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ِتُكْم ِبشا  ماا َلا تاْهتامُّوا ِلماِعيشا ْأِن ماا تاْأُكُلونا وا
اِدُكْم ِبشا  ، واَل ألاْجسا ُبونا . ْأِن ماا تاْلباُسونا تاْشرا

مااءِ  ا َلا تاْزراُع واَل ِإنَّها : تاأامَُّلوا ُطُيورا السَّ
اِزنا  ، واأاُبوُكُم تاْحُصُد واَل تاْجماُع ِفي ماخا

مااِويُّ ياُعوُلهاا لاْستُ . السَّ لا ِمنْ أافا ا ْم أاْنُتْم أاْفضا ها كاِثيرًا؟

اءِ  ِلمااذاا تاْحِمُلونا هامَّ اْلِكسا نااِبقا وا ؟ تاأامَُّلوا زا
ْيفا تاْنُمو ْقِل كا ُب واَل تاْغزِ ِإنَّهاا َلا : اْلحا ُل؛  تاْتعا
لاِكنِّي أاُقوُل لاُكمْ  تَّى سُ : وا لاْيمااُن ِفي ِقمَِّة حا

اِدُل وا  مااَلً ماْجِدِه لاْم ياْلباْس ماا ُيعا ًة ِمْنهاا جا !اِحدا
انا هللُا هاكاذاا ُيْلِبُس ا يَّةا فاِإْن كا ابا اْلبارِِّ ، ألاْعشا

تُ  ُد اْلياْوما وا ا ُتْوجا ْطراُح غادًا ِفي النَّاِر،ماعا أانَّها
ِليِلي لاْسُتْم أاْنُتْم، ياا قا ًا أافا اإِليمااِن، أاْولاى ِجدِّ

ُكْم؟  يسوع-ِبأاْن ياْكُسوا
(6:25-30متى )



اِكُن تاحتا ِستِر ا ، السِّ ِليِّ لعا
أُقوُل للِ . ِديرِ ُتظالُِِّلُه ِحماياُة القا 
لايهِ  أنتا إلاِهي »: الَِّذي أتَِّكُل عا

ِأي واِحصِني ماْلجا ِمنا الفاخِِّ « !وا
ُينِقُذكا  ُينِقذُ . سا كا ِمنا سا

يافِرُد . الُمِصيباِة وااألْوِبئاةِ  سا يا  ، وا يِه فاوقاكا ناحا ُعكا جا دا
ي ناحا .  هِ تاحتاِمي تاحتا جا

ياُكوُن إخالُصُه سِ  سا ياجًا وا
ولاكا  !حاِميًا حا

(91:1-4راميزالم)



يُثما تاذهابُ  لاى! ألنَُّه ُيوِصي ماالِئكاتاُه ِبكا ِلكاي ياحُرُسوكا حا ياْحِملوناكا عا ر  سا ُمكا ِبحاجا .أياِدْيِهْم، ِلئاالِّ تارتاِطما قادا
كا ِإلاى األاْرضِ  ياُقودا كا طاواالا الطَِّريِق، وا ا لاكا هاا أاناا ُمْرِسٌل ماالِكي أامااماكا ِلياْحُرسا ْدُتها أِسيُر ِبُحُضوِري . الَِّتي أاْعدا أنا سا

.أماماكا واأُقوُدكا 
(33:14وج رالخ,23:20وج رالخ, 91:11-12راميزالم)



لاْستُ   أاْحتااُج ِإلاى الرَّبُّ رااِعيَّ فا
ْيء   ْض . شا رااءا ِفي مارااع  خا اه  هااِدئاة  ُيْرِبُضِني، واِإلاى ِميا 

ُيْرِشدُ ُيْنِعُش نافْ . ياُقوُدِني ِني ِسي وا
.  راامًا َِلْسِمهِ ِإلاى ُطُرِق اْلِبرِِّ ِإكْ 

تَّى ِإذاا اْجتاْزُت واادِ  ي ِظالِل حا
اُف ُسوءاً   ألانَّكا اْلماْوِت، َلا أاخا

اكا وا . ُترااِفُقِني ُعكَّاُزكا ُهماا عاصا
اِن عاِزيما  دا دِِّ تاْبُسُط . ِتيماِعي ُيشا

لاى مارْ  أاًى ِمْن أامااِمي ماْأُدباًة عا
اِئي ْحتا ِبالزَّ . أاْعدا ، ْيِت راْأِسيماسا

ْأِسي ْيٌر ِإنَّ . واأافاْضتا كا ماا خا اِنِني ٌة ياْتباعا راْحما يااِتي، وا طاواالا حا
ياُكوُن باْيُت الرَّبِِّ  نًا ِلي وا  ماْسكا

ى األايَّامِ  (23راميزالم. )مادا



، ِممَّْن الرَّبُّ ُنوِري واخاالِصي
اُف؟ الرَّبُّ ِحْصُن حا  ي أاْرتاِعُب؟ ِإِن اْصطافَّ ِض يااِتي ِممَّْن أاخا دِِّ

ْلبِ  اُف قا ْيٌش، َلا ياخا باْت . يجا إْن ناشا
ْرٌب، أاظالُّ ِفي لايَّ حا ذاِلكا عا

يِني ِفي ياْوِم ألانَُّه ياْحمِ . ُمْطماِئنِّاً 
ْقِف با  رِِّ تاْحتا سا ياْحُرسُ الشَّ ِني ْيِتِه وا

ْيماِتهِ  لاى . آِمنًا ِفي ِخبااِء خا ِإْذ عا
ْخراة  عااِلياة  ياْرفاعُ  اْسُم الرَّبِِّ . ِنيصا
يقُ ُبْرٌج ماِنيٌع ُيْهراُع ِإلا  دِِّ ْيِه الصِِّ

طارِ  ياْنُجو ِمنا اْلخا راميزالم. )وا

(18:10أمثال ، 3,5,27:1
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