يطالب بالتوبة في ومن خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع، إن هذه هي طريقته لنا لكي  

ر ومعجزة الإرشاد ومعجزة الشفاء  نحصل على الغفران المعجزي الكامل، والذي تتبعه معجزة التحري

اة  ومعجزة الحماية ومعجزة الإمداد ومعجزة الحياة داخل ملكوت السماء على الأرض اليوم ونيل الحي

ل قد " الأبدية. قال الرب يسوع   ".شفاك قد إيمانك"و" ُأكم 

 

 أنني أكثر من منتصر اعتناق .5

a.  .ر هللا وترضيه بدون إيمان  لا يمكنك أن ُتسِّ

b. في المسيح‘. هللا لن يغير ظروفك مسبقاً، فالرب يسوع قال "  ’تموت في المسيح لتحيا  لابد لك أن

 ".شفاك قد إيمانك

c.  لابد لك من أن تتخلى  عن الظروف الدنيوية وظروفك الشخصية وتستقبل كما يرى الرب من

 منظوره. 
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d.  .لابد لمحبتك هلل أن تفوق محبتك لنفسك ولظروفك 

e. ع ذاتك وظروفك لل ة هللا بك وما يعادلها من علاقتك باهلل،  إيمان الذي لديك في علاق عندما ُتخضِّ

 حينها إيمانك سيتجسد. 

f.  ’ فيَّ  وأنت فيك أناهللا مطلق والإيمان مطلق عندما يكون.‘ 

g.   عندما تكون الآية مطلقة بالنسبة لك، إنها كلمات هللا تتحدث إليك شخصياً. فأنت ستتحرك نحوها

 الظروف وتشك ِّل ذهنك وستستقبل ُنصرة.  ، الكلمات ستتجسد وستغيرلأنك قد استقبلت إيماناً للتو

h.  ستنقل هذا الجبل‘، وقد ُأخضعت هذه  عندما تكون كلمات هللا مطلقة، مثلاً كلمات هللا في ’أنت

 سوف الحق‘ و ’  ’حقالكلمات لإيمانك، فالكلمات سوف تتجسد أو ’إيمانك سينقل ذلك الجبل‘ هذا 

 ‘.هللا كلمات هي والكلمات للكلمة هو والسمع السمع،ب يأتي اإليمان’ ‘ يحررك

i. ن أنكر الرب يسوع.  كان بطرس هو من خطى خارج القارب ومشى على الماء، وكان بطرس هو م

 وأيضاً بطرس هو من شفى ظُله الناس. 

عندما بكى بطرس بعدما أنكر يسوع، كان قد تقابل تماماً مع حقيقة كونه مجرد جسد، مجرد إنسان  

لا يملك شيء يمكن أن يجعله قائماً على صواب أمام هللا. طبيعة خاطئة، فاشلة أمام مجد بشري 

يتعلق باهلل ولاشيء متعلق به هو. لذلك كان هللا هو  كلهه بأن الأمر هللا. أدرك بطرس بعد أن ُغفِّر ل

 من كان بإمكانه الحياة في بطرس وشفاء الناس من خلاله بينما كان يمر بهم. 

 

 اتمة ـــــــالخ

 حياتك في فعال يكن ولن شيء في الدليل هذا يفيدك فلن بطريقته، هلل مستنيرا   قلبا   لديك يكن لم إن

 يعمل ما

قلب هللا لطرق هللا من أجلك. ثم فإن يد هللا متصلة بوجه هللا ووجه هللا متصل بقلب هللا. لكن عليك أن 

ل الرب   السيادية، والتي هي: افعل كما فعتفهم أنه بإمكانك تحريك قلب هللا فقط من خلال طرق هللا

 ‘، إذن فاسمع من الروح القدس واعمل بدقة. فقط اآلب لي يقوله ما أعمل أنايسوع ’ 

 

لقد وجدت أنه بالذهاب إلى أبعد من المشكلة وإلى عمق أكبر وأكبر إلى المستوى الذي تتكشف فيه  

ور هللا بأكثر من أي وقت مضى، للحد الذي فيه  الحلول، ومن ثم  الذهاب إلى أعماق أكبر للمزيد من حض 

ر وباستطاعتي رؤية  أنني عندما أخرج لأتجاوب مع المسؤليات الأرضية، فإن محيطي الأرضي يبدأ بالتغي

 التغير في  وفي العالم حولي نحو العلاقة العميقة التي تربطني باهلل. إن هذا حقيقي، حقيقي، حقيقي! 

