
 

  

 

 

  

 
 

    

        

        ))))13131313: : : : 3333صف صف صف صف " (" (" (" (مخيفمخيفمخيفمخيف    والوالوالواليرعون ويربضون يرعون ويربضون يرعون ويربضون يرعون ويربضون """"

يقودني .. الراعي الصالح يهتم بي، يأخذني للمراعي الخضراء ويشبعني :  "يرعون" -

ول عن شفائي ؤهو مس.. ول عن خروفه بالكامل ؤن مليئة بالطعام فهو الراعي المسألماك

  .. وحمايتي وتسديد كل احتياجاتي بفيض 

  يقودني إلى فترات أستريح فيها من أيضاً الرب  : "]ن مستلقينيستريحو[ويربضون" - 

يوردني إلى مياه ..  المواجهات بدون مزعج أو مخيف

الغليظة يستخدم عصاه فهو الراعي الذي .. الراحة 

هني ألماكن يستخدم عكازه ليوجكما للتعامل مع أعدائي 

  .. )4: 23مز " (عصاك وعكازك هما يعزيانني"الراحة والشبع 

  

  

  

 خاصم"بعض الوقت لاستمر على اآلبار صراع كان هناك إسحق عندما  مع ما حدثتذكّر 

ولكن لم  )21 ،20: 26تك ( "يضاًثم حفروا بئراً أخرى وتخاصموا عليها أ.. رعاة جرار رعاة إسحق 

تكون لن ..  )22: 26تك " (اً أخرى ولم يتخاصموا عليهابئرحفر " فقد يستمر األمر هكذا طويالً

 سيكون عاماً ممتلئاً بأوقاتلكن  اتصراعالمواجهات ومشحونة بال كل أيام العام الجديد

  .. تمتع بالربشبع واللقاء والكثيرة للراحة واالست

ال خوف في هذا العام الجديد بل .. الرب يعمل في قلبي ويزيل المخاوف :  "وال مخيف" - 

فال تخافين وعن "آمن أن االرتعاب ال يقترب إلى قلبك .. طمأنينة وإتكال كامل على الرب 

  ).14: 54إش " (االرتعاب فال يدنو منك

        ))))13131313: : : : 3333صف صف صف صف ((((" " " " ال مخيفال مخيفال مخيفال مخيف""""

        ))))10101010: : : : 30303030إر إر إر إر ((((    """"ال مزعجال مزعجال مزعجال مزعج""""
 
 



 

  

        ))))10101010    ::::30303030إر إر إر إر ((((    """"وال مزعجوال مزعجوال مزعجوال مزعج    فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريحفيرجع يعقوب ويطمئن ويستريحفيرجع يعقوب ويطمئن ويستريحفيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح.. .. .. .. هآنذا أخلصك من بعيد هآنذا أخلصك من بعيد هآنذا أخلصك من بعيد هآنذا أخلصك من بعيد """"

 اإلنقاذ ثق أن اإلنقاذ أو الحلإذا كنت تشعر أنك بعيداً جداً عن :  "هآنذا أخلصك من بعيد" - 

 تجري في خدمتهفالتي دعاك إليها سيعيدك الرب للدعوة .. سيأتي مهما كنت بعيداً اإللهي 

 .. بوعده هذاتمسكت إذا مشيئته سيردك بكل تأكيد  جخار حدث أن خرجتولو ، من جديد 

ويهيمن على كل األحداث والظروف في خدمته أن الرب يحفظك في الدور المحدد لك آمن 

     ..لكي تكون في كامل مشيئته 

لنعلن اإليمان أنه عام للراحة من :  "فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح وال مزعج" - 

   .)15: 30إش (تكون قوتي سوبالهدوء والطمأنينة ،  ء بالطمأنينةىقلبي سيمتل.. االنزعاج

  

        حرب حرب حرب حرب     إن قامت علي� إن قامت علي� إن قامت علي� إن قامت علي� . . . . جيش ال يخاف قلبيجيش ال يخاف قلبيجيش ال يخاف قلبيجيش ال يخاف قلبي    إن نزل علي� إن نزل علي� إن نزل علي� إن نزل علي� """"

        ))))3333: : : : 27272727مز مز مز مز " (" (" (" (أنا مطمئنأنا مطمئنأنا مطمئنأنا مطمئنففي ذلك ففي ذلك ففي ذلك ففي ذلك 

 - "في هذا العام "خوف" كلمةتستطيع أن تشطب على :  "جيش ال يخاف قلبي إن نزل علي.. 

ال خوف من الغد ألن الرب لن يتخلى عنك أبداً ، فقط ضع ثقتك فيه فحبه لك بال حدود 

  .. معك ما يحدثت حالتك أو ولن تضعف أبداً محبته لك أياً كان

 - "ن شعاراً لك في هذا ين الكلمتيلتأخذ من هات:  "مطمئن أناحرب ففي ذلك  إن قامت علي

بك لتستطيع أن تقول هذه اآلية العظيمة التي قالها يعمل في قلآمن أن الرب .. العام الجديد 

بالثقة و ه العجيبسالمب هيغمرأن الرب يحفظ قلبك من االنزعاج في هذا العام و ثق.. داود 

أي  خضام في..  من الجافي حالوة ومن اآلكل ُأكل جخرِأن األمور في يده هو وأنه ي

 "أنا مطمئنأنا مطمئنأنا مطمئنأنا مطمئن"قل بكل ثقة عبة مشاكل صأمراض أو  مواجهات أوتسمعها أو  سيئة أخبار

  .. "ال مزعجال مزعجال مزعجال مزعج"و" ال مخيفال مخيفال مخيفال مخيف"يرعاني ويريحني وألنه قال نه إقال ألن الرب 

  

  



 

  أكثر من أي عام مضى ثق أن الرب سيقودك في هذا العام الجديد 

 يقودك أيضاً إلى أماكن تأخذ فيها راحة كما س إلى أماكن اجتماعات فيها طعام إلشباع روحك

  من األمور المزعجة والمخيفة  اًخالي اًويكون عام

  راحة وتمتع بالربفيها ليست فيها مواجهات وحروب لكن  بأوقات ممتلئاًو

  الحقيقية  الراحةب ءىاجتماعات كثيرة في بالدنا ستمتل أننصلي ونعلن اإليمان أيضاً 

  )2: 42تك " (يوجد قمح في مصر" لبنيه يعقوبمثلما قال الكثير  الطعام الروحيبو

      

  عن األيام والسنين  تعويضفيه يستخدمنا الرب فيه استخدام يضاً من أجل عام نصلي أ

  لناس لخدمة والمحبتنا للكلمة وبالروح القدس تزداد التي لم نخدمه فيها و

  بسخاء وويعطينا الرب قدرة لكي نعطي في العام الجديد أكثر من الطاقة بفرح 

  أبدية مكافآت فرص نوال  تكثر فيهيكون عام و

  من أجل امتداد ملكوتهبفرح نتعب فيها لرة هذا العام يكث اًرصيهبنا فسالرب  ألن

  غير ملوثة بالرغبة في تمجيد الذات أو مديح الناسللرب فيه محبة حقيقية  تعب

  

  أعلن إيمانك أن في العام الجديد كلماتك وحياتك وكل ما يحدث معك 

  سيشهد لقوة الرب وأمانته وأعماله العظيمة

     

  

  

  

     2010يناير  – مة أنهار الحياةخد

  


