رؤﯾﺔ أﻷﺑدﯾﺔ ) أﻟﻣﻠﻛوت ,ﺟﮭ ﱠﻧم ,أﻟﻣطﮭر (
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ﻓﻲ ﯾوم أﻟﺟﻣﻌﺔ أﻟﻣﺻﺎدف أﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﺷﮭر ﻛﺎﻧون أﻟﺛﺎﻧﻲ  2014ﻓﻲ أﻟﺳﺎﻋﺔ أﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺧﻣسٌ وأرﺑﻌﯾن
دﻗﯾﻘﺔ ,ﺷﻌرت أﻟراﺋﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﺄﻟروح إﻟﻰ أﻷﺟواء أﻷﺑدﯾﺔ ,ﺣﯾث ﺷﺎھدت رؤﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎء وأﻟﻣطﮭر
وﺟﮭﻧم ,ﺗراﻓﻘﮭﺎ أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺄﺟواق أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ أﻟﻘدﯾس ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل رﺋﯾس أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ.
أدﻧﺎه ھو ﻣﺎ أرﺗﮭﺎ أﻷم أﻟﻌذراء أﺛﻧﺎء إﺧﺗﺑﺎر أﻟراﺋﯾﺔ ﻟﻸﺑدﯾﺔ:
ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﺟﺎﻟﺳﺔ ﻋﻠﻰ أرﯾﻛﺔ أﻣﺎم إﯾﻘوﻧﺔ أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ﺗﺗﻠو ﻣﺳﺑﺣﺔ أﻟرﺣﻣﺔ أﻹﻟﮭﯾﺔ ,وﻓﺟﺄة ﺷﻌرت ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ
ﻓﻲ أﻟﻔﺿﺎء ,ﻣﺗﺗﺑﻌﺔ ﻋن ﻛﺛب أﻣﻧﺎ أﻟﻌذراء ﻣرﯾم أﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ أﻟﻘدﯾس ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل رﺋﯾس
أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ .إﻧﺑﮭرت أﻟراﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ إﺧﺗﺑرﺗﮫ وﺻﻠﱠت ﻗﺎﺋﻠﺔ" :أﯾﺗﮭﺎ أﻟﻌذراء إﻟﻰ أﯾن ﺗﻘودﯾﻧﻲ وﺗﺄﺧذﯾﻧﻲ ,ھل ﯾﻌﻧﻲ ھذا
إﻧﻧﻲ ﺧﻠﺻت ﻣن أﻷرض؟

أﻟﺳﻣﺎء
ُﻧﻘِﻠت أﻟراﺋﯾﺔ ﺑﺎدئ أﻷﻣر إﻟﻰ أﻟﺳﻣﺎء ,ووﺻﻔﺗﮭﺎ ﻛﻣﻧظر ﻓﺎﺋق أﻟﺑﯾﺎض وﻓﺎﺋق أﻟﺟﻣﺎل وأﻟﮭﯾﺑﺔ ,ﺗﻌﺟز أﻟﻛﻠﻣﺎت
ﻋن وﺻﻔﮫ ,وﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺷﺎھدﺗﮫ رﻓوﻓﺎ ً ﻣن أﻷزھﺎر وأﻟﺧﺿﺎر ,ﻓﻲ أﻟواﻗﻊ ﻻ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
أﻷرض .ھﻧﺎك ﺷﻣﱠت ﻋطراً َﻣﻠَك ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣواﺳﮭﺎ ,وﺷﺎھدت ﻓﺋﺎت ﻣن أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻷﺣﺟﺎم ﺗﺣوم
ﻛﺄﻟﻔراﺷﺎت .ﻛﻣﺎ ﻋﺎﯾﻧت أﻋداداً ﻛﺑﯾرة ﻣن أﻟﻧﺎس ﻣرﺗدﯾﺔ ﺛﯾﺎﺑﺎ ً ﻻﻣﻌﺔ ﺗﺳطﻊ ﻓﻲ أﻷﺟواء أﻟرﺣﯾﺑﺔ .إﻧﺑﮭرت
أﻟراﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺷﺎھدﺗﮫ وأُﺧ َِذت ﺑﻣﺎ إﺧﺗﺑرﺗﮫ ﻣن ﺟﻣﺎل وﺗﺄﻟق أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ  ,ووﺻﻔﺗﮭم ﻛوﻧﮭم ﻣﺑﺗﮭﺟﯾن وﻣﺑﺗﺳﻣﯾن ﻋﻠﻰ
أﻟدوام .وﺗﺄﺛرت ﺑﻧوع ﺧﺎص ﺑﮭﯾﺑﺔ أﻟﻘدﯾس ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل رﺋﯾس أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ,وھﻲ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ " :ﻣﺎ أروع ھذا
أﻟﻣﻼك" ,وﻛﺎﻧت أﻟﻌذراء أﻟﻣﺟﯾدة ﺗ ﱠﺗﺑﻊ ﺳﯾر أﻓﻛﺎرھﺎ ,ﻓﺄﺟﺎﺑﺗﮭﺎ" :ھذا ھو رﺋﯾس أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أﻟﻣراﻓق ﻟﻲ دوﻣﺎ ً".
