
 

 

  

    

 

 

 

 .." : مدينة حصينة هأنذا قد جعلتك اليوم" -

قوى ال يمكن لمدينة . . كمدينة حصينة ال تُختَرقالعام الجديد تكون هذا آمن أنك في 

هذه المدينة وال ( العدو)ال يدخل " ضع أمامك كلمات سفر إشعياء. أن تقتحمها الظلمة

 (الصحية) ة والجسديةنفسيروحية والأمورك الأن  ثق..  (77: 73إش " )سهمًا هناكيرمي 

لن .. من أذى األرواح الشريرة المالئكة تحفظها وعملك وكل ما تمتلك هو مدينة حصينة 

كما يقول  عليكالمشاعر السلبية لن تتسلط ذهنك و  في إبليسالتي من األفكار تستقر 

ال  مدينةإلى هذه اليرجع و( العدو)في الطريق الذي جاء فيه "الرب في سفر إشعياء 

هذا العام ردد  .(74،75: 73إش )" .. وأحامي عن هذه المدينة . يدخل يقول الرب

أنا مدينة باسم الرب يسوع  " : أية أكاذيب أو شكايات من إبليسفي مواجهة  بإيمان

 " ..حصينة ال تُختَرق

 

 من الحديدثابتًا عمودًا يجعلك أن الرب اإليمان  علنإ .." : عمود حديدو"..  -

( في حبه لك وثقته فيك)ثابت قلبي يا هللا "داود تقول كلمات . يتزعزعال يهتز وال .. صلب ال

يعزي قلوبكم ويثبتكم .. ربنا "في كلمات الرسول بولس  ثق..  (3: 53مز ) "ثابت قلبي

 ..تكلم وتعمل دائمًا لمجده يثبتك لتسالرب ..  (73: 2تس 2)" في كل كالم وعمل صالح

ألن الرب سيثبتك مثل خوف حياتك بسبب إغراء أو لمن الرب لدعوة التي اأبدًا لن تترك و

 نذا قد جعلتك اليومأه
                          سوار نحاسأو وعمود حديد مدينة حصينة

 (71: 7 إر)



 

 

..  (7: 7تس  2" )يثبتكم ويحفظكم من الشريرسالذي هو الرب أمين "عمود الحديد 

لهما وكان هناك عمودان خدِم دعامة لمبنى الهيكل ستُ والعمود في الكتاب المقدس ا

آمن أن الرب يمنحك قوة ..  (73: 7أي 2) معناها قوة "بوعز"معناها يثبت و "ياكين"اسمان 

  ..( 9: 2 غل)الرب في حياة اإليمان والقداسة وخدمة لتكون دعامة لتثبيت آخرين 

ال تنكسر من من نحاس قوية رًا اسوأ ويجعلك الرب أيضًا ":سوار نحاسأو"..  -

م م كان النحاس يُستخدم لتدعييفي القد..  خلفها مي كثيرينبل تحهجمات األعداء 

أنت .. درجة انصهار النحاس عالية جدًا ألن  (2: 45إش ) لتقاوم الحريقأبواب المدن 

أو األزمات من نحاس ال تقدر عليها نار األمراض الشيطانية ( بالجمع)باإليمان أسوار 

وسوف يحدث معك ما حدث مع ..  (2: 47إش " )اللهيب ال يحرقك"المالية أو أية ضيقات 

هم وشعرة من رؤوسهم لم ملم تكن للنار قوة على أجسا"النار   الثالثة فتية في آتون

يحرقك ولن يحرق الكثيرين  ناللهيب ل ..(23: 7 دا)" ورائحة النار لم تأت عليهم.. تحترق

 ..لهم المستمرة وخدمتك من أجلهم بسبب صالتك الواثقة 

 

 وعود ألمورك الخاصة :

 

 

 .. (77 :6 كو2" )متسعين.. كونوا " :اتساع في الحب  -

للرب  اتساع في الحب.. لقفزات في الحب ثق في عمل الروح القدس هذا العام ن

والمخدومين ألفراد أسرتك ولكنيستك وللخدمة  زدياد في الحبيؤول إلى ايسوع 

نصلي أن يحفظنا الرب في . .واالحتمالازدياد في التضحية والبذل وولكل من حولك 

من حبنا للرب  فضعِ تُ ميقة مع العالم فال نتلوث بعالقات عدائرة العالقات 

 ال تكونوا تحت نير"هي  "كونوا متسعين"الحظ أن اآلية التي تلي مباشرة .. وللنفوس

 .. "مع غير المؤمنين

  

  

 االتساع توقع



 

 

 .. (22: 77 ثت" )مبارك الذي وسَّع جاد" :الثمر التأثير واتساع في  -

ه هذا السبط هو ، فإل(أحد أسباط الشعب)" جاد"ضع بإيمان اسمك بدالً من اسم 

يعطيك أن تشارك في امتداد ملكوته و الرب أنه يعطيك االتساع اشكر.. أيضًا إلهك 

 آمن أن.. ال تستسلم لمحدودية العيان والظروف .. المشاركة الحقيقية المؤثرة 

دائرة تأثيرك قلبك يؤدي إلى اتساع في  يصنعه الرب هذا العام فياالتساع الذي 

    .. هكوتمللمجد الرب وامتداد 

  

