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 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 تعزيتى فى مذلتى

 بسبب السمانة،  -1 -

 الحمل يزول والنير يتلف

 

 (  02-01:12من ) إش  فى تأملنا،أو الوعد الثانى الشاهد 

 هل تقرأ اآلن وتكتشف ماتنفعل معه من وعود ؟ 

يُِّد َربُّ اْلُجنُوِد:  وَر يَا »"َولِكْن هَكَذا يَقُوُل السَّ الَ تََخْف ِمْن أَشُّ

بِي السَّاِكُن فِي ِصْهيَْوَن. يَْضِربَُك بِاْلقَِضيِب، َويَْرفَُع َعَصاهُ َشعْ 

ألَنَّهُ بَْعَد قَلِيل ِجد ًّا يَتِمُّ السََّخطُ  02َعلَْيَك َعلَى أُْسلُوِب ِمْصَر.

َويُقِيُم َعلَْيِه َربُّ اْلُجنُوِد َسْوطًّا،  02«.َوَغَضبِي فِي إِبَاَدتِِهمْ 

ِعْنَد َصْخَرِة ُغَراَب، َوَعَصاهُ َعلَى اْلبَْحِر، َويَْرفَُعَها َكَضْربَِة ِمْديَاَن 

َويَُكوُن فِي ذلَِك اْليَْوِم أَنَّ ِحْملَهُ يَُزوُل َعْن  02َعلَى أُْسلُوِب ِمْصَر.

 َكتِفَِك، َونِيَرهُ َعْن ُعنُقَِك، َويَْتلَُف النِّيُر بَِسبَِب السََّمانَِة."

من ُمِحٍب،  آلن أرجو اعتباره تأديبًّا+ ابنى الحبيب .. ماتعانيه ا

  ال عقابًّا من جالد.

 أشور هى عمل يدى الذى استخدمته لذلك، و

 ولكنى رسمت له حدودًّا ال يتخطاها. 
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 وإن فعل وتجاوز مرسومى، عاقبته أنا كمذنب عاٍص ومخالف. 

 لذلك ال تخف فهو كالعصا بيدى أنا. 

  * صعب يارب أن تمتد عصا الخطاة على شعبك،

 على نصيب قديسيك

 صعب أن ميراثك فينا يعانى هكذا، أال تقيمه ؟ 

 أنت نفسك تقول يارب وإشعياء يسجل: 

 ضربات بالقضيب، عصى سخرة مثل خبرة مصر. 

 واليوم يارب رصاص وتفجيرات وخطف وأساليب مخترعة،

 تهديدات شديدة وخوف عارم مأل النفوس. 

 إلى متى تصمت يارب ؟

 تحق تدخلك ؟ أليست فينا بقية تس

 

ا أعمل ألجل البقية.   + أنا يا حبيبى دومًّ

 ألم تقرأ: بعد قليل جداًّ يتم السخط؟ 

 ولكن لما يكتمل التأديب وتتعلموا دروس التوبة 

 كذلك يا إبنى أصارحك؛ 

 داخل هؤالء القساة أنفسهم بقية تعرفنى،

 وسوف يستعلن أيمانهم فى الوقت المناسب. 

فهل تعملوا معى وبثباتكم تكرزوا لهم وتشجعونهم باحتمالكم 

 وصبركم ووداعتكم فتعلنوا حقى ؟ 
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 أما عن األشرار الذين يفوتهم خالصى، فالسوط فى يدى. 

 وسأقيم من بينكم جدعوناًّ يحاربهم كمديان. 

 وبمثلما عاملوكم هكذا أذللهم على نفس أسلوب مصر 

 ترتاحون وتفرحون،وسيأتى الوقت يا حبيبى الذى فيه 

 لما أزيل الحمل عن كتفك، ويأتى التأديب بثماره

 لما تتوبوا كلكم

 ويغذيكم ويشبعكم دسم بيتى،

 فتسمنون وتعود الصحة والقوة ألرواحكم.

 يتلف بسبب السمانة، عندئذ يسقط النير بل يتلف !

 ال يجد له مكانا على عنقك الذى سمنته لك بنعمتى.

