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03 -19: 11( أػَبه 7  

8 -7ح قضب  

07أي٘ة   

-------- 
  الوعد

(  عدل والرحمتال)   

 ( 17: 130ٍشٍ٘ر )

  

أحراج ، أحراجه َا رب  

أْ ذأذٍ اِْ َا ئٌهٍ 

اجؼو  ...وصخزذٍ

 ...ٍين٘رل يأري داخيي

ِْ  ُطذ ػييّ   ...ٍيني ٗم

 ...ُطذ ػيى ديبري

اضجطْي ٗاجؼيْي 

ب ىَشيئزل ال ٍُطيؼ  

 .ٍشيئزي

 الوعد
   وعدم الخوف( لحمايت)ا

( 88: 13ٍزى )    

ٔصٍٍ ِٓ أجً شثاتٕا 

اذٕا اٌّرمذُِٓ وشات  

اِرحأاخ فٍ ػًٍ 

. اٌجاِؼاخ واٌّذارص

ّجبح ٍظزَز أيَْب 

يش  ...ر٘اجذٗا َّ رأىق ٗر

 ،ىشجيجخ ٍإٍْخ ّبجذخ

خ ٗرؼَو ٍِ أجو يػبٍ

 .اىزةّ 

 الوعد
(  الخالص)   

(18 -11: 55ٍشٍ٘ر )  

أسأٌه أْ ذؼٍٍّٕ  َا رب  

األوي ذىىْ  تأْ أجؼٍه

د . ..ٍفٍ حُاذ ِا أْ أُحذ 

 ٍ...هٍ أوٌىَاذ
 اىَنبُ ىلذمز أُ رأ

 ٔنو ألّارّ  أُ، األٗه

يب سٍبً األٍ٘ر  لثيذي

    .رةّ 
 

  الوعد

 (  غفران)ال
 (9: 1ي٘دْب األٗىى )  

---------- 

ِٓ أجً  صٍٍ َا رب  ٔ

اٌؼائالخ اٌرٍ رفؼد 

األَادٌ وطٍثد وجهه فٍ 

ذ ثج  . اٌجّؼح اٌؼظُّح

ٗدّزرٌٕ  يَبٌّٖ يب رةّ ئ

ىيشٖبدح ىل ٗثَب صْؼذ 

دض٘ر  .ٍؼٌٖ يب رةّ 

.. .جزَبػبدىزشاً في االاٗ

ٗػالقخ شخصيخ ٍؼل يب 

 .رةّ 

 الوعد
 (  فرح وعدم الحزن)ال

( 0: 11ئشؼيبء )   

 ... ػجيٌت أّذ يب رةّ 

ىيض أدذ ٍثيل صج٘ر، 

َْ ، رؤٗفٌ  ٖيْي اى٘قذ ر

 َّ ِذّت، رذجْي وٗال ر ٍُ  ،

 ...ثذُٗ ٍقبثو

ساػذٍٔ أْ  َا رب  

أذذوق حثه ...ساػذٍٔ 

أْ أخٍص ...أْ أحُا 

 .فٍ ُحثه

 الوعد

 (الخالص) 
 (10 -18: 8ٍيخب )  

  04  -62:  8( أعمال 1
  66يشوع 

11أيوب    
-------- 

(  نصرة)ال  الوعد  

( 89: 00رثْيخ )    

(القٌامةحد الفصح )أ  

00 11 ص خدمة خاصة 

+ معاٌدة بعد الخدمة بالعٌد  

-------- 

 

الَ " 
ا  ٌَ ُبوا  َتَتَعجَّ
إِْخَوِتً إِْن 
َكاَن اْلَعالَُم 

  .ٌُْبِغُضُكمْ 
َنا  َنْحنُ  َنْعلَُم أَنَّ

َقِد اْنَتَقْلَنا ِمَن 
اْلَمْوِت إَِلى 
َنا  اِة، ألَنَّ ٌَ اْلَح

ُنِحبُّ 
  ."اإلِْخَوةَ 

 (14 -13:3 ٌوحنا 1)

41 -4: 41 أػَبه(41  

41 -47 قضبح  

14 ٍشٍ٘ر  
---------- 

 )الخالص(    الوعد

(88 -81: 55ئشؼيبء )

 وٍُشَا ذزفغاٌىُٕسح اإل

أٍبٍل يب خ جُّغ اٌؼائال

ٕب ثأُ رُْيز . ّصييرةّ 

 .ثأشؼخ ّ٘رك اىذقيقي

رنشف اىظيَخ ٗرُشيو 

اىقْبع ٗاىجزقغ ػِ 

ىؼالقبد اذ ٘دّ رُ ٖب، ػيّ٘

.ثل يب رةّ   

 (  نصرة)ال الوعد

 (83: 5أي٘ة ) 
------- 

11
11

03
5

------ 
ٔصٍٍ ِٓ أجً أتىاب 

ػًّ ثاترح ٌٍشثاب 

واٌشاتاخ فٍ وسطٕا.... 

