
 
 

 أناهو وإلى الشيبة  أناإلى الشيخوخة "..  العظيمةنقرأ هذه اآلية  ٦: ٦٤إشعياء في 

رسائل للعام  ولنا في هذه اآلية أربع ٬ "أحمل وأنجي وأناأرفع  أناوقد فعلت . أحمل 

 : الجديد
 

 أنا أنجي.. أنا أحمل .. أنا أرفع .. أنا هو 
 

 

لن أتغير في محبتي لك واعتنائي بك ،  يأي أنن"  [the same] أنا هو"الرب يقول 

سيظل ثابتًا في أن الرب  تعني "أنا هو" ..وحمايتي وتحقيقي لوعودي  في رعايتي

في الحاضر يجعل كل نه إوكما في المستقبل ، لن يخذلك ومحبته لك إلى األبد 

 سماءأو.. إنه يضمن لك المستقبل  ..غدًا سيفعل هكذا أيضًا األشياء تعمل لخيرك ، 

هذا الحق الثمين ، لنتأمل في أكثر لنا  تشرحالكتاب المقدس الرب التي سجلها في 

 .. يهوه نسي، يهوه رفا ، يهوه يرأه : منها ثالثة أسماء 

 

 يهوه يرأه

في  "يهوه"ودراسة  "الرب"الكتاب المقدس العربي بكلمة  فيتُترجم  "يهوه"كلمة 

إنه  .. ًاخاص ًاتباطه بشعبه ارتباطار نه اسم للرب يعبر عنتقول إالكتاب المقدس 

نه اسم يقول إ ، فهو" يهوه" من أجل اسمه اشكر الرب معي.. ملتزم بهم بعهد 

المؤسس على الدم جديد العهد المعك ، ملتزم بك ألنه في عهد معك ،  مرتبط

 .. ( ١١ - ١٥: ٩عب ) الكريم

ا    هوأنا  .. أول



 

..  الحتياج ويسدده يرىالملتزم بالعهد معك هو عني أن الرب ي" يهوه يرأه"واسم 

، الرب رأى  ۲۲ونتقابل مع هذا السم في سفر التكوين أصحاح 

سدد هذا الحتياج ، .. من يُذبح عنه لكي ينجو إلى سحق إاحتياج 

 ابنه عن عوضًا"لكي يذبحه ( الخروف) الكبشأرسل إلى إبراهيم 

الرب .. هذه القصة تحدثنا عن حق ثمين ..  (١١ :٢٢ تك) "(إسحق)

فسدد (  الهالك األبدي)يفدينا من الموت الثاني لمن  احتياجنارأى 

مات الرب يسوع كخروف مذبوح عوضًا عنا .. الحتياج على الصليب 

 .. من الذبح ننجو نحن من الهالك األبدي مثلما نجا إسحق لكي 

 

الذي نه مخلصك اآلن إن كنت قد أمنت به بقلبك أاشكر الرب من كل قلبك ، اشكره 

ا منك وسفك دمه الثمين ليفديك فلن تهلك إلى األبد تحمل عق .. اب خطاياك بدل

 ..الذي يرى كل احتياجاتنا ويسددها بحسب غناه  "يهوه يرأه"هو  هللويا

 

 رفايهوه 

في منطقة  ًابعد ثالثة أيام لم يجد فيها الشعب ماءا أثناء سيره في البرية وجد مياه

الرب .. ة ل تصلح للشرب بأنها مياه ضارة مُرمارة لكنه فوجيء 

وفي هذه .. لها إلى مياه عذبة لينقذ الشعب من الموت عطشًا حوّ

وفي  (٢٤: ١٥خر " )أنا الرب شافيك.. "قال الرب لشعبه القصة 

.. هو الرب طبيبك ، شافيك أي أنا  .. "أنا يهوه رفا" األصل العبري 

ر لسمه ، وألن هذا هو اسمه لهذا أستطيع أن أقول أن الرب لن يتنك

 ..هو الذي يشفيني .. سيظل طبيبي اليوم وغدًا 

 

فالرب هو شفاء للظروف ،  الشفاء األول: وفي القصة نرى ثالثة أنواع من الشفاء 

ل المياه المُرة المؤذية إلى مياه عذبة ، فأنقذ شعبه من الموت في هذه القصة حوّ

لها حوّا كانت قسوتها ويمهم ظروفك المؤذية أعلن إيمانك أن الرب يشفي.. عطشًا 

 ..  هللويالخيرك 

 

