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

 م العز على الجباةوخت           7رحلة مع األسباط من رؤيا 

 دان  -...-

لماذا خلت ؟ دان لعلك تساءلت: أين ذهب سبط أخى المحبوب،   

 ؟ امن أوالد يعقوب أيض  أليس هو منه القائمة ؟ 

ا روحي   -لم يذكره الرب فى سفر الرؤيا ولم يحظ  ،نعم يا أخى    

 ألنه باع نفسه لعبادة األوثان. ،بمجد الختم السماوى -

 اْبنُ  يَُهونَاثَانُ  َوَكانَ . اْلَمْنُحوتَ  التِّْمثَالَ  ألَْنفُِسِهمِ  َدان   بَنُو َوأَقَامَ  "

 َسبْيِ  يَْومِ  إِلَى الدَّانِيِّينَ  لِِسْبطِ  َكَهنَة   َوبَنُوهُ  هُوَ  َمنَسَّى ْبنُ  َجْرُشومَ 

 ُكلَّ  َعِملَهُ، الَِّذي اْلَمْنُحوتَ  ِميَخا تِْمثَالَ  ألَْنفُِسِهمْ  َوَوَضُعوا. األَْرضِ 

 (  08و  03: 81" ) قض .ِشيلُوهَ  فِي للاِ  بَْيتُ  فِيَها َكانَ  الَّتِي األَيَّامِ 

 

 + أحزننى هذا السبط يا ولدى الحبيب

 مدعين أنهم يرغبون عبادتى، تآمروا واغتصبوا 

 وفى نهاية عنفهم عبدوا تمثاال منحوت ا.

أخرجُت تابعيه من دائرة األبدية التى أعلنتها ليوحنا لذلك 

 من حكى عن الختوم،  الرائى،

 فعابد وثن ال يدخل محضرى

 وأخذت عوضا عنه سبط منسى بكر حبيبى يوسف.
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ب يعقوب من مصيره عالذى ارتالسبط و تحديدا هأيضا، دان 

 فقال عنه:

 يلسع السبيل، على افعوان ا الطريق، على حية دان يكون" 

 ".الوراء إلى راكبه فيسقط الفرس عقبي

 [.81-8١]!" يارب انتظرت لخالصك فصرخ :

 لقد اشتهر نسله بالخبث والدهاء والمكر،

 لذلك رآه يعقوب بالنبوة، حية على الطريق.

 ،من بطن أمه اخترتهحتى شمشون القاضى، النذير الذى 

 الذى حركه روحى فى محلة دان، 

 حتى هذا سلك فى طريقى بدهاء! تباهى بحيلته فسقط

 ( 8١قض لكنه تاب وأدركته مراحمى ) وقد دفع الثمن، 

 ( 88فصار بطال لإليمان ) عب ، اوصنعت بتوبته نصر  

 أرتعب أنا يا سيد من قصته، -

 كيف لقاض  أن تتهدد أبديته هكذا؟

 ولكنى أعود فأتذكر أن الكل تحت الضعف، تحت اآلالم،

ا،  كيف كاد يضيع سليمان، الذى روى عنه الكتاب كثير 

 وكل شيء،  وهبته الحكمة والفهم والغنى كيف 

 تهدد مصيره، لوال توبتهومع هذا 

 العالى،فعال يا سيدى، أنت وحدك القدوس، أنت وحدك 

 والكل زاغ وفسد وأعوزهم مجدك.
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 + تثبت في يا ولدى فال تخشى أى تهديد،

 تتمسك باالستقامة فال تقوى عليك شياطين الظلمة،

 تعبدنى بكل قلبك وتهابنى بالحق، 

 ( 2تراع فى داخلك أى أباطيل كاذبة فتترك نعمتك ) يون ال 

 للنهاية. بل ومجدى تتمتع بحفظى وسالمى حينئذ؛

ا،   وإذا ضعفت نفسك، وغلبتك الحية يوم 

ا وارجع إلي   ا ، ترانىقم مسرع  أحضانى، لك  أنتظرك فاتح 

 .وأرحمك وأفسح لك مكانا مع أصحاب الختوم

 ، لسبط دان بالتمامهبنى ربى أتنكر  -

  ؛أمامى صعدلكل صنم غريب 

 ، عقلى، قدرتىذاتى، مالى، مؤهلى، مواهبى، وضعى، سلطانى

 صالتى ودعائى وتضرعات كنيستى:اقبل 

() قلعها من العالمإ ()  األوثان بالكمالعبادة  أو شية اإلجتماعاتدان

 ا منك، ، فأحيا لك، متعلم  نعمتك تسندنى

 أعبدك وحدك يا إله المحبة، 

 القدوس وحده العالى وحده المستحق كل السجود.

 ليحركنى روحك، ويقود خطواتى، 

 ،أو طبع دان دان فال يكون في حياتى أية رائحة لمسلك

  دهاء.ومن خبث عبادة لوثن، أو من 

 

 أفرايم، غدا نتحدث عنه، أذكرنى عن  تسألنى صديقى،


