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.  كما احبني الب كذلك احببتكم انا.اثبتوا في محبتي15:9يوحنا 
   والن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل .ل43:1اشعياء 

.تخف لني فديتك.دعوتك باسمك.انت لي
   قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم1:5ارميا 

.قدستك.جعلتك نبيا للشعوب
   ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر15:16يوحنا 

.ويدوم ثمركم.لكي يعطيكم الب كل ما طلبتم باسمي
   ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان1:2يوحنا  3

.نفسك ناجحة
   اذ صرت عزيزا في عينيa مكرما وانا قد احببتك اعطي اناسا43:4اشعياء 

.عوضك وشعوبا عوض نفسك
   تراءى لي الرب من بعيد.ومحبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك31:3ارميا 

.الرحمة
   كيف اجعلك يا افرايم.اصيaرك يا اسرائيل.كيف اجعلك11:8هوشع 

.كأدمة.اصنعك كصبوييم.قد انقلب عليa قلبي.اضطرمت مراحمي جميعا
   لنه هكذا احب ا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل3:16يوحنا 

.من يؤمن به بل تكون له الحياة البدية
   هل تنسى المرأة رضيعها فل ترحم ابن بطنها.حتى هؤلء49:15اشعياء 

.ينسين وانا ل انساك
.  هوذا على كفي نقشتك.اسوارك امامي دائما49:16اشعياء 
  لني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك ل تخف انا اعينك41:13اشعياء 

   وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به.وها انا معكم كل اليام28:20متى 
الى انقضاء الدهر.آمين

.  ل تضطرب قلوبكم.انتم تؤمنون بال فآمنوا بي14:1يوحنا 
   ل تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة اسرائيل انا اعينك يقول الرب41:14اشعياء 

.وفاديك قدوس اسرائيل
   اذا اجتزت في المياه فانا معك وفي النهار فل تغمرك.اذا مشيت43:2اشعياء 

.في النار فل تلدع واللهيب ل يحرقك
.  مزمور لداود.الرب راعيa فل يعوزني شيء23:1مزامير 
.  في مراع خضر يربضني.الى مياه الراحة يوردني23:2مزامير 
.  يرد نفسي.يهديني الى سبل البر من اجل اسمه23:3مزامير 
   ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت ل اخاف شرا لنك انت23:4مزامير 

.معي.عصاك وعكازك هما يعزيانني
   ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقيa.مسحت بالدهن راسي.كاسي23:5مزامير 

.ريا
   انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب23:6مزامير 



الى مدى اليام
   سلما اترك لكم.سلمي اعطيكم.ليس كما يعطي العالم اعطيكم14:27يوحنا 

.انا.ل تضطرب قلوبكم ول ترهب
   وسلم ا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في4:7فيلبي 

المسيح يسوع
.  اذا اضطجعت فل تخاف بل تضطجع ويلذ نومك3:24امثال 
   بسلمة اضطجع بل ايضا انام.لنك انت يا رب منفردا في طمأنينة4:8مزامير 

تسكaنني
  هوذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته33:18مزامير 
   الذي به ايضا قد صار لنا الدخول باليمان الى هذه النعمة التي نحن5:2رومية 

.فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد ا
   لنكم بفرح تخرجون وبسلم تحضرون.الجبال والكام تشيد55:12اشعياء 

.امامكم ترنما وكل شجر الحقل تصفق باليادي
   فانتم كذلك عندكم الن حزن.ولكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم16:22يوحنا 

.ول ينزع احد فرحكم منكم
.  ومن انكرني قدام الناس ينكر قدام ملئكة ا12:9لوقا 

.  واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة10:30متى 
   فان الجبال تزول والكام تتزعزع اما احساني فل يزول عنك54:10اشعياء 

وعهد سلمي ل يتزعزع قال راحمك الرب
.  تعالوا اليa يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وانا اريحكم11:28متى 

.  اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي2:10نشيدالنشاد 
  لكن هانذا اتملقها واذهب بها الى البرية والطفها2:14هوشع 
   واخطبك لنفسي الى البد واخطبك لنفسي بالعدل والحق2:19هوشع 

.والحسان والمراحم
.  اخطبك لنفسي بالمانة فتعرفين الرب2:20هوشع 

   فقال ا لموسى أهيه الذي أهيه.وقال هكذا تقول لبني اسرائيل3:14خروج 
أهيه ارسلني اليكم

   وانا الرب الهك من ارض مصر.والها سواي لست تعرف ول مخلaص13:4هوشع 
.غيري
.  انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به15:14يوحنا 

   هانذا واقف على الباب واقرع.ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل3:20رؤيا 
.اليه واتعشى معه وهو معي
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