  بوب.فاسأل عن السمانة يا مح

 * لك المجد سيدى يسوع 

منتظرك يارب، تخرجنى من هذا الصعب بذراعك العالية 

ولكن ليتك تقصر الرحلة ألجل الضعفاء ، ويمينك الممدودة

 والمساكين الذين أولهم أنا. 

عليكم فقط الثبات ، + دع األمر والوقت بيدى يا محبوب

 واإليمان والطلب، وقبل كل ذلك التوبة يا ابنى.

 أخى الحبيب .. هل تعرف ماذا فعل الرب ؟ 

يُِّد َربُّ اْلُجنُوِد يَْقِضُب األَْغَصانَ هاهو إشعياء يخبرنا :    " ُهَوَذا السَّ

بُِرْعٍب، َواْلُمْرتَفِعُو اْلقَاَمِة يُْقطَُعوَن، ( ، يقصفها) يقطعها

 ( 33:12َواْلُمتََشاِمُخوَن يَْنَخفُِضوَن. ) إش 
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 فإلى قصة السمانة

 سيدى الرب، اشتقت للفهم! * عن السمانة حدثنى يا

مديان هذا كان عدوا لدودا، حتي صارت النصرة صديقى،   

 ( أنه سوف يضرب الشيطان12شإعليه تذكارا. الرب يعد في )

 ، وقد ضربه فعال.كيوم مديان

ثم ذكرهم الرب بضربة موسي بعصاه علي البحر األحمر    

وكيف هلك فرعون، قائال أن آشور سوف يهلك أيضا. كأن 

 الرب يقول لنا :

مهما كان أعداؤكم ، نير مديان أو سخرة فرعون أو قوة +   

آشور، سأبيد الكل ألن كل هؤالء قد اختفي فيهم إبليس، وأنا 

 هذا طبعا في نعمة العهد الجديد. ،كما تعلمون قد كسرت ذراعه

 ثم ها هو أشعياء يزف لك البشري :

 إنحناء... حمله يزول عن كتفك فترفع عودك بعد ** 

 وهوان .. عنقك فترفع رأسك بعد مذلةيسقط عن ونيره  

 فيك وال ينفعه عنقك!  )بل( ويتلف النير فال يعود يؤثر

 وما أجمل هذه األخيرة ، السمانة !، السمانةبسبب 

أنظر يا أخي المحبوب .. النير الذي يوضع علي الثور يتلف وال 

الثور هو يصلح لحمل النير الذى ينفع إذا سمن الثور، لذلك 

فرقبة الهزيل تحتفظ بالنير فى حفرة أو  الهزيل ال السمين.

وكلنا يا أخدود) حفرة مستطيلة( بلحمه يبيت فيه النير ويستقر، 
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أخي، لما نكون في ارتخاء اليدين وارتعاش الركبتين، نكون في 

هزال يمكن إبليس من وضع النير علي أعناقنا وإحكام ربطه ... 

 هكذا كنا ..أو 

لقد أراد أن يرفع النير عنا، ، ولكن الرب لم يتركنا هكذا   

 فماذا فعل ؟ ،ويتلفه

ال  !سمنك بنعمته، ودهن مسحته، وصار عنقك ال يصلح للنير  

تنفع معه أحمال السخرة، وكلما حاول آشور الحقيقي )إبليس( 

ا جديدا عليك، ينزلق الحمل ويتلف النير، هذا ما أن يضع نيرًّ 

حدث وما يجب أن يحدث لو طلبت الرب وسمحت له أن يسمنك 

 .ما أجمل هذه اإلشارات بنعمته.

أنظر كيف جاءت في اإلنجليزية:   

In that day, their burden will Be lifted from your 

shoulders, Because, you have grown so fat”( N.I.V. )  

القدوس فصرت روحيا المسيح يا أخي سمنك بنعمته وبروحه   

( . طوباك إن علمت هذا ورفضت النير   so fatسمينا جدا )

 ، ووثقت فى الرب وانتظرته فى صبر ورجاء.مل إبليسوحِ 

 

 يمكنك الرجوع لكتاب: شددوا األيادى المسترخية

 يحدثك أكثر عن هذا الوضوع

 أذكرنى   غدا مع وعد جديد وخبرة جديدة تعزينا            


