
 

 

لنهتف مثله بكل قوة واثقين  ٬ ".. اآلن يرتفع رأسي على أعدائي.. "هتف داود واثقًا  ٧٢في مزمور 

  ..رفع رؤوسنا في مجد يبل والفشل خزي لللن يتركنا .. في إلهنا العظيم إنه لن يتخلى عنا 

 

 

 

 

 

 سنة وكانت منحنية  ٨١بها روح ضعف  كان وإذا امرأة"

 .( ن ترفع رأسهاألم تقدر ) ولم تقدر أن تنتصب البتة

 (٨٧ـ  ٨٨:  ٨١ لو) "يا امرأة إنك محلولة من ضعفك فلما رآها يسوع دعاها وقال لها

 

قال الرب عنها  .. سنة ٨١ لمدة ترفع الرأسلمرأة جعلها غير قادرة أن اذه أمر شيطاني حدث له

عاجزة أن تنظر كانت  لمرأةهذه ا.. ( ٨١:  ٨١لو ) ".. هذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطانو"

هنا يشير لطول مدة القيد وأنه قد أتى  ٨١رقم .. إلى فوق بسبب هذا القيد الشيطاني للسماء 

 .. الوقت للتحرر تمامًا منه 

  

صدق أن الرب يرى معاناتك ويريد أن يحررك  ..( ٨٧:  ٨١لو ) .." رآها.. "  الخبر الرائع هو أن يسوع

أو إدمان أو هم أو مرض  خطيةد قيسواء كان ا حرر هذه المرأة كمأي انحناء وأي قيد من 

نعم ..  (٨١:  ٨بط  ٨) الثمين سوعيدم  هي لك قيمة عظيمة.. عند الرب  أنت مهم جدًا.. شيطاني 

 ..يناديك لكي يحررك  .. وال يقف صامتًا كويرى احتياج كالرب يرا

 

 بليسعلى إيرتفع رأسك  (٨

 وآسا يهوشافاط تاغنيم٧



 

 ..نا أريحك وأ الرب ينادي تعال إلي  ال يزال و.. "نك محلولة من ضعفكإ دعاها وقال لها يا امرأة.. "

 يتلف النير هو الوحيد القادر أن الرب .. بالكامل عليهقلبك وترمي نفسك كل للرب ب تأتيراحتك أن 

 لم تستطع هذه المرأة أن..  الذي في حياتك وينهيه تمامًا

تشعر ربما  وأنت أيضًا..  ترفع رأسها بسبب قيد شيطاني

قيد قيدك به إبليس أو بسبب ل واالرتباك أو الفشبالخزي 

لقد أتى .. في السنين الماضية بليس معك إ اأمور فعلهبسبب 

ليرفع الرأس المنحنية .. لينقض أعمال إبليس الرب يسوع 

لترتفع بسبب ما فعله إبليس بها الناظرة لألرض في خزي 

 ٬ثق فيه .. تعال إليه لتنتهي معاناتك .. ألعلى لتنظر للسماء 

 ..نه يريد أن يرفع رأسك إ
     

 

 
 

 (٨١ـ ١:  ٢٧أي ) .."يوب لما صلى ألجل أصحابه أورد الرب سبي . ورفع الرب وجه أيوب .. "
 

تعرض أيوب لضغوط نفسية شديدة وجروح عميقة بسبب اتهامات أصحابه الكاذبة له والتي كانت 

أطباء "و  (٧:  ٨١ي أ) "نبومعزون متع"وصف أيوب أصحابه بأنهم ..  من أسباب انحناء رأسه

ً ..  (٢:  ٨١أي  ("الونبط   أقاربي قد "وعب ر أيوب عن األذى النفسي الشديد الذي تعرض له قائال

 ٬ ٨٢:  ٨١أي ) "علي   حببتهم انقلبواأكرهني كل رجالي والذين .. خذلوني والذين عرفوني نسوني 

٨١) .. 
 

