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 0226فبراير  -على عين وفوق حائط  -أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 م العز على الجباةوخت           7رحلة مع األسباط من رؤيا 

 مع نفسى وقفة

 المحبوب فى الرب 

قية بعن سرد تأمالت فيه أتوقف بفاصل قصير،   لى إسمح   

دروسها ال   وحياة هذه األسباط ،افالرحلة طويلة جد   ،األسباط

هى. ولكن أريدك اآلن أن تكمل القراءة من سفر الرؤيا ) رؤ تتن

 أخره (. - 7:7

ولتفرح نفسك وأنت تراها فى واحد من هذه األسباط الستة   

 منسى. -نفتالى  -أشير  -جاد  -رأوبين  -التى درستها: يهوذا 

وإليك مفتاح للتأمل : الجموع التى يحكى لك عنها سفر الرؤيا  

  :... أى الجادين، هم هؤالء " اليهوذا والرأوبين و

 oمع يهوذا نوالشاكر 

 oمع رأوبين ن بالرجاء وسط مذلتهمالمتعزو 

 oمع جاد المتشددون بالرب بال توقف 

 oمع أشير سرورا بسبب عزهم بالربن بل الممتلئون الفرحو 

 oمع نفتالى العالم والجسد والشيطان ن الغالبينوالمصارع 

 o  مع منسى ن العالم وهم ذاهبون إلى األبديةوالناس اوأيض 
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ال أريدك يا صديقى أن تمضى معى فى رحلة التأمل دون    

راجع فيها ما اطلعت عليه، ربما أعجبك الحوار توقفة مع نفسك 

أثناء القراءة، لكن لم يكن هذا فى ضميرى وأنا وتعزيت به 

رحلة ب أن اشاركك رحلة تعزيات حقيقية، غأخاطبك، كنت أر

تغيير يحدث فى حياتك، تغيير وتصحبك وتأخذك إلى تدعوك 

يقودك إلى تعزية وفرح ونمط حياة نختبر فيها كلنا أيام  حقيقى

السماء على األرض، أليست الختوم تؤهلنا لفرح ومجد األبدية 

 .بحسب سفر الرؤيا؟.

 ؛ حاال   تمعن أرجوك فيما سأكتبه  

 ا، بكل تأكيد وأنا قبلك، ليس اتضاع    

يقول عنا ليسوا تأتى علينا أوقاٌت ويتنكر لنا يهوذا، كلنا  -

لما يرانا ال نتبعه فى الشكر أو ال نتمثل هؤالء ال يمثلونى، معى، 

 به فى الحمد والتسبيح واالعتراف بالرب وللرب. ألست معى؟

لتعب واالحتياج والمذلة، ربما نصبر قليال ثم اأوقات وكلنا  - 

يستدرجنا إبليس لحالة من التذمر لو طالت المعاناة، فيتعجب 

  ، أال توافقنى؟ويتهرب من االعتراف بنا منا رأوبين
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 يقول جاد عن المتراخين منا ؟وماذا   -

يجاوب أشير وهو يسرع إلينا بأفراح سماوية، بينما أو بماذا  -

 انغلبنا من األحزان إلى حد اليأس؟نحن 

من موقف نفتالى، المصارع الغالب، وهو يرانا ويا ويحى  -

 مسترخين ومتوانين عن الجهاد والسعى لألكاليل المعدة.

فنصيبه من الحزن واإلحباط كبير، إذ يرانا ال أما منسى  -

ننسى ماضينا، وال ندفن خبراته الصعبة، بينما ننسى عناية هللا 

 ومحبته وغناه. ورحمته

 تتأمل وتكتب من عطاء الروح لك.  محبوبى أتركك

 فرصة للمراجعة قبل الجولة مع بقية األسباط.

 اذكرنى أتعزى مثلك، 

 

 وغدا نبدأ الجولة الثانية.


