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 م العز على الجباةوخت           7رحلة مع األسباط من رؤيا 

رحلة ورحالت 

 صديقى، بعد رحلة الختوم هذه،    

(  7) رؤ  من جديد صحاح كلهليتك مرة أخرى تبدأ بقراءة اإل

 ، ا داخل بحر هذه التأمالتوعميق   التدخل سريع  

ن أحد هؤالء وليكن محور صالتك أن تكو، وصل معى قرأهإ

  ،فكل منهم ينال تابعوه الختم، المختومين على األقل

 ، ليتك تكون قد توحدت مع أكثر من سبط

 ، وطوباك لو ملكت أن يكون الكل داخلك

 ولتعلم أنها رحلة أو رحالت فى بعضها،

 تتوالى فيها حياتك فى تتابع السعى،  رحلة مع األسباط،إما 

 كيف.أو رحلة داخل كل سبط، سأشرح لك 

 فيها؛لو رحلة متتابعة مع األسباط، 

  ،أنت تحمد وتشكر وتعترف مع يهوذا 

 ،وتحتمل التعب والمذلة مع رأوبين، لو سمح الرب 

  تتشدد وتتشجع فى رجولة روحية مطلوبة وضرورية، مع

 جاد،
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  فحمدك واحتمالك ورجولتك، تمنحك الفرح والغبطة مع

 أشير،

  ،تصارع وتغلب مع نفتالى،وألنك فى العالم، والحرب قائمة 

  والنصرة تنسيك التعب وكل خبرات المآسى، فتنضم

 لمنسى،

  ،ومنسى يوصلك لشمعون، فتتعلم الطاعة 

 ،تخطب نفسك للمسيح وتقترن به فى زيجة أبدية مع الوى 

  اعتزال الخلوة الحلوة وبارتباطك بالرب، وتختار فتفرح

 العالم واالكتفاء بعريسك السماوى مع يساكر،

  م فى ك ويقيلرب فيالما يسكن فتسكن نفسك يتقبلك زبولون 

 ،فتثبت فى التعزياتحياتك( قلبك وتخومك ) بيتك و

  جد ا جد ا مع يوسف الجميل،فتنمو وتنمو وتزيد وترتفع 

  وإذ بك ترى آخر العنقود، بنيامين يأخذك معه إلى يمين

  يسوع.

 وهناك يكون الفرح الذى ال ينطق به ومجيد

 ما رأيك ؟
 

 ى داخل كل سبط، هأما الرحلة الثانية، ف

o الحمد والشكر مع يهوذا فتنال الختم إذا أكملت  تتبنى

 حسنا،
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 o داخل زبولون فتنال الختمتحتمل المذلة فى صبر، فتنمو 

o تتشجع وتكمل برجولة روحية مثل جاد فتنال الختم 

o  

 أكمل أنت الدروس من فضلك

  

وهكذا تكون السماء يا محبوب، جمع كبير من كل   

أمة وقبيلة ولسان وشعب، يأتون منتصرين حاملين 

سعف النخيل كما روى يوحنا، وكل منهم يحمل علم 

النصرة فى حرب معينة اجتاز فيها ونهض وغلب، 

لشكر والصبر والطاعة والجدية و، و، أعالم ورايات ا

 دروس األسباط.وبقية و، 

اية التى سوف يعلقها لك المالك، ترى، ما هى الر    

فوق سعفة النخيل التى تمسكها وأنت بين الجموع 

 الداخلة األبدية؟

 اسأل نفسك

 أطلب لنفسك

 وال تنسنى

 يعينك الرب وإياى

 

 

 


