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   فقال له ال في الحلم انا ايضا علمت انك بسلمة قلبك فعلت هذا.وانا ايضا20:6تكوين 
.امسكتك عن ان تخطئ الي+.لذلك لم ادعك تمس+ها

   ثم جاء كل من انهضه قلبه وكل من سم+حته روحه.جاءوا بتقدمة الرب لعمل خيمة35:21خروج 
.الجتماع وكل خدمتها وللثياب المقدسة

.  وكل النساء اللواتي انهضتهن+ قلوبهن+ بالحكمة غزلن شعر المعزى35:26خروج 
   وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد اعداؤك ويهرب مبغضوك من10:35عدد 

.امامك
   في هذا اليوم أبتدئ اجعل خشيتك وخوفك امام وجوه الشعوب تحت كل2:25تثنية 

السماء.الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون امامك
   فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا آكلة.هو يبيدهم ويذلهم امامك فتطردهم9:3تثنية 

.وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب
   وقالت للرجلين علمت ان الرب قد اعطاكم الرض وان رعبكم قد وقع علينا وان جميع2:9يشوع 

.سكان الرض ذابوا من اجلكم
   وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود ان داود اسرع وركض نحو17:48صموئيل  1

.الصف للقاء الفلسطيني
   فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله.ولم17:50صموئيل  1

.يكن سيف بيد داود
   وفي كل بلد ومدينة كل مكان وصل اليه كلم الملك وأمره كان فرح وبهجة عند8:17استير 

اليهود وولئم ويوم طيب.وكثيرون من شعوب الرض تهودوا لن رعب اليهود وقع عليهم
.  لبست البر فكساني.كجب+ة وعمامة كان عدلي29:14ايوب 
.  غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد13:11امثال 
.  الصالح يورث بني البنين وثروة الخاطئ تذخر للصد+يق13:22امثال 
.  ل تسلب الفقير لكونه فقيرا ول تسحق المسكين في الباب22:22امثال 
.  لن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي انفسهم22:23امثال 

   وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة.ل يعبر فيها نجس بل هي35:8اشعياء 
.لهم.من سلك في الطريق حتى الجهال ل يضل

   اذا اجتزت في المياه فانا معك وفي النهار فل تغمرك.اذا مشيت في النار فل تلدع43:2اشعياء 
.واللهيب ل يحرقك

   فانه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت.وانا اخاصم49:25اشعياء 
مخاصمك واخل+ص اولدك

   كل آلة صورت ضدك ل تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه.هذا54:17اشعياء 
هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب

   فلبس البر كدرع وخوذة الخلص على راسه.ولبس ثياب النتقام كلباس واكتسى59:17اشعياء 
.بالغيرة كرداء

   فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده.عندما يأتي العدو59:19اشعياء 
كنهر فنفخة الرب تدفعه

   فرحا افرح بالرب.تبتهج نفسي بالهي لنه قد البسني ثياب الخلص كساني رداء61:10اشعياء 
.البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها



   وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويقف في الثغر امامي عن الرض لكي ل22:30حزقيال 
.اخربها فلم اجد

   تكون له ارضا ملكا في اسرائيل ول تعود رؤسائي يظلمون شعبي والرض يعطونها45:8حزقيال 
لبيت اسرائيل لسباطهم

.  ليتغي+ر قلبه عن النسانية وليعط قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة ازمنة4:16دانيال 
   الول كالسد وله جناحا نسر.وكنت انظر حتى انتتف جناحاه وانتصب على الرض7:4دانيال 

.وأوقف على رجلين كانسان وأعطي قلب انسان
   فاجاب وكلمني قائل هذه كلمة الرب الى زربابل قائل ل بالقدرة ول بالقوة بل بروحي4:6زكريا 

.قال رب الجنود
.  ولو لم تقص+ر تلك اليام لم يخلص جسد.ولكن لجل المختارين تقص+ر تلك اليام24:22متى 
.  اسهروا وصل+وا لئل تدخلوا في تجربة.اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف26:41متى 

.  فانتهره كثيرون ليسكت.فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني10:48مرقس 
.  فوقف يسوع وامر ان ينادى.فنادوا العمى قائلين له ثق.قم.هوذا يناديك10:49مرقس 
.  فطرح رداءه وقام وجاء الى يسوع10:50مرقس 
.  فاجاب يسوع وقال له ماذا تريد ان افعل بك.فقال له العمى يا سيدي ان ابصر10:51مرقس 
  فقال له يسوع اذهب.ايمانك قد شفاك.فللوقت ابصر وتبع يسوع في الطريق10:52مرقس 
   واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلم باليات16:20مرقس 

التابعة.آمين
.  فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي14:23لوقا 
.  لني انا اعطيكم فما وحكمة ل يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها21:15لوقا 
   اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهل للنجاة من جميع هذا المزمع ان21:36لوقا 

يكون وتقفوا قدام ابن النسان
.  لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير17:15يوحنا 

.  الذي لما أتى ورأى نعمة ال فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب11:23اعمال 
   فلما سمع المم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب.وآمن جميع الذين كانوا13:48اعمال 

.معي+نين للحياة البدية
   لم تصبكم تجربة ال بشرية.ولكن ال امين الذي ل يدعكم تجربون فوق ما10:13كورنثوس  1

.تستطيعون بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا
  لنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون16:9كورنثوس  1

   فقال لي تكفيك نعمتي لن قوتي في الضعف تكمل.فبكل سرور افتخر بالحري12:9كورنثوس  2
.في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح

.  البسوا سلح ال الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس6:11افسس 
.  وعن الملئكة يقول الصانع ملئكته رياحا وخدامه لهيب نار1:7عبرانيين 
  أليس جميعهم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لجل العتيدين ان يرثوا الخلص1:14عبرانيين 
.  فاخضعوا لل+ه.قاوموا ابليس فيهرب منكم4:7يعقوب 

   واله كل نعمة الذي دعانا الى مجده البدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم5:10بطرس  1
يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم
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