 

حب هللا نفسه. هللا يطالب بكل المجد من خليقته، بما فيهم أولاده حب هللا كما يت: الذروة هي 

 ‘ وتعبدني.تصرخس الحجارةوإلا ’ ‘ فيَّ  وأنت فيك أناالموجودين في داخل ’ 

تكلم إلي الرب "مهما تريد هو في مقدوري". عندما تتعمق كثيراً حتى أنك تكون في    – 2018أكتوبر   1

ن حياتك تبدأ بإفساح المجال للمحتوم. أنت في الداخل ولن تخرج  الداخل أكثر من كونك في الخارج، فإ

ن جداً.  هللا في قلبك وفي كيانك. أنت تتلقى سلام يفوق ويتجاوز كل فهم وعقل وإنه حستضيق  أبداً من 

تبدأ في أن ترى الحياة تعمل بشكل جيد وصحيح في حياتك. وتكون مؤهلاً لسماع صوت الروح القدس  

رة منه بينما أنت تقف في ذهول بسبب حضوره ولما تتلقى  منه. ولن يتوقف التقدم  يتحدث إليك كمباد

ريد فكله في مقدوري". إلى الأمام. لقد تكلم إلي الروح القدس منذ ثلاثة أيام وقال "مهما أردت وست

يق  مؤلف دليل تطبيق الريما والنظرة العامة لتطب   -لدي سلام وبر في جميع أرجاء جسدي وأنا لن أخرج 

 الريما. 
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الحياة المنتصرة في حلول الريما  :الفصل العاشر   

 مراكز الريما لإعادة التأهيل

   الحياة للغير مولود ❖

عندما تتوب سيدة وتصبح مؤهلة من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع وصوت الروح القدس، حينها  

ياتها. ثم ومن خلال ستتمكن من سماع صوت الروح القدس بخصوص الطفل وتوجيه لحل مشكلتها وح

مع شخص  صوت الروح القدس وإرشاده لها خطوة بخطوة، فستنال اتجاه لتتحرك فيه من دون إجهاض، 

 . مستقبل شخصيومع 

 

 شاب مستنير ذهنياً، يذهب في الاتجاه الصحيح ويأخذ القرارات الصائبة  ❖

اه حياته سيتغير ليستقبل عندما يستقبل شاب علاقة شخصية حقيقية بمعجزة دم وجسد الرب يسوع، فإن اتج

هوية تلميذ للمسيح من خلال معجزة الرب يسوع الدم والجسد وصوت الروح القدس. ولن يعود مطلقاً لما  

 . فأصبح الأمر حقيقةه. كان عليه مثل التلاميذ الإحدى عشر، لأن هذا الشاب سمع بقلبه وليس فقط بعقل

 

 ر من وباء المخدرات حُ  ❖

لحقيقية مع معجزة دم وجسد الرب يسوع ويتكلم إليه الروح القدس، فإن الأمور  عندما يقابل شخص العلاقة ا

تبدأ بالتجسد. فإن هذا الشخص كان يتعاطى المخدرات ليبقى بعيداً عن هذا العالم التائه الذي لم يرِّد أن 

ذي يكون فيه  الوقت الذي فيه يريد أن يكون بعيداً عن العالم التائه هو ذاته الوقت ال يكون جزًء منه، لكن

مفتوحاً للوثوق بشيء حقيقي. عندما يرى معجزة تتحقق أمامه، فإنه يصدقها ويثق بها لأنها تتحقق متجسدة  

الرب يسوع   أمامه. إنه لمن المستحيل لشخص أن يرجع إلى الوراء بينما هو يتقدم في معجزة دم وجسد

 . يح هو الاختبار الأعلى في المستوى المتقدماستقبال المس ويعطي هللا كل المجد ودائمُا يقول ’ نعم يارب‘. 