 ةر عن أيعبِّتُفالمياه المُرة في هذه القصة .. من المرارة هو شفاء  الشفاء الثاني

.. مرارة من أشخاص أو أماكن أو حتى من الرب نفسه .. في داخلنا  مرارة تكون

ضًا من كل يشفينا نحن أيشفى مياه مارة من مرارتها وهو مستعد أن يهوه رفا الرب 

ما فعله ألجلنا على الصليب ونؤمن بشفاءه على حساب نأتي إليه حينما مرارة 

 .. (٦: ٥١إش " )أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها"

 

نراه في كلمات الرب في هذه هو شفاء من األمراض الجسدية ، و الشفاء الثالث

 ني أنا الرب شافيكإف .عليك أضع ل المصريين على هوضعت مما ما مرضًا.. "المناسبة 



 

إبليس للشفاء اإللهي من مقاومة كل إيماننا أن لنعلن ..  (٢٤: ١٥خر ) "(يهوه رفا)

الجسد للرب لخدمته ..  (١١ :٤ كو١) "للجسد والرب للرب..  الجسد .."وأن تنتهي 

ألمراض يهوه رفا نعلن إيماننا بشفاء .. وشفائه  لحمايته والرب للجسد ٬ والشهادة له

 الشفاءيكون نصلي لكي و..  هيمجد شفاء ..  األطباء لدى حاليًاشفاء  لها يسقاتلة ل

  .. الستثنائي الوضعالعام وليس  هو الوضعللمؤمنين  بالنسبة

 

 غذي روحي باستمرارأن أ يجب لهذا الرب الشافي..  يهوه رفا اسمههذا هو  نألو

يقوى إيماني وفيتجدد ذهني تتحدث عن الشفاء ، وما أكثرها ، التي  الكتابية باآليات

رفض سألن أستسلم للمرض و. . الجسدية والنفسيةي صحتب الذي يهتم يهوه رفاب

ألنك لن تتنكر  السماوي أبي أشكرك .. األمراضب اإلصابة توقع فيتفكير العالم 

 .. األعظم يطبيب أنتلى الشيخوخة إ..  لسمك

 

 يهوه نسي

كان ..  في البرية حينما كانأتى عماليق ليحارب شعب الرب 

على  من أجله يصلي موسىكان بينما يحارب عماليق الشعب 

ا يغلب وإذ (الشعب)وكان إذا رفع موسى يده أن "رأس التلة 

كان هناك تذبذب  ..( ١١: ١١خر " )خفض يده أن عماليق يغلب

نهى هذا التذبذب ، فقد أ إلى أن حدث أمربين الهزيمة والنصرة 

فتوالت مرتفعتين إلى أعلى ابتتين يداه ث فصارتجلس موسى 

فعمل موسى مذبحًا انتصارات الشعب إلى أن حُسمت المعركة 

هللويا ..  الرب رايتيأي ( ١٥: ١١خر ) "نسي هيهو"وسماه 

 ، ٢٥: ١ ، ١: ١عب )يشفع فيَّ اآلن عن يمين هللا  جالساألعظم من موسى يسوع ف

 (١١: ١رو ) يعظم انتصاريًا ونتصرم ستمركي أبكل ما أحتاج إليه ل أنا مؤيد  (١٢: ١١

 ..الشيطان و العالم غراءاتإوالطبيعة القديمة الخطية ومصدرها على 

 

سأتذوق ..  ضامن انتصاري هو نهأي إالرب رايتي ،  "يهوه نسي" اسم ما أعظمه

ألنني  حالوة ومجد النتصارات المستمرة التي سيقودني الرب إليها هذا العام

 ..  (٢٥ - ٢٦: ١عب )الرب يسوع الدائمة لي شفاعة  سأعتمد على

 

للرب حرب مع  عماليق من دور إلى " ضيقات هذا العامحروب ونعم قد تواجهني 

المعركة ليست لي بل للرب سأعلن أن ،  هأيًا كان ما سأواجهلكن  (١٤: ١١خر " )دور

 .. هو سيحارب عني وينجيني من أعدائي 

 