: معنى االسم) ليفتح هللا ليافث. الرب إله ساممبارك " :اتساع في البركات الروحية  -

 .. (26،23: 9 كت" )(اتساع

آمن أنه إذا كان إبليس قد نجح في .. ئة ضعف يفتح أبوابًا متميزة لثمر مثق أن الرب 

 ..غلق أية أبواب في العام الماضي ، فإن الرب يفتح أبوابًا تعويضية هذا العام 

وأنه يغلق كل أبواب للسلب واألذى صدق أن األبواب التي يفتحها الرب ال تُغلق 

 .. ويفتح أبوابًا تعويضية 

  

  

 
" على مرتفعاتي ينيويمش  كاأليائل  دميَّ يجعل ق..  الرب" :على االرتفاع اإلصرار في- 

 .. (79: 7حب )

للصعود للقمة  ًاصرارإيعطيك .. آمن أن الرب بنفسه هو الذي يعطيك أقدام األيائل 

 اإلعاقاتلكن نجاح دائم وانتصار على ال فشل  .. تكون دائمًا في االرتفاعأن و

 كاأليائل الرب يجعلك

 



 

 

في التي من الرب  ثابتة في الصعود لتحقيق األهدافوفي الحركة متزنة وأقدام 

   .. العمل دوائرالدوائر الروحية والعائلية و

 

 .. (6: 75إش " )يليقفز األعرج كاإل حينئذ  " :يتعويضالالقفز في - 

األعوام  (بطء)عرج عن كل  ًاتعويضي ًاسيكون عام 2277أعلن اإليمان أن عام 

نت بطيئة كا في حياتك ية أمورزات تعويضية من الرب في أفقبآمن .. الماضية 

  .. ة في األعوام الماضية رومتعث

   

يل إلى جداول المياه هكذا تشتاق ا يشتاق اإلكم" :اشتياقات شديدة ومستمرةفي - 

 .. (7: 42مز " )نفسي إليك يا هللا

ويعطينا رغبة  لالمتالء بالروح القدس جديدة في قلوبنانؤمن أن الرب يضع اشتياقات 

 في هذا العام رسلالرب ي..  الرب واجد في محضرلتلضخمة منتصرة على اإلعاقات 

     ..متداد ملكوته الورغبة لخدمة شعبه والحية لكلمته  ًاجوعلخدمته ومستمرًا  ًاعطش

 

 .. (9: 29مز " )د اإليلصوت الرب يول  ": والدة نفوس للربفي - 

نتمسك . .رة يكثيعطينا كأفراد وككنائس قدرة جديدة أن نلد له نفوسًا نؤمن أن الرب 

 م للكنيسة الحقيقية أناسد ويُضَ ولَ بدورنا الذي من الرب في هذا العالم وهو أن يُ 

 .. ه العجيب لى ملكوتإمن مملكة الظلمة  نينتقلون كثيرو

 

 

 ق عالقتنا معه ومع بعضنا البعضعم  يُ تمسك باإليمان أن الرب في هذا العام ن

 .. جذورنا إلى أسفل  دتمتو

 راك حب الرب لنا في إدنتعمق كل يوم 

  (71: 7 ، أف 3: 2 كو)المعرفة ونتأصل في هذه المحبة الفائقة 

 .. (77: 73 إش)ولهذا نثق أننا نحمل ثمرًا إلى ما فوق 

 



 

 

 ..  هذا العام يمتليء بالغناء والتسبيحأن  الرب نشكر

ا ضدنا نقاوم إبليس بتسبيحنا فيهرب من أمامنا مشتتًا والقوى الشيطانية تتحول من إتحاده

 ..      (24: 22أي  2" )إذا هم جثث ساقطة"إلى االنقسام ويساعد بعضها على إهالك بعض 

 

هذا  كالعمل معثق أن الرب يعظم .. ألن المؤمن ال يتشائم أبدًا  77ال تتشائم من رقم 

 .. (7: 726مز )العام أكثر من أي عام مضى 

وأن  لحياتك الرب العظيمةطة خ لتحقيقستكون  ضاأليام الباقية لك على األرأن أيضًا ثق و

  .. يفشل في تعطيل هذه الخطةسإبليس 

 

انظر للرب وقل له بل أية تحديات في مواجهة ال تعتمد على إمكاناتك في العام الجديد 

 (72: 22أي  2" )نحوك أعينناكن ال نعلم ماذا نعمل ولنحن و.. قوة فينا  ليس"

 أن الرب جعلكأعلن مجددًا ، العدو ن م أفكار ذهنك أو مشاعرك وكلما حاربت

 أعدائك  في وجهمدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس  

 عندما يحاربونك سواء مجتمعين أو منفردين و

  ..ألن الرب معك لينقذك لن يقدرون عليك 

 

   

 

 

 

 

 

   2277يناير  – خدمة أنهار الحياة

 

 : 7227عام  في كالرب جعل أن ثق

  إبليس  هجماتمدينة حصينة ضد 

  تزعزعيال في الرب وعمود حديد ثابت 

 سوار نحاس لحماية كثيرين من النار الحارقة وأ 

 