ّصيي ثأُ رظذد جَيغ 

ٍِ أجو ثْبء بجبد دزياال

... ّصيي ٍِ ٍظزقجو ّبجخ

أجو ثْبء جيو يظؼى ّذ٘ 

يزفض  اىٖذف. جيو

ٗينزٓ  ،اىنظو ٗاىالٍجبالح

.خَظإٗىياى  

الوعد   

(  إستجابت الصالة)   
(89: 15أٍثبه )   

035

ػٍٍّٕ أْ أفهُ 

ِماصذن ٌحُاذٍ َا 

ضذ  طيز... أُ ال أرب  

 ٍشيئزل ثو رنُ٘

رذذ  خط٘اري ٍقزبدح

ّيز اىصالح ىفٌٖ 

...ػيَْي أُ ٍشيزل

   أطزْذ ػييل يب رّة.
 

  وعدال
  (  حياة األبديت)ال 

(5: 0رؤيب )   

337

هٕان ٔصٍٍ تأْ َىىْ 

والغ ثأٍ ٌٍؼائالخ ِؼه 

ٔصٍٍ تأْ  .َا رب  

ذسرخذَ خذِح اٌؼثادج 

 ،وَىىْ ٌها ذأثُز ٍِّىص

اٌىٍّح وّطزلح وذىىْ 

ذؼًّ ػًٍ ، ذحطُ اٌصخز

ثثاذهُ وذجؼً ٌهُ والغ 

 .رب   ثأٍ ِؼه َا

(  بركتال)  الوعد
(0 -1: 55ئشؼيبء )  

01
5

فىص ٔصٍٍ ِٓ أجً إٌ

اٌجذَذج اٌرٍ ذرىاجذ 

جرّاػاخ وٌُ خالي اال

ذُسٍُ حُاذها ٌه َا 

... دطٌّ اىقي٘د رب  

ىْ٘ر ا اٗدّزرٌٕ ىيزٗ

اىذقيقي ٗيزذٗق٘ا طؼٌ 

     .قززاة ٍْل يب رةّ اال

 (  خالص)ال الوعد
 (88 -85: 07دشقيبه )

------------ 

بٌن ٌدٌك  ٌا ربّ نضع 
.. .الصٌفٌة اتالمؤتمر
جميع المكان وبارك 

ات من ألفها التحضير
ارك ب ...إلى يائها

رات الراعي تحضي
د وسد   للدروس وارع  

 حتياجاتجميع اال
ثّبت المؤمنين  ...هاقُدو

في وسطنا وافتح أبواب 
  .من خاللها للخدمة

 

( معيتال) الوعد  
(01: 8رٍٗيخ )      

 

ٌُِحبَّ " َمْن الَ 
ْبَق فًِ  ٌَ أََخاهُ 

 . اْلَمْوتِ 
ٌُْبِغُض  ُكلُّ َمْن 
أََخاهُ َفُهَو َقاتِلُ 
َنْفٍس، َوأَْنُتْم 

َتْعلَُموَن أَنَّ ُكلَّ 
ِل َنْفٍس َقاتِ 

اةٌ  ٌَ َس لَُه َح ٌْ لَ
ٌة َثابَِتٌة  ٌَّ أََبِد

  ."فٌِهِ 
 (15 -14:3 ٌوحنا 1)
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   (قوة)ال الوعد

(9: 18م٘رّث٘ص اىثبّيخ )

َ طُزلٍ اٌّؼىجح  لى 

ِسرمُّح  ٌرصثح طُزلًا

 .ذُزضٍ صالحه َا رب  

دْع رٗدل اىقذٗص  

يأري ٗيَألّي ثبىق٘ح  

ٗاىفزح ..ألغيت 

ٗأّزصز  ضؼفبري

 ػييٖب.

  (تعزيتال)الوعد 
( 19: 95ٍشٍ٘ر )

011 9 11

6102

 501 ب. ظ  شبيبة كبار
-------- 

. 

  الوعد

 (  بنويت والميراث)ال
( 7 -5: 5غالطيخ )  

  -------------  
035

 ابالُخطّ  نصلً من أجل

ػالقبد ، فٍ وسطٕا

ٍظيذيخ ٗدذح  ...ٍقذطخ

ز أِّ ...ٗىغخ ٍشززمخ

اىؼيُ٘ ىجْبء ٍظزقجو 

قيقيخ ٍذجخ دّبجخ ٗ

 .  ثيٌْٖ

(  البركت) الوعد  
 (0: 100ٍشٍ٘ر )

------------- 
337

لو  األ الجتماعا 
لنشاطات الصيف

ورؤي سّاوَح أحالَ 

ِٓ أجً ٔشاطاخ 

وذزذُة اٌخذاَ  اٌصُف

ًٌ فٍ ِىلؼه ... َّ٘ و

خذٍخ ىٖذا ٍيَ٘ص في اى

 .8311اىؼبً 

 (غفرانال)  الوعد
( 07: 1ى٘قب )   

