
 

 

 

   

يكون محاربوك كال "بوعد الرب لنا  ٦١٠٢في عام قد نواجهها معارك أية في نتمسك 

وبإيماننا بالدم الثمين ، دم الرب يسوع ، نعلن أننا في  (٠٦: ١٠إش ) "شيء وكالعدم

ال سحر ..  (٠١: ٥يو  ٠)الشرير ال يمسنا .. العهد الجديد ، ال لعنات على حياتنا بل بركات 

ومهما كانت الحرب  ..وال قوى شريرة في عالم الروح تقوى علينا  د يصيبنايؤذينا وال حس

الصحة أو العمل  في مجالأو  الرب خدمةفي مجال سواء  تعرض لها هذا العامالتي قد ن

 .. "ال تخف" العظيم وعد الربستند على سن،  العالقات أو أية دائرة أخرىالذهن أو أو 

 

، نرى " يكون محاربوك كال شيء وكالعدم"في الجزء الذي أورد فيه سفر إشعياء الوعد 

 .. مرات ثالثكرر تت" ال تخف"عبارة 

 

الرب يقول لك .. الخوف بسبب شراسة الحروب الموجهة ضدك إذا كان  : في المرة األولى

د ق. ال تتلفت ألني إلهك. ألني معك فال تخ"ضدك  األمور المجتمعةتعامل مع سي هوال تخف 

يكون كال شيء . جميع المغتاظين عليكإنه سيخزى ويخجل . بري أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين

إش " )عدمك كال شيء وكاليكون محاربو. تفتش على منازعيك وال تجدهم. مخاصموك ويبيدون

٠٦ -٠١: ١٠) 

 

حة لذهنك الممزق من يحاصرك وال تجد را أمور مستقبليةخوف من الإذا كان :  في الثانيةو

ألني "يقودك خطوة خطوة سيمسك بيدك لأنه هو  ب يؤكد لكالر.. عن الغد  صراع األفكار

لتخرج هو سيقودك ..  (٠١: ١٠إش " )أنا أعينك ال تخفالقائل لك  الممسك بيمينك الرب إلهك أنا

ال تكون سرت قد في طرق يك ويمش  يفتح أمامك األبواب لو ليعبر بك الحفروضيقة  ةمن أي

ع الناس خض  حداث وي  الرب يحرك األفال تخف  .. فقط ثق فيه.. ( ٠٢: ١٦إش ) فيها من قبل

جلك متى كانت أالشيطان نفسه من حتى ين هم في منصب وويهيمن على الظروف والذ

 ..  ك مركزة عليه هوانعي

 



 

 

الرب يقول .. الشديد جدًا من الخوف بسبب ضعف إمكانياتك  ًاإذا كنت مهزوم:  وفي الثالثة

تدرس الجبال . جعلتك نورجا محددًا جديدًا ذا أسنان هأنذا قد..  يا دودة يعقوب ال تخف"لك 

ر الدودة عن الضعف الشديد جدًا عب  ت   .. (٠٥، ٠١: ١٠إش ) "وتسحقها وتجعل اآلكام كالعصافة

إذا كانت أمامك ف ..ل هذه الدودة الضعيفة إلى نورج قوي جدًا لكن الوعد أن الرب سيحو  

 يذأنك تكون كنورج  الربفوعد  ،من اإلعاقات ضخمة وآكام جبال شاهقة من المشاكل 

من أنت أيها الجبل العظيم ..  "(كالغبار) وتسحقها وتجعل اآلكام كالعصافة تدرس الجبال" أسنان

 تحول إلى عصافة في العام الجديد في اسمتفتت وآكامًا تنرى جباالً ت.. أمامنا تصير كالغبار 

 . يسوع الرب
 

 

لكن بعمل الروح القدس .. الخوف أو يحركنا الجديد لن يهزمنا  ننا في العامأيمانا إنعلن 

ضد الخروج خارج مشيئة سنكون .. الخطية بكل القلب سنرفض وقيادة الرب لنا لسنخضع 

ونطلب منه أن يغسلنا  ف سنذهب للربلخونشعر باوفي كل مرة كانت التضحيات  يًاأالرب 

من قذارة  ناتطهيرل نافي داخلس القدالروح ب واثقين في عمله خوفكل من  بالكلمة

 . الخوف والهم والقلق 
 

 نتكلم بكلمات نبوية عن العام الجديدل

 .. بثمر غير عادي  ونأتي تهل عام ننطلق فيه لخدمأجمن الرب  نشكر

 .. نصلي أن تعطي الشجرة كل قوتها 

 ..نأتي بثمر مئة ضعف هذا العام سننا أااليمان  في اسم الرب يسوع نعلن
 

 .. ( ٦١: ٠١عب )" األخ تيموثاوسق طل  أ  قد "الرب يطلقك ن أع توق

 ستخدامك لي جزئيًا او كليًاالأشياء معطلة  ةيأيا رب اطلقني من 

 ..  ليس للخزيناء للمجد إ..  للرب ًانافع ي هذا العام إناءً سأكون ف

 مورنا تؤول إلى تقدم اإلنجيلأن كل أيماننا إنعلن 

 واني دائمًا مملوءة بزيت الروحأكون واني معطلة بل نأكون نال 

 .. بليسإهذا العام تكون لمجد الرب ولخزي خبارنا في وأ
 

 .. معنا  ةبليس في كل مواجهخزي إل ةنها سنأيماننا إعلن ننعم 

 .. جدهم نوال  نافتش على منازعين.. ويبيدون نا يكون كال شيء مخاصمو

 (٠٠ :٠١٢مز )يبقى  واحد منهم ال ناالمياه مضايقي يغطتو

 ..  ناضايقت أموركل نهاية لفي اسم يسوع 

  .. اجدهن مع الوقت ال ناضد نقاوت ناضد سالم نامور ضد فرحأي نهاية أل

 .. كال شيء وكالعدم نايكون محاربو
 

 ..  وامتالك الميراث وفيض من الغنائم عام لحسم المعاركأيها الرب من أجل شكرك أ

 وكالعدمتكون كال شيء  اليوم مضت تيسنين الي التنحاربالتي  مورن األأشكرك أ

 ..كثيرة الغنائم للأنه عام  يإيمانعلن وأ