 

 ُحر من الإعتماد على الأدوية الطبية  ❖

لدينا مهنيون يدمرون حياة الآخرين بالعلاج لأنهم لا يملكون الإجابة، يملكون فقط حبوب الدواء والمشرط  

لشفاء لكن  والضمادة. قلوب هؤلاء المحترفون مكسورة لأنهم يريدون أن تكون لديهم الإجابة من أجل ا

م وجسد الرب يسوع، القوة  أيديهم مربوطة. إن القوة المعجزية للشفاء الكامل موجودة فقط في معجزة د

 . تلميذ للمسيح –حاول أن تكون محترفاً حقيقياً لشفاء معجزي ولتحرير معجزي. 

 

  الطبيةالمعجزية الإغاثة  ❖

ء والتحرير. فأنا أستخدم ذلك طوال الوقت،  لدى معجزة دم وجسد الرب يسوع القوة للعلاج المعجزي والشفا

بأن أضع يدي على مكان المشكلة وأقول "معجزة دمك وجسدك أيها الرب يسوع، أنت تطلب كل المجد وأنا  

و أستقبل معجزة تحرير. وإن  أقول نعم". ثم أذهب لعمق أكبر وأكبر، وبعدها أستقبل سلام، الألم يزول و/أ

إنه  ل إلى عمق أكبر من المرة السابقة لأحصل على الارتياح أو ربما الشفاء. عاودني الألم فعلي حينها الدخو

 أمر حقيقي، حقيقي، حقيقي! 

 

 معجزي طبي شفاء  ❖

والشفاء كما قلت في أعلاه، فإن معجزة دم وجسد الرب يسوع لديها القدرة على تحقيق معجزة العلاج 

واستقبل ما يتكلم به الروح القدس وكن تلميذ   والتحرير. الروح القدس يتحدث بالشفاء. كن مؤهلاً، وتحرك

 للمسيح. 
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 معجزة الارتياح والتخلص من جميع التوابع  ❖

لقد أصبحت  تلميذ للمسيح من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع وتكلُّم الروح القدس إليك. لاحظ بأنك  

 !  حياتك الُحرة، عِّش ذلكفي   ن تحرك نحو عمق أكبر وأكبر وأكبر لتستقر هناك وتستقبل التوجيهات والآ ُحـــر!

 

 معجزة سلام في وقت البطالة مع معجزة توفير الاحتياجات  ❖

هذه حالة يتحكم فيها هللا ولست أنت. عليك فقط أن تتوب وتجعل نفسك مؤهلاً من خلال معجزة دم وجسد  

فذ كما يقول  الرب يسوع وطريقه واستقبل السلام العجيب من هللا. ثم ُكن حساس لتوجيهات الروح القدس، ن

     سلام هللا هو ملكوت السماء، فكيف يمكن أن يكون فيه عوز؟ وراقب النتائج.  

 

 استقرار الزواج وعائلات تحيا في معجزات  ❖

من خلال الدخول في معجزة دم  مع شريك حياتك، فقط افعل ما هو صواب شخصية  أن لديك علاقة  بما

ص علاقتك بشريك الحياة وباقي أفراد عائلتك، قم  وجسد الرب يسوع. ثم استمع لصوت الروح القدس بخصو

بذلك بدقة وشاهد المعجزات تهتم بكل فرد من أفراد عائلتك. عائلتك سوف تتبعك لأنهم سيرون الأمر ناجح  

 . اقتك بعائلتك بأسلوب هللااستقبل عل وفعال ويريدون الحصول على ما لديك. 