--------------- 
01

5

ًّ تؼضٕا اٌثؼض ٌٕرح  

ِرفهُّٓ ٔىالصٕا ؤىالص 

ظزيِ ئىى ّٗب اِخزَٓ

 ،ايجبثيبد اآلخزيِ ثَذجخ

ب ٗىْخذً ثؼضْب اىجؼض مَ

 .ػيَْب اىَظيخ في اىخذٍخ

 (  حمايت)ال   الوعد
(7: 05ٍشٍ٘ر )  

-------------------- 

تأْ ذجؼً  ٔصٍٍ َا رب  

اٌجثاي اٌشاِخح ػًٍ 

 ....أوالدن األِٕاء سهىالً 

، ٗرزفغ رُظقِظ مو ػبىي

مو ٍزضغ. ّصيي 

ذَبيخ ربٍخ ىيزاػي ى

 دجيجي.ثاله 

 الوعد
 (ثباث الكلمت)

(8: 53اشؼيبء )  

-------------------- 

اَ ُجذد ٌٍىزاسج ِٓ أجً خذ  

 .طٕاسفٍ و اٌزب   ؤشز وٍّح

ا َمْن "  َوأَمَّ
ِعٌَشُة َكاَن َلُه مَ 

اْلَعاَلِم، َوَنَظَر 
أََخاهُ ُمْحَتاًجا، 

َوأَْغَلَق 
أَْحَشاَءهُ َعْنُه، 
َف َتْثُبُت  ٌْ َفَك
ُة هللِا  َمَحبَّ

 ".فٌِِه؟
 (11:3 ٌوحنا 1)

 الوعد
 (الحياة األبديت)

( 5 -0: 1ثطزص األٗىى )  

---------------  
01

5

 (التقديس) الوعد

(9: 88الٗييِ )  
--------  
تاٌحّاَح  ٔطاٌة َا رب  

فىق اٌراِح وتإٌصزج 

واٌذػُ  .وً ضُك

ىيزاػي ثاله  اإلٌهٍ

 .. دجيجي ٗػبئيزٔ .

 (الخالص) الوعد

(41 -44: 01رٍيبء ا)  

-------------------- 

تزواخ وحصاد ِٓ خالي 

.اٌؼظح

ا أَْوالَِدي،  " ٌَ
الَ ُنِحبَّ 

بِاْلَكالَِم َوالَ 
َساِن، َبلْ بِاللِّ 

بِاْلَعَمِل 
 ".!َواْلَحقِّ 

( 11:3 ٌوحنا 1)

 85أػَبه ( 88

 18صَ٘ئيو األٗه 

 57ٍشٍ٘ر 

------- 
 (البركت) الوعد

( 18 -10: 108ٍشٍ٘ر )  

-------------------- 

 (البنويت) الوعد
(5 -5: 1أفظض )  

-------------------- 
11

11
03

5

 911 م  جبل صالة
------ 

لىج فٍ اٌصٍىاخ 

واٌؼثادج خالي 

..وحذج فٍ اٌجثً.

اٌصالج ...صٍىاخ 

طالً  ...ِىجهح

ثزمبد  ...ٍٗظذخ

طَبٗيخ .

 (الرحمت) الوعد

(9: 58اشؼيبء )  

--------------------  
035

 ٌررضاػف وسٔاخ

أضؼبف  اٌخذِح

ٗرأخذ  ،ٗأضؼبف

اىَإٍْيِ ٍِ ّجبح ئىى 

آخز ...ىزجقى رأص ٗفي 

اىؼي٘ اىَزصبػذ ىَجذ 

.اطَل األقذص

  الوعد
 (استجابت الصالة)

(81: 8ٕ٘شغ )  

-------------------- 
337

تؼذ  خذِح شفاء+ 

 االجرّاع ِثاشزج

ساػذٍٔ وٍ أحُا  َا رب  

 اال ذحد اٌظزوف ِمهىرً 

 اتً فىلها ِٕرصزً  اوِؼذتً 

 ًّ زٔ ...ألّل أّذ  اُِ

ٗدذك اىقبدر أُ رؼطيْي 

.أٗ أفزنزٍَب أطيت  أمثز

  
 (قوةال) الوعد

(1: 8ريَ٘ثبٗص اىثبّيخ )  

---------------- 
01

5

خاصح ِراتؼح وذٍّذج 

ٌجُّغ اٌّإُِٕٓ اٌجذد 

خبصخ  ٍب  فٍ وسطٕا

.ثؼذ اىجَؼخ اىؼظيَخ

 (رانالغف) الوعد
(7: 55 اشؼيبء)  

--------------- 

 (الفرح) الوعد
( 10: 5ثطزص األٗىى )  

-------------------- 

ٔصٍٍ ِٓ أجً حىّح  َا رب  

اى٘قذ ىجَيغ  فٍ ذزذُة

 اىخبدٍيِ في ٗططْب.

ُه إِْن " ألَنَّ
الََمْتَنا قُلُوُبَنا 
َفاهللُ أَْعَظُم 
ِمْن قُلُوبَِنا، 
ْعلَُم ُكلَّ  ٌَ َو

ءٍ  ًْ   ".َش
(20:3 ٌوحنا 1)

 


