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  رؤية عبد الكرمي يدعو االسالم للرجوع إىل املسيح يف القدس

فاســتغربت كيف وصــلت  نفســها يف الروح القدس يف رؤ واذ هي واقفة خارج اســوار القدس. رأتهذه الليلة 
ليقتلها وامسه عبد الكرمي. رأته واضعا يديه على  لذي اتى خصيصا من الشاماالشخاص ا أحدإىل هناك. نظرت ورأت 

ويدعي االســـالم للتوبة والرجوع إىل املســـيح. فتجمهر حوله اشـــخاص عديدين  اذنيه ويصـــرخ بصـــوت عاٍل جدا وينادي
ت وخطفته سماء نزلان قوة من ال رأتيضربونه. عندها والديت صرخت إىل هللا وطلبت ان ينقذه منهم. عندها  وابتدأوا

، فهجموا على  اجلمهور يفتش عليه ويقولون هؤالء النصـــــــــــــــارى فابتدأمن بينهم وخبئته.  عملوا هذه العملية حىت يغرو
م. فخافت والديت واخذت تنظر من شـقوق الصـخور حنوهم. التفتت فرأت كتابة يف السـماء  املسـيحيني وابتدأوا حياربو

فقالت يف نفســها  شــوارع يف دمشــق أحدنفســها يف  رأت فجأةروســيا للحرب. مث هكذا: ســتتحالف فرنســا مع  مكتوبة
راســة فســألته قائلة: هل تعرف منري؟ فقال اي  من  ترى يعرف جميده لو ســألت عنها مث نظرت ولدا حامال خبزا على

ه. فقالت حســـــنا. فســـــ ألريكعم امسه منري، تعايل  منري يوجد منريات كثريين أ يوجد يل ابن لفة ارا يف منعطفات خمتا
امتر فاذ هي جميده.  بســـــيدة وإذامث  جميده نعم  كان جواب الولد. فقالت  وهذاكيف ســـــألت هذا الولد عن منري   فأخرب

والــديت أريــد ان  فــأجــابتهــا. ألريــك ان منري هو ابن عم هــذا الولــد. فــذهبــا رجوعــا إىل بيــت جميــده. فقــالــت جميــده تعــايل
ح. فقالت جميده ال  حي تعايل وا ماار ازلت البســـــــــــة.  قبل ان تر ا عشـــــــــــرين بيتا يف تلك املنطقة  فأخد جميده وار
م مؤمنني؟  وقالت هلا هؤالء كلهم بيت  يف حدأجميده حنن جنتمع كل يوم  فأجابتمؤمنني. فقالت هلا كيف عرفِت ا

 رأت فجأةعلى ذلك. مث  هللا االبعبد الفتاح وهذا البيت علية طابق علوي، ونصــــــــــــــلي ونرتل ســــــــــــــوية فيه. فمجدت 
يريين عليا االن. نظرت فرأت قار يف البحر ايت وبه  نفســها يف راس بريوت فقالت يف نفســها الذي اراين جميده قادر ان

ما واذ  سيدة تلوح بشيء ابيض يف يدها. وعندما وصلت اخذت هذه السيدة والديت وانزلتها يف املركب وسار املركب 
ام ســـليم تنتظرك  ي عليا بنفســـها. فقالت عليا لوالديت: كنت مســـافرة إىل... واذ صـــوت يقول يل ارجعيالســـيدة ه هذه

ا عليا ستة بيوت وقالت الثويرعلى الشاطئ فرجعت. وملا وصال  هؤالء مؤمنني ويف بريوت مخسة عشر بيت ما عدا  ار
 والديت أ ماذا عملت فأجابتكلهم اوالدك.   تشــجعها وتقول ال ختايف هؤالء الذين اثرت عليهم يف الشــام. مث صــارت

م  هلم. فقالت فشــــــعرت كان  والديت نفســــــها يف الكنيســــــة يف عمان، رأتحلدث العجيب. مث  ثرواعليا اال تعلمي ا
ا، فوضــــــــــــعت يدها على لوزتيها وظنت ان لوزتيها ملتهبتني وقالت  ليت اريتهم إىل دكتور اثناء هذه  األرض تتحرك 

ا ما لبثت ان الدورة عليها قائال: أنِت قليلة االميان ال يوجد فيِك شــــــــــــــيء.  رئيس الكهنة فوضــــــــــــــع يديه رأت. غري ا
ركها مث فاقت.   فشجعها و
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تتكلم معهم.  هذه الليلة يف منامها الدكتور ج. ف. و ه.س. و أ. ز. حنجم عن ذكر امسائهم. وكانت رأت
الهوت املســـــيح وعمله. وبينما هو يتمتم  برهان اكيد على هذه املســـــائل يعين بذلك عن فقال الدكتور دخيلك اعطو

ن ابنه مريض جدا وســـيموت حاال. فاتت ي. شـــقيقته وترجت والديت لتصـــلي من اجل الصـــيب. ولكن  واذ اتى اخلرب 
هلل. مث  والديت ترددت يف القبول  هونتحب ووجهه اصــــفر و ) يإلجنليزياو.س.ه.ف.( رأتبســــبب عدم اميان والده 

أ ملا اتيت إىل هذا العذاب.  ايل لكي ابرهن هلم لو كنت امنت توايقول اه  ليت كل الذين ال يؤمنون ويســــتهزؤون 
لعذاب. مث  أقدر اه من ينادي لنا ا.م. فقالت والديت اذهب اليه انت. فقال ال  أردفان امشي أ فقط اتكلم ولكن 

مث اتت شـــــــــقيقة الدكتور وطلبت من والديت ان تصـــــــــلي للولد. غري ان والديت مل  تصـــــــــلي أنِت يل.قوله هلا  ليت االن 
ميكنين  م.د. فقالت هلا تعايل معي. فقالت م.د. ال رأتنفسها يف زقاق حيث  رأتصلت ام ال. مث  تتذكر عندها هل

نظرت والديت من الزقاق فشـــــــاهدت  مث م.د. نعم اذهب. فأجابتاذهيب إىل بيتنا.  إذاان ادخل الزقاق. فقالت والديت 
ا ســــابقا مكتوبة وهي ســــتتحالف فرنســــا مع روســــيا للحرب وامور اخرى حنجم عن  حر ورأت نفس الكلمات اليت رأ

   ذكرها.
  

 


