
 

 

 

    

 

 

 

 : (92: 92أي ) ".. كملك أسكن" -

آمن أنك في العام الجديد تكون كملك له سلطان على األحداث وعلى الحيات والعقارب 

الرب يريدك أن تكون دائمًا مؤثرًا لمجده وإلعالن حبه .. وله تأثير غير عادي على الناس 

على إبليس  طانسللهذا آمن أنك ستتكلم كملك وليس كعبد وأن كلماتك سيكون لها 

ثق ..  (4: 8جا )" حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان"وعلى النفوس في إعالن الحق 

أيضًا أن الرب سيكون مع فمك في هذا العام الجديد وسيعطيك أن تقول من وقت آلخر 

تأثير غير عادي على سلطان وكلمات لها .. كلمات مُلهَمة هو بنفسه يضعها في فمك 

في شفتي "و مع أصدقائك وحتى أعدائك وأيضًا في خدمتك للرب أشخاص في عملك 

 . (61: 61أم )" الملك وحي

 

الرب .. ضع أمامك هذه الكلمات الثالثة طوال العام  : "..في جيش  كملك ".. -

آمن أن الرب يستخدم المالئكة  .(64: 6عب ) يجعلك كملك في جيش مملوء من المالئكة

لن أخاف شرًا .. وقت الخطر ولحفظ تأثيرك في الناس  لتسهيل طرقك وحمايتك وإنقاذك

بيتي وأوالدي وممتلكاتي فال  في هذا العام الجديد ألن مالئكة الرب ستحميني وتحمي

 .. (64: 24إش )يدنو الخوف واالرتعاب إليَّ 

 

  جيشفي  كملك
(92: 92أي )  



 

 

جماالً  "آمن أن الرب سيعظِّم العمل معك ويعطيك 

" ًا عن الرمادعوض ]تاج الملكإكليل أو : في األصل العبري[

ثق أن إلهك القدير أزال الرماد والخزي ..  (3: 16إش )

والحزن والفشل وصغر النفس ووضع على رأسك 

تحت هيمنتي  ملكأنت [: تاجًا هذا العام ويقول لك 

 .. ]أنا ملك الملوك ورب األرباب

 

 

يمتلك  الرب يريدك أن تكون ملكًا : (92: 92أي ) "كمن يعزي النائحين..  كملك"..  -

اشكر الرب أنه يجعل تأثيرك عظيمًا هذا العام في .. يشعر بآالم واحتياجات اآلخرين  ًاقلب

يجعلك الرب عيونًا ألشخاص .. تعزية وتشجيع كثيرين مهما كانت أحزانهم وهمومهم 

فقدوا القدرة على التمييز والحكم الصائب على األمور كما يجعلك أرجالً للعُرج المتعثرين 

-62: 92أي )يق مشيئة الرب وأبًا ألشخاص في احتياج مادي أو نفسي أو روحي في تحق

61)  .. 

 

  : 92من سفر أيوب أصحاح  وعود ألمورك الخاصة

 

 

 (9: 92أي ) "..حفظني هللا .. "

 

" وال يشتهي أحد أرضك"في هذا العام الجديد ثق أن الرب يحفظك ويحفظ بيتك وممتلكاتك 

فهو بنفسه المسئول ونفسيتك ومشاعرك يحمي نجاحك وخدمتك  آمن أنه..  (94: 34خر )

: 26مز )عن سالمتك لهذا تستطيع أن تثق أنه ال تدنو ضربة من خيمتك في هذا العام الجديد 

بسبب إيمانك بدم يسوع لن يستطيع إبليس أن يستخدم أي أشخاص أو أحداث .. ( 61

 ..أو تدميرك إليذائك 

 يحفظك 



 

 

 

  أضاء سراجه على رأسي .."  

 (3: 92أي ) "وبنوره سلكت الظلمة
   

ثق أيضًا أن الرب سيقودك في الظالم الكثيف والظروف الصعبة تمامًا كما يقودك في 

أعلن اإليمان أنك لن تتيه أو .. بنوره سترى بوضوح ولن تُخطيء الطريق . الظروف العادية 

من الناس أو من  تتخبط في العام الجديد وأن الرب سيحفظك من أي إنخداع من نفسك أو

 ..آمن أن كل ما يفعله إبلبس لخداعك أو خداع أشخاص يهمك أمرهم يفشل فيه .. إبليس 

  

 

 (4: 92أي ) "رضا هللا على خيمتي.. "

 

أعلن اإليمان أن الرب سيبارك بيتك بالرضا وأن إبليس سيفشل في إفساد حياتك العائلية أو 

آمن أن الرب يجعل حياتك العائلية حياة .. ئلتك في إقامة أسوار عاليه بينك وبين أفراد عا

