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 يد الرب تستقر على هذا اجلبل

 

 
ُهَوَذا هَذا إِلُهَنا. »َوُيَقاُل فِي ذلَِك اْليَْوِم:  9  ]

اْنَتظَْرنَاُه َفَخلََّصَنا. هَذا ُهَو الرَّبُّ اْنَتظَْرنَاُه. نَْبَتِهُج 

ِ تَْسَتِقرُّ َعلَى هَذا  01«.  َونَْفَرُح بَِخالَِصهِ  ألَنَّ يََد الرَّب 

اْلَجبَِل، َوُيَداُس ُموآُب فِي َمَكانِِه َكَما ُيَداُس الت ِْبُن 

َفيَْبِسطُ يََدْيِه فِيِه َكَما يَْبِسطُ  00 فِي َماِء اْلَمْزبَلَِة. 

ابُح لِيَْسبََح، َفيََضُع كِْبِريَاَءُه َمَع َمَكايِِد يََدْيِه.  01  السَّ

َوَصْرَح اْرتَِفاعِ أَْسَواِرِك يَْخِفُضُه، يََضُعُه، ُيْلِصُقُه 

 ( 12) إش [بِاألَْرضِ إِلَى التَُّرابِ." 

01 



 0       0101/  11   وأمى هى، عروسه -1-  يد الرب تستقر على هذا اجلبل -فيها يداس موآب 

 أخى املحبوب :

  : 2006الجزءالتالى هو من نص خلوة اللقاء فى 

ورأينا فيها العديد من  ،بعدما انقضت ايام اللقاء

املخاوف الخبرات الروحية. طرقنا التعزيات وتلمسنا 

واالخطار التى تحيط بالكنيسة أمنا ... يحلو لنا اآلن بل 

يجدر بنا أن نتعزى بوعود الحماية التى وعد بها الرب 

ذلك حتى نعود ونحن واثقون بقوة الرب. نعود  ،الكنيسة

وقد تحول خوفنا على الكنيسة إلى فرح بوعود الهنا لها. 

وإلى صالة بيقين اإليمان أنه لن يتركها يعبث بها 

 املفسدون فهى كما درسنا عروسه املجيدة .. 

 اوالكتاب املقدس ملئ بهذه الوعود ويصعب جد    

حصرها والتمتع بها فى وريقات قليلة كهذه التى بين 

سمح لى أن اطرق فقط بعض مواضع ايديك. لذا 

 لك فتتجول بنفسك بين 
 
 ونموذجا

 
الشواهد لتكون مثاال

دفتى الكتاب تنهل منه الوعود وتستقى من ورائها 

 التعزيات واالطمئنان.

* * * 



 3       0101/  11   وأمى هى، عروسه -1-  يد الرب تستقر على هذا اجلبل -فيها يداس موآب 

 سيدى الرب استنفزتنى االحداث واقلقتنى  --
 
.. حقا

 فالكنيسة أمى وأنا ابنها فكيف ال أخاف عليها ؟ 
 ،اطمئن يا إبنى الحبيب هى أمك وهى حبيبتى+ 

 فهى تعبى كله.  ،عروس ى أنا لن أتركها
 ،لكنك تسمح لها بالتعب وكم أحاط بها األشرار --

 متدت على نصيب الصديقين فيها. اوعصيهم كم 
 حتى ترنمنا بأنهم قتلوها وضربوها 

 وطعام وحوش جعلوها .. ولكل عذاب دفعوها. 
 وماذا حدث بعد ذلك؟ + 

 ،ع عصا األشرار تستقر على نصيبكمد  ألم 
 بل جعلت يدى أنا هى التى تستقر ! 

 وماذا فعلت فيها العذابات؟ 
 وها هى قوية ات،المخرجت قوية .. عبرت بحار اآل

 لها.كلما ازداد رفض العالم  ،ا بعد يوم تزداد قوتهاويوم  
 األيام تقترب ، علم يا حبيبىاو 

 بليس يرى فيها صيد  إوعدوى 
 
 ،اا ثمين

سلحته ليضل ولو أمكن ألذلك يكثف نشاطه ويدفع بكل 
 حترسوا يا أوالدى. اف، ااملختارين أيض  

لحروب واألتعاب تطول اأال ترى أنها حقيقة ؟ ، أخى   
بليس إالكل والحرب صارت موجهة ألمنا الكنيسة. ألن 
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أن ، صدقنى يعلم ما ال يعلمه الكثير منا، ايعلم تمام  
لكنه  ،وبنيه حياتنا هى الكنيسة. الفلك الذى نجى نوح

خائب! يظن انه يستطيع أن يغرق الفلك وكأنه ال يدرك 
 أن الفلك محفوظ بيد الرب. 

 ربى الصالح --
 ،غراقهإاسمح لى أن أصارحك أفكارى من جهة الفلك و 

 ،السفينة يارب ا منبليس يقترب جد  إ
  اا أو خادم  وملا يقتنص راعي  

 ،أو يشكك البسطاء فى رعاتهم األمناء
 أال يثقب هكذا الفلك ؟

اال يمكن أن نسمى حروبه اندفاع املياه داخل الفلك  
 لتغرقه ؟ 

 ،ال يا حبيبى فى كنيستى ربان أمين وبحارة مخلصون + 
املياه. ساعدهم أنا فيسدوا الثغرة فتمنع أيسارعون و 

 ،قلت لك اطمئن يا إبنى وال تفتح أنت له أذنيك
 ،لقد نجا فلك نوح من غضبى أنا

 ،اواملياه التى اغرقت عالم االشرار هى التى رفعته عالي  
، الذى قيدته أنا بالصليب أيغلبنى إذن ماء الشيطان

 وقهرت سلطانه عنكم؟ وجهنم مستقره.
 ؟صعب شريرطوفان عالم أو يهددنى 



 5       0101/  11   وأمى هى، عروسه -1-  يد الرب تستقر على هذا اجلبل -فيها يداس موآب 

ا لتوبته،سمحت أنا   له بفرصة، انتظار 
ا من راء ظهرى أو خارج  وليس فيهم من يصنع شيئ 

  سلطانى.
 بالقطع ال يا سيدى  - -

 
 
 وحق

 
 شعياء اإلنجيلىإا نبوتك يا فعال

" يد الرب تستقر على هذا الجبل يداس موآب فى مكانه  
  "كما يداس التبن فى ماء املزبلة 

 ،قابولكنى ياربى اسمع عن تأديب وربما ع
نسيت كل تعبك معها وخانتك  66فالعروس فى حزقيال 

 ل والرفض.ذفجلبت عليها كل أتعاب الر 
 ،لم تكن بعد تفهم محبتىو كانت مخطوبتى يا إبنى + 

كنت أدربها وأالطفها وأؤدبها حتى أصل بها إلى الكمال 
 وبها كعروس. ،الالئق بى

كنت أحبها وال زلت وأكملت تدبيرى ونجحت ذراعى وعادت 
 
 
 و كلمتى ممتلئة عمال

 
 ا. حق

 ( 8,::45أقرأ وعدى لها من ) إش 
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. بُّ ِك الرَّ ِليُّ ال  و 
 
ِك، ق م  ْرح 
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