ﻓﻲ ﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ ﺟﻣﺎل أﻟﺳﻣﺎء ﱠ
أﻷﺧﺎذ ھذا ,ﻓﻛرت أﻟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﺎء وﻋﺳر أﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ھذه أﻷرض  ,ﻓﮭﺗﻔت
وﺗوﺟﱠ ﮭت ﺑﺄﻟﻘول إﻟﻰ أﻟﻌذراء ﻣرﯾم" :ﻣﺎ أﺑﻌدﻧﺎ ﻧﺣن ﺳﻛﻧﺔ أﻷرض ﻋن روﻋﺔ ھذا أﻟﺟﻣﺎل ,أﺗوﺳل أﻟﯾكِ أن
ﺗدﻋﯾﻧﻲ أن أﺑﻘﻰ ھﮭﻧﺎ" .أﺟﺎﺑﺗﮭﺎ أﻟﻌذراء ﻣرﯾم" :ﺳﻛﺎن أﻷرض ھؤﻻء ﻣﻠﺗﮭون ﺑﺄﻷﻣور أﻷرﺿﯾﺔ".

ﺟﮭﻧم
إﺳﺗﻣرﱠ ت أﻟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺗﮭﺎ ﻓﻲ رﺣﺎب أﻷﺑدﯾﺔ ,ﺗراﻓﻘﮭﺎ أﻟﻌذراء وﺻﻔوف أﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ,وﺗوﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﺷﻔﯾر ھﺎوﯾﺔ
ﺳﺣﯾﻘﺔ ﻣﻌﺗﻣﺔ ﯾﻧﺑﻌث ﻣﻧﮭﺎ ﻟﮭب ﻧﺎر ﺣﺎرﻗﺔ .ﺗﻣﻠﱠك أﻟرﻋب ﻋﻠﻰ أﻟراﺋﯾﺔ ﻟﮭذا أﻟﻣﺷﮭد ,وﻗﺎﻟت ﻟﻠﻌذراء" :ﻣﺎ ھذا,
ھل ﺗرﯾدﯾن أن ﺗرﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ ھذه أﻟﮭوة ؟" ,أﺟﺎﺑت أﻟﻌذراء أﻷم أﻟﺣﻧون ":ﯾﻘول أﻟﻧﺎس أﻧﮫ ﻻ وﺟود ﻟﻧﯾران
ﺟﮭﻧم".
ﺗطﻠﱠﻌت أﻟراﺋﯾﺔ إﻟﻰ ظﻼم أﻟﮭوة وﻟﮭﺑﮭﺎ .وھﻲ ﺗرﺗﻌد ﻣن أﻟرﻋب وﺷﺎھدت ﻣﺎ ﯾﺑدوا ﻛﺄُﻧﺎس ﺗﺗطﺎﯾر دون إﻧظﺑﺎط
ﺻ ِد َﻣت ﻟﻣﱠﺎ ﺷﺎھدت
ﻓﻲ وﺳط ذﻟك أﻟﻠﮭﯾب ,وﺷﺎھدت أﻟراﺋﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﯾن ورﺟﺎل دﯾن ﯾﻛﺗوون ﻓﻲ ﻧﯾران ﺟﮭﻧم .و ُ
رﺟﺎل دﯾن ھﻧﺎك! ﻟﻘﻧﺎﻋﺗﮭﺎ ﺑﺄن رﺟﺎل أﻟدﯾن ﻻ ﯾﮭﻠﻛون ﻓﻲ ﺟﮭﻧم .وﻛﺎﻧت أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ﺗﺗﺑﻊ أﻓﻛﺎرھﺎ ,ﻓﺄﺟﺎﺑﺗﮭﺎ:
"ﻻ ﺗظﻧﻲ إن أﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن وﺣدھم ھم ﻓﻲ ﺟﮭﻧم .ﻓﮭﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً ﺑطﺎرﻛﺔ ورھﺑﺎﻧﺎ وأﺳﺎﻗﻔﺔ وﻛﮭﻧﺔ وﺷﻣﺎﻣﺳﺔ
1

وراھﺑﺎت ,وأﺧرون ُﻛ ُﺛر ,أوﻟﺋك أﻟذﯾن ﻟم ﯾﻘرﺑوا ھذا أﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ إﺑﻧﻲ ".وﺧﻼل ھذه اﻟرؤﯾﺎ ,ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ
ﺗﺻﻠﻲ ﻣﺗﺿرﻋﺔ " :ﯾﺎ ﻋذراء ﻧﺟﻲ ,أرﺟوك ﻧﺟﻲ ھذا أﻟﻌﺎﻟم".