ثق أيضًا أن بيتك لن يكون في هذا ..  للتمتع ويجعل بيتك مكانًا للراحة وليس لإلنهاك والنكد

 .. عظيمةالالعام مكانًا لعمل الشيطان لكنه سيكون مكانًا لمجد الرب والختبار أعماله 

 

  

 إذ غسلت خطواتي باللبن "

 (1: 92أي ) "والصخر سكب لي جداول زيت
 

أعلن اإليمان أن الرب سيغير .. ثق أن الراعي الصالح لن يترك خروفه أبدًا في احتياج 

أوقاتك وأزمنتك لكي تكون أوقات وأزمنة يظهر فيها تأييد الرب لك بكل وضوح في كل ما 

في كل مرة في العام و..  (61: 86مز )عك عسالً من الصخرة شب  وترى الرب يُ  تمتد إليه يديك

الصالحة وهي تعطيك أن تأكل  الرب ترى يدسآمن أنك الجديد تتعامل مع أحجار أو صخور 

 يقودك 

 

 يبارك بيتك 

 يغنيك 

 



 

 

آمن أن  .. (63: 39 تث)وعسالً من األحجار وتمتلك زيتًا كثيرًا من الصخور الصجراء من  ًاثمار

 ..عمل الرب الرب يزيد امكانياتك المادية جدًا في العام الجديد لكي يزداد عطائك ل

 

 

 

 هشّمت أضراس الظالم "

 (61: 92أي ) "ومن بين أسنانه خطفت الفريسة
         

خر )" أرسل هيبتي أمامك"التي تحتاجها بحسب وعده  الهيبةك يعطياشكر الرب أيضًا أنه س

القدرة وإذ تستند على القدير وتحتمي تحت جناحيه وتعلن قوة دمه فسيعطيك ..  (91: 93

اس مملكة الظلمة حينما تهاجمك ولخطف نفوس ثمينة وضعها إبليس بين لتحطيم أضر

ثق أن الرب سيعطيك القوة لتحطيم كل أسلحة يستخدمها إبليس إليذاء النفوس .. أسنانه 

إبليس في عالم الروح مملكة شارك في تهشيم أضراس تس كأنأعلن إيمانك والتي تخدمها 

 ..ك وخدمت كوتسبيح كبصلوات

  

 مان أن الرب سيحميك في هذا العام تمسك باإلي

 .. كملكويقودك ويسدد كل احتياجاتك بفيض ويستخدمك 

 ثق أنه سيغلق أمامك كل أبواب األذى والخداع وال يستطيع أحد أن يفتحها

 ويفتح أبواب التعويض واالستخدام الكثير وال يستطيع أحد أن يغلقها 

 .. وينير لك في الظالم لترى بوضوح فال تضل الطريق

لن ينجح إبليس في أن يُعيد أي أذى مرة .. آمن أيضًا أن كل أذى سابق لن يتكرر 

(2: 6نا " )ال يقوم الضيق مرتين" هوأخرى إليك ألن وعد الرب   

   

 .. في هذا العام  كملوكسنواجه األحداث والظروف نعلن اإليمان أننا 

 ..لمجد الرب ولخيرنا نحرك األحداث وإيماننا أن بصلواتنا واثقين أننا نستطيع 

 ويستخدمك 

 



 

 

 لن نخاف من األيام القادمة ألن أمورنا ليست في يد إنسان وال في يد ملوك ورؤساء 

 لكن كل أمورنا في يد إلهنا العظيم 

 ..القادر أن يجعل كل ما يحدث حولنا يؤول لخيرنا حتى لو بدا أنه ضدنا 

    

 الذي يشعر باآلخرين  نعلن اإليمان أيضًا أن الرب سيعطينا في هذا العام القلب

 ويعطينا إمكانيات وفرص أكثر لمساعدتهم 

 فنكون يد الرب التي تمتد لتساعد الناس وقدميه التي تذهب إليهم 

 ..وفمه الذي يشجعهم 

 

 نثق أيضًا أنه بسبب إيماننا بدم يسوع الثمين سنظل مرعبين لمملكة إبليس 

 ديد ونعلن اإليمان أن الرب سيعطينا في هذا العام الج

 الهيبة والقدرة لحسم معارك كثيرة 

 بأيادينا المرفوعة وصلواتنا المقتدرة وركبنا الساجدة 

وسنمتلك غنائم كثيرة جدًا لحساب الملكوت وسنرى بعيوننا أن قوى إبليس تتحطم 

 ..أمامنا وأن وحوش مملكة الظلمة صارت بال أسنان 

  

 

 

 

 

 

   

   9169يناير  – خدمة أنهار الحياة

 

 .. 9169في عام  كملوك أن الرب سيستخدمنا نثق

 تحفظنا القدير مالئكة 

 في أفواهنا  اتهكلمو

 .. وسناؤوأكاليل المجد على ر

 