 من قوة إلى"أسير نسي س يهوههو ألنه ، يهوه رفا هو ألنه ، يرأه  يهوه هو إلهي ألن

  . . (١١: ١كو  ٢" )من مجد إلى مجد"وأتغير  (١: ١٦مز ) "قوة



 

 

 

وتكون في الرتفاع "بحسب وعده في الرتفاع  دائمًاكون نمن أن هو الذي يضالرب 

 .. (١١: ٢١تث )  "فقط

 

حينما كان في ديم كما رفع شعبه في القصعبة أي ظروف ثق أن الرب يرفعك في 

 في أرض الغربةرفع الشعب في و"تحت سيطرة فرعون " مصر"أرض المشقة 

: ١خر " )بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا" ، يقول سفر الخروج (١١: ١١أع )"  مصر

أيًا كانت نحطاط ول تكون في الفقط أنك تكون في الرتفاع  أعلن إيمانك.. ( ١٢

 .. الظروف

 

له يوسف هو إ.. لى القصر إمن السجن رفعه الرب لكن ض غربة كان يوسف في أر

 كهمويُملِّللجلوس مع الشرفاء من المزبلة  الفقيريرفع "الرب دائمًا يرفعني .. ي لهإ
 ..هللويا  (١: ٢صم  ١) "كرسي المجد

 

  تفعت مملكة داودار  مثلمامتصاعدة   ترتفع وتستمر   أن خدمتك ترتفع إيمانك علنأ

  .. (٢: ١٦ا أي ) "هشعبجل أمن  ته ارتفعت متصاعدةن مملكأل"

 
 

 

في هذه الحقيقة كيف تشك  .. آمن إن الرب يحملك هذا العام

 .. على الصليب ولعناتك آثامك  أنه يحملك وقد حملالثمينة 

 

بعدما خرج الشعب من أرض مصر بقيادة موسى ، أتى به الرب إلى 

 .. وسطهم من خالل خيمة الجتماعمتعه بحضوره في جبل سيناء ليُ

..  (٦: ١٩خر " )جنحة النسورأنا حملتكم على أ" هناك قال لهم الرب

من مصر أرض العبودية وآتي بكم إلى أنا حملتكم على أجنحة النسور ألخرجكم أي 

والنتصار على أجنحة النسور تتكلم عن السرعة والقوة .. للتمتع بمجدي  سيناءجبل 

فيها إلى حالة أعظم بكثير مما أنت سريعًا لينقلك سيحملك ن الرب ثق أ.. أي عائق 

وينقلك فوق الحواجز وأحزان ء إعياهموم وب مشحونجو أي من  لتخرج يحملكاآلن ، 

ينقلك  ٬نحناء ضعف واوإن كنت في .. تمتع بحضوره الو ةخدمالو حيتسبإلى أجواء ال

الروح يعطيك تفيض بالفرح وروح ونار البلقوة والمجد والنتعاش وتشتعل إلى ا

..ثانيًا  أنا أرفع  

حملنا أأ ..ثالثًا    



 

معاناة الجنحة النسور وينقلك نقلة عظيمة من مكان أيحملك على ..  للخدمةمواهب 

بر بك عي،  وتتلذذ بالربفتسبح بكل قوة قوية التعزية الشريرة إلى أماكن ال مقاومةالو

 ستسلم للتعب والضيقل ت.. معك  هذال فعن الرب يأتوقع .. حواجز لترى المجد 

األقوى من يحملك على أجنحة النسور  هأن تمسك بمحبة الرب لك ، والحياة الروتينية

 ..  واإلعاقات الشيطانيةالحواجز 

 

 

شاملة ال تهحمايإيماننا بنعلن ل..  (١: ١٢١مز ) "يحفظك من كل شر"أن الرب  ثق

 مز" )الليل في القمر ول النهار في الشمس تضربك ل"من كل أنواع الشرور مؤكدة ال

أنجيك "نجاة أكيد سينجيك كل تقد تتعرض لخطر لكن إذا وثقت بالرب فب .. (٤ :١٢١

 .(٥: ١١إش ) "يعفو فينجي"هو  .. (١١: ١٩إر " )يقول الرب ألنك توكلت عليَّ.. نجاة 

الرب يمان فردد كلمات اإل إلى أبواب الموتبك في خطر وصل  بالفعل حتى إذا كنت

 أبواب التسبيح، بنة صهيون اأبواب  إلىالموت  أبواب  من   يرفع المزمور  يقول   اكم

.. (١٦ - ١١: ٩مز )والبتهاج 

 