أﻟﻣطﮭر
ﺛم أُﺧذت أﻟراﺋﯾﺔ ﻟرؤﯾﺔ أﻟﻣطﮭر ,طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺷﮭدت ﻟﮫ أﻟراﺋﯾﺔ ,ﻓﺈن أﻟﻧﺎس أﻟذﯾن رأﺗﮭم ﻛﺎﻧوا ﻣﺣﺗﺟزﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن
ﺷﺑﮫ ﻣﻌﺗم ﻛﺋﯾب .ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﮭم أﻟﺑﻌض وﻣﺣﺷورﯾن ﻓﻲ زﻧزاﻧﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ .ﺳﺄﻟت أﻟراﺋﯾﺔ
أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ":ﻟﻣﺎذا أﻟﻧﺎس ﻣﻧﻔﺻﻠون ﻋن ﺑﻌﺿﮭم ﻛ ﱞل ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ؟"
ﻓﺄﺟﺎﺑﺗﮭﺎ أﻟﻌذراء أﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ":إﻧﮭم ﻓﻲ أﻟﻣطﮭر ﻣﻧﺗظرﯾن رﺣﻣﺔ أہﻠﻟ أن ﺗﺣل ﻋﻠﯾﮭم".
ﻟم ﺗﺗﻣﻛن أﻟراﺋﯾﺔ ﻣن ﻓﮭم ﻣﺎ ﻣرﱠ ﺑﮭﺎ وﺗﻔﺳﯾره .وﻟم ﺗدرك ﻛم ﻣر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن أﻟوﻗت ﺧﻼل ھذه أﻟرؤﯾﺎ إذ إﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﯾن ﻏرﱠ ة ,رأت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﺎﺋدة إﻟﻰ ﻏرﻓﺗﮭﺎ ,ﺟﺎﻟﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻷرﯾﻛﺔ ,ﻗﺑﺎﻟﺔ إﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻌذراء ﻣرﯾم ,وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻐﺎدر
اﻟﻐرﻓﺔ.
ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺷﺎھدت اﻟراﺋﯾﺔ ,وﺑﺎﻻﺧص ﻟرؤﯾﺗﮭﺎ ﺟﮭﻧم ,إﺷﺗدت آﻻﻣﮭﺎ وﺧﯾم اﻟﺣزن ﻋﻠﯾﮭﺎ ,ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻌﺗﻛف
ﻓﻲ ﻏرﻓﺗﮭﺎ ,ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗراه وﻻ راﻏﺑﺔ ﻓﻲ أﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أﻷﺧرﯾن .وھذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ ﻣن أﻟم
وﻗﻠق ,وﻟﻘﻧﺎﻋﺗﮭﺎ ﺑﺄن أﻟﻘﺎطﻧﯾن ﻓﻲ ﺟﮭﻧم ﺳﯾﺧﻠدون ﻓﯾﮭﺎ .ھذا رﻏم ﻋﻠﻣﮭﺎ ان اﻟﻣﺗﻌذﺑﯾن ﻓﻲ ﺟﮭﻧم ھم ھﻧﺎك ﻷﻧﮭم
أﺳﺎءوا إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣرﯾﺔ إرادﺗﮭم ﺑﺗﻌﻣد وإﺻرار ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ أﻷرض .
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