 

 عائلتك  زيجات موجهة بالروح القدس من أجل مستقبل صحيح في ❖

أن يحبك كما خلقك هللا لكي تكون محبوباً، إن لم تكن ابناً هلل من وجهة نظر هللا؟  لشريك حياتك كيف يمكن 

د  روحياً ومادياً في قلبك إذن فكيف يمكنك أن تحب شريك حياتك كما أرادك هللا أن تحبه، إن لم تكن ُمع 

لرب يسوع سوف يتكلم إليك الروح القدس  وعقلك وجسدك ونفسك وقوتك. إنه من خلال معجزة دم وجسد ا

عن ابن هللا ’ شريك حياتك أن يكون أو ألا يكون‘. عندما تريد لشريك حياتك أن يأخذ أفضل الأفضل، فعليك  

طيه. لأن الروح القدس سيجيب بمشيئته  إذن أن تمتلك في داخلك أفضل الأفضل من أجله لكي تع

 . وأنت تعلم ذلكوبطريقته وبمنظوره. 

 

ل للمستقبل وخلاص من الماضيحلول  ❖  معجزية للوقت الحاضر: توفير احتياج وتوجيه وتحرير وحماية وتحوُّ

لك الحق والأهلية للحصول والنيل بشرعية كاملة فقط من خلال معجزة دم وجسد الرب يسوع. أنا شخصياً،  

. فإني أطلب من قلبي طرقه وذلك يجعل طرقه تتحقق وتتجسد.    أحب الأهلية المشروعة، لأن عيني هللا علي 

فقط لمن يستلم ممن ي وهإنها في حياتي، أنتظر وأنتظر في ومع سلامه ثم أحصل على سلامه وطرقه. 

 . يستلم ومن سيستلم 

 

 الحلول الصحيحة لجمع المشاكل الشخصية  ❖

عندما أتحرك مع أهلية الرب وطرقه من أجل حلوله بينما عيناي وقلبي مركزة على حلوله، فإن المشاكل 

الروح القدس  ذوب وتتلاشى. اِّفهم بأنك إن لم تصنع مشكلة، فلن تكون هناك مشكلة، إنها فقط علاقة مع ت

هذا هو ابن  بعدها تتلاشى المشكلات قبل أن تصل إليك. ، ومعجزة دم وجسد الرب يسوع الذي يحمل الحلول

 . هللا وتلميذ المسيح، استقبل كل هذا

 

 " كفوا واعلموا بأني أنا هللا"سلام هللا هو الحالة المعجزية لــ  ❖

. لا يوجد زمن عند هللا. هذه هي  كان ُيقال قبل أن ُيقالظهر سلام هللا وصنع ما ،  قبل أن يتكلم الروح القدس

 . المصير موجود قبل الزمن السماء اليوم، كن فيها واستقبلها. هذا هو الإيمان.

 

 



 كيفية أن ترغب وتستمع وتستقبل وتمضي قُُدما  

""أنا غالب وأعظم من منتصر في كل شيء  
 

 94 صفحة    مركز تطبيق ريما السماوات المفتوحة 2017 © حقوق النسخ    

 

 

 بطريقتي"  " اطلبوا قلبي ووجهي أولاً وكل شيء آخر سُيزاد لكم

 

  

 

 المفتوحة للعبادة" ومدرسة الريما  واتا"مركز السم مسكنمكان ال

DWELLING PLACE “OPEN HEAVEN WORSHIP CENTER” and RHEMA SCHOOL 

16890 HWY 14 MOJAVE, CA. 93501 

صباحاً  10:00صباحاً. الأحد  9:00أوقات العبادة: الأربعاء   

 أو زرنا شخصياً على موقع:  

OPENHEAVENWORSHIPCENTER.COM 

 من أجل اجتماعات نهضوية حارة اتصل على:

1-661-754-1009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

http://www.openheavenworshipcenter.com/