ا ئقاسر النجاة واإلنقاذ عندما خاطب الشعب يهوشافاط لخص  هكم منوا بالرب إلآ" ال

 .. الخطرنوع وقوة كان  يًاأنقذ تُاإللهي من باإلنقاذ آ..  (٢١: ٢١ي أ ٢ (" فتأمنوا

 

وت مثل هذا الذي نجانا من م" ذي نجاك في الماضي سيظل ينجيكثق أن الرب ال

وردد مع بولس من باإلنقاذ آ..  (١١: ١كو  ٢) "فيما بعد سينجي أيضًا.. وهو ينجي 

 ..( ١١: ٦تي  ٢) "من كل عمل رديءالرب سينقذني "بثقة وفرح 

 
 

 أنت هو ألنك أبي السماوي أشكرك 

 يهوه يرأه ، يهوه رفا ، يهوه نسي

 .. بعهد  تزم بيمل

 ..   تصار المستمرنتعطيني الو تشفيني، د احتياجاتي تسد

 أنني سأترك هذه األرض شبعان أيام .. بما تقوله كلمتك أعلن إيماني 

 ..وبعد أن أكمل الدور الذي حددته لي 

..أنت ستكمل عدد أيامي وإلى الشيخوخة ستحملني 

نجيت تأن.. حمل ت تأن.. رفع ت تأن  

 

نجينا أأ ..ًا رابع   



 

 نك تغير األوقات واألزمنة ألشكرك أ

 (٢١: ٢دا ) جليمن أ وتنصب ملوكًا وتعزل ملوكًا

 ..مس األل شض عن فووتع

 (١٤: ١٤أي ) فيهحصر رحب ل  ىلإ خرج من الضيقوتُ 

 ( ١١: ٥٦إش ) ل تنجح يدضورت له صُ آكل  لهذا تحت مظلة الدم الثمين ننيعلن أأ

  (١: ١إش " )نل تقوم ل تكو" وكل خطة شيطانية إليذائي

 (١٢: ٦١إش ) "كال شيء وكالعدم" تكون 

 

 كل يوم ي نك تقودنإيماني أعلن أ

 رج خارج مشيئتك أخن أول تسمح 

 ، كثر لخدمتك أ ًافرص يوتعطين

 خبارك السارة أإلذاعة وإلعالن كلمتك 

 تحرير مقيدينوشفاء مرضى وخطاة  خالصألشارك بفاعلية في عمل روحك في 

 (١٥: ١١مز " )في يدك آجالي" في يدك يوقاتن كل أأ ًاواثق

  

 بروحك أصلي أن تلمس .. أبي السماوي 

 أمور خدمتي وعملي وأموري العائلية كل 

 ..  مشيئتك كامل ألكون في

 كلها أصلي أن تهيمن على عالقاتي 

 آخرين  إلىفتبعدني عن أشخاص وتقربني 

  كي أكون أكثر ثمرًا لكوتقودني ل

  الثمينة ثر من أي وقت مضى في ربح النفوسك بفاعلية أكرشاأل

 (١: ٩إش " )عظمت لها الفرح .أكثرت األمة" والفرح معها

 

 هذا العام غلق ألنك تأيها الرب أشكرك 

 أبواب البرودة الروحية 

 ..القدس  وتفتح أبواب الشتعال بالروح

 

 ،  (١٩: ١صم ٢" )ممسوح ملكًا" أشكرك ألنني حتى لو كنت ضعيفًا لكنني

 (٢١: ٢ يو ١" )دوسلكم مسحة من الق"

 .. أشكرك ألنك بالروح القدس تعطيني أن أغلب

 (٦: ٥يو ١" )لد من هللا يغلب العالمكل من وُ " نعم سأغلب العالم بحسب وعدك

 بسبب المسحة لن أستمر مهزومًا أو منحنيًا و

 ..يرعب مملكة الظلمة مرفوع الرأس كملك بل سأحيا 