تهامات كاذبة ن شخص لسبب أو آلخر واتهمك بالهذا التقلب م مثل أيوب و تعرضتل ماذا ستفعل

 فامتألت بالمرارة وتملكك عدم الغفران ؟ وما هو المنفذ إذا صدمتك عميقة ًاجروح ب لكسب  و

 ؟  ا من أقرب الناس إليكفي مكانه وتطبيقات للحق ليست كلمات صعبة جدًا
 

إنها تريد أن تنتصر عليك  ٬كراهية بالمرارة وال هتملؤ الطبيعة القديمة التي بداخل كل إنسان تريد أن

حساس بالتعب يشفيك من الخزي واإلأن ..  يرفع رأسك يريد أن الرب لكن .. لتنحني أمامها

( الطبيعة القديمة)العدو الداخلي هذا النتصار على لبالروح القدس  يريد أن يملؤك. .الداخلي

الغفران لمن أساء إليك مثلما انتصر فتُشفى من المرارة والرغبة في االنتقام وتمتلك القدرة على 

  ..لهذا رفع الرأس  ..هم صلى ألجلسامح أصحابه بل أيوب و
 

 فيثق .. ( ٧٨:  ٨٧رو )هو أن تصلي لمن أساء إليك فتغلب الشر بالخير الحقيقي هللويا فاالنتصار 

مثل أيوب قدر فت ٬التي ال تريدك أن تسامح داخلك ببيعة القديمة التي ضد الطسيرفع وجهك .. الرب 

 .. تصلي لمن أساء إليكأن 

 

فال تطيعها الطبيعة القديمة  مامأ ظل منتصرًا رافعًا الرأسالروح القدس لتباالمتالء  مًاطلب دائا

 .. والسيما في دوائر المحبة والغفران 

 ةالطبيعة القديم تفع رأسك علىير( ٧

 



 

  

 

 ..  كثر مضايقي  يا رب ما أ"

 (١ ٬ ٨:  ١مز )  " مجدي ورافع رأسي . لي نت يا رب فترس  ما أأ
  

 داود تعرض .. "مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه" ١نقرأ في افتتاحية مزمور 

 ٬الذي من أحشائه ابنه منفي هذه المرة من شاول الملك بل  هبوهر فلم يكن ٬ي زخالإلحساس بل

تباع أن بالقتل م يكون مهددًان يهرب شخص من ابنه وأن أشديدة معاناة نفسية نها حقًا إ.. أبشالوم 

 ..العالم بزعامة أبشالوم تحرك لتدمير داود  ..ابنه 

  

 اته الكاذبةءإغراالعالم يخدع وله .. هو العالم لك لعدو الثالث إن كنت في عالقة حية مع الرب فا

أبشالوم من أو مساعدة ال تنتظر أمان أو حماية  ٬ال تخف منه وال تنخدع  ..وتهديداته الشرسة 

احذر العالقات ..  (٢٢:  ١لو ) ".. ًاال يجتنون من الشوك تين.. "ينبهنا  مقدسال والكتاب المتقلب

 ..مع غير مؤمنين  العميقة
 

فأمورك ليست في يد  فتخال .. ضدك مثل أبشالوم عالميون  أشخاصال تتعجب إذا حدث وانقلب 

وج ه داود  ..لتعمل لخيرك  يستخدم كل األشخاص واألحداثفي يد إلهك األمين الذي لكن هؤالء 

رغم أنه قال  "مجدي ورافع رأسي.. أنت " ه الروح القدس بالسالم فرنم قائالً عينيه إلى الرب فمأل

 . "ن علي  كثيرون قائمو . كثر مضايقي  أيا رب ما "في نفس المزمور 
 

أبوتك  ٬مصدر إحساسي باألمان حمايتي وألنك أنت أبي السماوي أشكرك 

الخزي بل الخوف أو العالم فال يصيبني برأسي على  لي تجعلني رافع

ستربح أن أقدر نني أإأشكرك .. أكون مثل داود عندما حاربه أبشالوم 

الضامن  األمين أبيك أنت في يد ألن حياتي وكل ما له عالقة بيطمئن أو

على أشخاص وليس  ت نظري عليكسأثب   .. محبتك لي كاملة وثابتة ٬للغد 

  .. تقلبة في العالمظروف متغيرة وم وأأو أحداث 
 

إن نزل " بقوته إذا حاربني العالممطمئنًا  نالرب يسوع دفع ثمن أن أكو

دفع ثمن ..  (١: ٧٢مز ) "حرب ففي ذلك أنا مطمئن إن قامت علي  . جيش ال يخاف قلبي  علي  

  .. (١١:  ٨١يو ) "أنا قد غلبت العالم . ثقوا" عليهانتصاري 

 

 :على أعدائي الثالثةبفرح وثقة سأرفع رأسي  ٬نعم لن أنحني  ٬لن أنحني 

  إبليس 

  الطبيعة القديمة 

  العالم 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 تقلبات العالم يرتفع رأسك على( ١

