
 

 3122وعد العام 

 

 

 

: 5 مي) "وسط شعوب كثيرين كالندى من عند الرب يوتكون بقية يعقوب ف" -

باح الذي ينعش النباتات في الصتكون مثل الندى في هذا العام ك آمن أن :(7

تكون مصدرًا للراحة والتشجيع سوأينما تواجدت  ستنعش الكثيرين.. الباكر

تي بأشخاص بعيدين للرب بحياتك أعلن إيمانك أنك ستأ .والفرح لمن حولك

 .بكلماتك وستساهم بطريقة أو بأخرى في أن يعرف الكثيرين الربو

: 5 مي)" بين وحوش الوعر كشبل األسد بين قطعان الغنم كاألسد.. وتكون " -

 ه بينما تتحرك لتنعش اآلخرين ستهزم قوى الظلمة التي ستحاربكآمن أن  (:8

وعد عاجزة تمامًا أمامك ألن  (الشريرةاألرواح )إبليس مملكة أن وحوش و

 ..كاألسد بين وحوش الوعر وكشبل األسد بين قطعان الغنم أنك تكون الرب 

مثل الندى المنعش لكنك ستكون كاألسد في مواجهة للناس نعم ستكون 

أسدًا منتصرًا ال تستطيع أي أرواح  كالرب جعلثق أن . الذي سيحاربك إبليس

 .كتهزم شريرة أن

 

 

 

 بين وحوش الوعر كاألسد

 



 

 

 

 

 

الرب ال يريدك أن  :(32: 32 عد)" كأسدهوذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع " -

ألسد لملك اك تنتمي لألنقوي كأسد لكن هزيل  تتحرك كعصفور ضعيف

يكون يريد أن هو و (5: 5رؤ )الرب يسوع الخارج من سبط يهوذا الغالب 

ن نواجه مملكة الظلمة بال خوف واثقيس لهذا األقوياء سو من األه لجيشه ك

 .. ألرواح الشريرة في كل تحركاتناين لرعبمننا أ

 

 

 

قد  تى إذا كنتح.. الجرو هو األسد الصغير :(9: 29 تك)" يهوذا جرو أسد" -

ال . للعدو مرعبأسد صغير اآلن تيقن أنك مع الرب بدأت لتوك حياتك الروحية 

لن  (1: 38 أم)" ثبيتٍ  كشبلٍ"ثق أنك . إبليس أن تقترب إليكوحوش تقدر 

 ًاأسدر يوم من أيام حياتك في يد الرب تزعزع أو تفقد سالمك وستظل آلخت

 ..ًا للشياطينمرعب

الرب يريدك  " :كأسد ]استراح مستلقيًا[ جثا وربض" -

في هذا العام أن تكون  ائمًا مرعبًا لمملكة الظلمة 

وأنت في أوقات الراحة تمامًا كما في أوقات 

تخدم الرب تتحرك و .. النشاط والحركة الكثيرة

   ..كأسد  ًاطمئنمكأسد كما تستريح وتهدأ وتنام 

 كأسديرتفع .. هوذا شعب 

 

 من ينهضه..  كأسدجثا وربض 

 

 



 

فعل أي شيء كر  فعل ألمور أن ت كلن يستطيع إبليس أن يجبر " :من ينهضه" -

الرب قيا ة بحسب كما تريد تحرك  ائمًا تس ك مثل األسدلكن كتحدث حول

تتصرف نتيجة للغيرة أو صغر النفس  ولن لن يحركك الخوف. كل الواضحة

 ..أنت أسد  .القدس نتيجة لقيا ة الروح فقطلكن ستتحرك 

 

 :وعد ألمورك الخاصة

 

 

: 29إش )" الذي به أتمجد ..أنت عبدي" في أمورك الخاصةأيضًا الرب سيتمجد 

أو ال خزي أو فشل . في هذا العام لن تخزى في شيء ك ب أناشكر الر. (2

" الجوع يشبعون أيامال يخزون في زمن السوء وفي " في حياتك الخاصةسلب 

 ..مجد بك في كل ما تفعل يتيريد أن ثق أن الرب . (19: 27مز )

 

 جعلك أسدًا فعش كأسد أقوى من الشيطان األسد الضعيف الرب  تذكر أن

 أشخاص ن يؤذيك مستخدمًا أي أإبليس لن يقدر 

 . (5: 25تك )خوف هللا سيكون على كل من يحاول أن يؤذيك  ألن

  .. (19: 1إر ) "يحاربونك وال يقدرون عليك"وعد الرب بتمسك 

 يقدر عليك في أي  ائرة  لنفي العام الجديد  بليسحاربك إمهما 

 ألن الرب جعلك أسده الذي يحارب به مملكة الظلمة 

 حيات وعقارب كثيرةويقضي على 

 

 (7: 55إش )" ال أخزىعرفت أنى "

 

 

 

 



 

 في العام الجديد في كل خدمة تقوم بها للرب و

   ر أن الشيطان يراك أسدًا أقوى منهتذك  

 .. (7: 2يع )أنت ال تهرب منه ، هو الذي يهرب من أمامك 

 ليك أنت أسد الثمين الذي رُش ع بسبب  م الرب يسوعال تنس أنه 

 .أسدًا في عيني إبليس ائمًا وستظل 

  

  

 

 

 

    3511يناير  – مة أنهار الحياةخد

 

 ..تحرك في هذا العام الجديد كأسد واسترح أيضًا كأسد 

 "أسد يهوذا" المنتصر بمتيقنًا أنك تسير وراء ملك الملوك ورب األرباب الرب يسوع األسد الغال

 


