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كامل من سفر الرؤيا وهو  اصحاح  التأمالت قراءة هذه      

االصحاح السابع. ليتك تقرأة اآلن قراءة سريعة قبل أن تغوص معى 

 فى بحر تأمالته العذبة. 

فيه يا أخى الحديث عن احصاء كامل لألمناء يجريه الرب بواسطة   

سماهم  .حتى يتم عبور الهالك عنهم ونجاتهم من الضرر ،مالئكته

 (. 7:7الكتاب " عبيد إلهنا " ) رؤ 

 لسنا كلنا عبيد إلهنا ؟أ :ربما تتساءل  

 من يستطيع أن يصفنى بأنى لست عبداً إللهى ؟    

هر وال ممارسات خارجية االعبادة ليست مجرد مظ ،مهالً يا حبيبى  

فى صلوات وحوارات هذه  تكتشفه معىوهذا ما سوف  ،فحسب

 . والجلسة الروحية مع نفسك فى محضر الرب الخلوة

لقد أحصى الكتاب هؤالء األمناء تحت أسماء أسباط اسرائيل   

وكل منها يحمل ، أو أشياء اكل منها يعلمنا شيئً  ،كأسماء رمزية

محددة يستطيع كل إنسان وعلى كتفه ويعلم األجيال رحلة نمو معينة 

من  اهاربً  أن ينال الختم ويحظى بالسعادة األبديةأكملها، ى مت

فأنت مدعو بل مكلف أن تتبنى موقف واحد أو     .الموت األبدى

وطوباك لو جاهدت أكثر  ،أكثر من هذه األسماء رؤوس األسباط
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قد يكون هذا الكالم غريباً  . لتكون قد ملكتها كلها فى قلبك وكيانك

 مال معانيه. ولكن حاالً سترى ج، عليك

لك كما  ااألسباط يا أخى يحمل معنى ودرسً  كل إسم من أسماء   

وما عليك سوى معرفة هذا المعنى والتعلم من الدرس الذى  ،قلت

يوصله إليك وبروح الصالة يقودنا الروح إلى أعماق كلماته 

 فتتعزى. 

 ربنا يسوع يأمر المالئكة، تخيل معى المشهد. ها 

 هيا يا مالئكة احصوا لى األمناء + 

 العالمة. الختم وأعطوه  ، من هو بحق عبُد لى

 ،إمتحان األمانة صعب للغاية ،يا ويحى سيدى من هذا األمر -

 فأنا فى الموازين إلى فوق ،وكل ظنى فى نفسى خاب

 خالص فى عبادتى والعمق فيها فلم أجدبحثت عن اإل

 ،بمطاليبك وقد يمدحونى على ذلك اقد أبدو لآلخرين ملتزمً 

 ،ولكن اا صنعت لنفسى صولجانً ا لك أو راعيً قد أكون خادمً 

 ؛لك بما تحمله الكلمة من معان عميقة اأن أكون عبدً 

 .هذا استوقفنى ألفتش داخلى عن األمانة والصدق والعبادة الحقة

 من كل ذلك. اؤسفنى يا سيدى أن أرى نفسى عاريً وي

  كيف خدعتنى نفسى؟ ؟كيف خدعت الناس

 بالشكل؟  اوكيف تصورت أن أخدعك مكتفيً 

 ،سفر الرؤيا، كتابك ؛أشكرك ألجل هذه المرآة التى فضحتنى ىولكن

أستحق ف اأكون أمينً علمنى منه أرجوك كيف  ،وهذا اإلصحاح بالذات

 ختم النجاة ؟ 
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 من سبط يهوذا اثنا عشر ألف مختوم

 يعترف بى،يحمدنى ويعترف لى، يهوذا+ 

 فال نفع لعبادتك بدون هذا اإليمان الذى يحمل الحمد واالعتراف. 

 فكم تجاهلت عطاياك ، ناقص أنا يارب -

 ثمرة تعبى أنا وليس نعمتك. أو ظننت أنها

 ،أنا ناكر الجميل الناسى تعبك ألجلى

 يات التى تعلم عن حبك. آلامع أنى أحفظ الكثير من 

 رينخبل ربما أعظ بها وأعلم اآل

 أَلْجلِ  اْلمُعَي نِ  اْلَوْقتِ  فِي َماتَ  ُضعََفاَء، بَْعدُ  ُكن ا إِذْ  اْلَمِسيَح، أَلن   "

ارِ  ِ  أَلْجلِ  ُرب َما. بَار   أَلْجلِ  َأَحد   يَُموتُ  بِاْلَجْهدِ  َفإِن هُ .  اْلُفج  الِح  يَْجُسرُ  الص 

 ( 7،  6:  5" ) رو .يَُموتَ  َأنْ  َأيًْضا َأَحد  

 ،أقولها وأدعو الناس لتمجيدك

  .هذا مالم أفكرفيه ،ولكن أن أشكرك أنا

 وساعدنى أكون يهوذا سامحنى

 أفتح عينى ألراك خلف كل عطية صالحة عندى فأمجدك. 

  ذاتى العنيدة. أنكر، فألرى ذاتى سبب كل بلية أعانيها

 أنر قلبى وفهمنى ألراك: تستر وتعين وتحفظ. 

 .  تقبلنى إليك وتعضدنى وتشفق على 

 بى إلى هذه الساعة. وسترتنى وأتيتتحتملنى  ك ويكفينى أن

 ألنمو فى الشكر والحمد وأقدمه لك بكل كيانى.  ارجوك أهلنى

 فاستحق بنعمتك ختم العز.

 نواصل الرحلة مع األسباطغدا 