 



 

 ..ويستمر مرتفعًا  ٬ يرتفع رأسك على أعدائكلوقت الإيمانك أنه أعلن 

 ..مثلما فعل مع المرأة المنحنية نية نحناء ومذلة بسبب قيود شيطاك من أي ضعف وايحلّالرب نعم 

 ..على طبيعتك القديمة مثلما حدث ما أيوب ويرفع الرب وجهك 

 ..لتنتصر مثلما انتصر داود العالم وتهديدات  وخداع تقلبات وتغيراتعلى ويعطيك الرب نصرة 
 

 ..  (٨١:  ٨٨١مز " )منت لذلك تكلمتآ"مات اإليمان عن العام الجديد لكلم بكهيا ت

 ..هدم للشك هو الن اإليمان عإ

 ..  (٨٧:  ٧١تث ) "نزه الصالحكيفتح لك الرب " علن إيمانك أنه في هذا العامأ

 .. ( ٨:  ٧١ مز)ليه إنت في احتياج أما توقيت المناسب تمامًا ال يرسل لك في

 الشريرالشيطان محركًا إياها األحداث ال تقودك ف..  (٨١:  ٧١تث ) "ال ذنبًا رأسًاالرب يجعلك " 

  .. بإيمانك متمسكًا بوعود كلمة الربأنت بل تحركها 

 ..  العلي هو الذي يهيمن على كل ما يخصك الرب ثق أن

 العمل و الخدمة في أمور (٨١:  ٧١تث ) "وتكون في االرتفاع فقط"

 ..سرة أمور الصحة النفسية والجسدية واألو
 

 ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ــ ـ
 

 ..  (٥:  ٨١عب ) لن تهملنيوألنك لن تتركني  أبي السماوي أشكرك

ً  خرج لي دائمًاستُ    .. (٨٢:  ٨٢قض ) حالوةفي من الجاو من اآلكل أُكال

 . . (٨٢: ٥٢ش إ) ال تنجح  ضدي في هذا العامورت كل آلة صُأشكرك ألن 

 ..( ٨٧: ٢٨ش إ) "كال شيئ وكالعدم" تكون.. معي يس ال تنجح خطط إبلأشكرك أبي السماوي أن 

 الصادقة بحسب كلمتك تؤذينيتقدر أن حسد أو عرافة ال أعلن إيماني أنه ال سحر و

 (٧١:  ٧١ عد) "..وال عرافة .. ليس عيافة "

 (١:  ٨١أم ) بل بركات على رأسي على حياتيمن أي نوع وفي أي مجال ال لعنات 

 ..الجديد  دوقدسني وأدخلني في العهيسوع الذي بررني من بدم ؤأألني 

 ..  تنقضه بقوتكبليس ضدي إكل ما عمله أشكرك ألن 

 ..وأرواحه الشريرة  على مملكة إبليسوحاسمة عام فيه انتصارات مجيدة أشكرك من أجل 

 

 (٢:  ١٢مز  )ة لنكون دائمًا سائرين من قوة إلى قو نرى فيه يد الرب تعمل بقوة عامنه أنعلن إيماننا 

 أكثر من أي وقت مضى فيه يعمل الرب بنا .. لمجد الرب  ًاعامويكون 

 (٥١: ٨٥كو ٨) "مكثرين في عمل الرب كل حين" فنكون

 هذا العام خدمات عظيمة من يدك ألخدمك  ًايا رب أعطني فرص

 ..  ًا عن أيام مضتتعويض لمجدكبقوة روحك 
 

 ..  يتزايد في حياتي يومًا فيومًا هثمررى القدس ألأطلب عمل الروح أبي السماوي 

 وربح النفوس زرع كلمتكوفي اتساع ملكوتك  مؤثردور أريد أن يكون لي 

 المحدودة لن  أنظر إلى نفسي وامكانياتي  

 ..أنت غير المحدودة ك اتلكن أصلي أن تستخدمني بامكاني

 (٥ـ  ١:  ٢٢حز ) لكعبين أو الركبتينليس فقط إلى مستوى ا ٬الروح القدس أصلي أن اختبر دائمًا مياه 

   دائمًا وأرتوي فأرفع الرأس طول العاممنها  أشرب .. عميقة تحملنيلكن مياه غزيرة 

 (٢: ٨٨١مز ) "رفع الرأسييشرب في الطريق لذلك ( نهر الروح)من النهر "


