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  آيات الحفظ في هذا المساق: ُملَحق
 

 82: 11متّى  1الدرس 

تَعَالَْوا إِلَيَّ يَا َجِميَع اْلُمتْعَبِيَن " 

 ."َوالثَِّقيِلي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِريُحُكمْ 

الدرس 

11 

 82: 8تكوين 
هُ " ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ ِلذِلَك يَتُْرُك الرَّ

ِن َجَسدًا َويَْلتَِصُق بِاْمَرأَتِِه َويَُكونَا
 ."َواِحدًا

 11: 5كورنثوس 8 2الدرس 
يحِ فَُهَو إِذًا إِْن َكاَن أََحدٌ فِي اْلَمسِ "

 ٌ يَاُء اْلعَتِيقَةُ قَْد األَشْ :َخِليقَةٌ َجِديدَة
 ".ا اْلُكلُّ قَْد َصاَر َجِديدًاُهَوذَ َمَضْت،

الدرس 

12 

 11: 3بطرس 1

 ."ِليَْطلُِب السَّالََم َويَِجدَّ فِي أَثَِرهِ "

 1: 3يوحنا 1 3الدرس 

اُْنُظُروا أَيَّةَ َمَحبٍَّة أَْعَطانَا اآلُب "

 !"َحتَّى نُْدَعى أَْوالَدَ للاِ 

الدرس 

13 

 12: 3بطرس 1
ةً َواِحدَةً " فَإِنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا تَأَلََّم َمرَّ

ِمْن أَْجِل اْلَخَطايَا، اْلبَارُّ ِمْن أَْجِل 
بَنَا  ."إِلَى للاِ  األَثََمِة، ِلَكْي يُقَر ِ

 15: 1بطرس 1 4الدرس 
بَْل نَِظيَر اْلقُدُّوِس الَِّذي دََعاُكْم، "

يِسيَن فِي ُكل ِ  ُكونُوا أَْنتُْم أَْيًضا قِد ِ
 ."ِسيَرةٍ 

الدرس 

14 

 11: 82متّى 
فَاْذَهبُوا َوتَْلِمذُوا َجِميَع األَُمِم "

وحِ  دُوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ َوَعم ِ
 ."دُِس اْلقُ 

 الصالة الربّانية 5الدرس 
أَبَانَا الَِّذي فِي السََّماَواِت، ِليَتَقَدَِّس "

ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك . ِليَأِْت َملَُكوتُكَ . اْسُمكَ 
. َكَما فِي السََّماِء َكذِلَك َعلَى األَْرِض 

َواْغِفْر لَنَا . ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْومَ 
نَْغِفُر نَْحُن أَْيًضا ِلْلُمْذنِبِيَن ذُنُوبَنَا َكَما 

َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن . إِلَْينَا
يرِ  ر ِ نَا ِمَن الش ِ  ."نَج ِ

الدرس 

15 

 82-11: 6كورنثوس 1

دُوا للاَ . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم بِثََمنٍ " فََمج ِ

فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِهَي 

 ."للِ 

 الصالة الربانية 6الدرس 

 ..."أَبَانَا الَِّذي فِي السََّماَواِت، "

الدرس 

16  

 31-32: 18مرقس 
بَّ إِلَهَك ِمْن ُكل ِ قَْلبَِك، " َوتُِحبُّ الرَّ

َوِمْن ُكل ِ نَْفِسَك، َوِمْن ُكل ِ فِْكِرَك، 
تُِحبُّ قَِريبََك . ... َوِمْن ُكل ِ قُْدَرتِكَ 

 ." َكنَْفِسكَ 
 1: 8بطرس 1 7الدرس 

ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكَهنُوٌت " َوأَمَّ
ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء،  ، أُمَّ ُملُوِكيٌّ
ِلَكْي تُْخبُِروا بِفََضائِِل الَِّذي دََعاُكْم 

 ."ِمَن الظُّْلَمِة إِلَى نُوِرِه اْلعَِجيبِ 

الدرس 

17 

 31_32: 18مرقس 

بَّ " إِلَهَك ِمْن ُكل ِ قَْلبَِك،  َوتُِحبُّ الرَّ

َوِمْن ُكل ِ نَْفِسَك، َوِمْن ُكل ِ فِْكِرَك، 

تُِحبُّ قَِريبََك . ... َوِمْن ُكل ِ قُْدَرتِكَ 

 ."َكنَْفِسكَ 

 11: 8بطرس 1 8الدرس 

 ."أَِحبُّوا اإِلْخَوةَ . أَْكِرُموا اْلَجِميعَ "

الدرس 

18 

 1: 5بطرس 1
ُكْم َعلَ " ْيِه، ألَنَّهُ ُهَو ُمْلِقيَن ُكلَّ َهم ِ

 ."يَْعتَنِي بُِكمْ 
 81: 8بطرس 1 9الدرس 

فَإِنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا تَأَلََّم ألَْجِلنَا، "
َّبِعُوا  تَاِرًكا لَنَا ِمثَاالً ِلَكْي تَت

 ."ُخُطَواتِهِ 

الدرس 

19 

 12: 2بطرس 1

ِليَُكْن ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب َما أََخذَ "

 ."ا بَْعُضُكْم بَْعًضاَمْوِهبَةً، يَْخِدُم بِهَ 

الدرس 

11 

 22: 5متّى 

. بَاِرُكوا الَِعنِيُكمْ . أَِحبُّوا أَْعدَاَءُكمْ "

أَْحِسنُوا إِلَى ُمْبِغِضيُكْم، َوَصلُّوا 

ألَْجِل الَِّذيَن يُِسيئُوَن إِلَْيُكْم 

 ."َويَْطُردُونَُكمْ 

الدرس 

21 

 11-12: 5بطرس 1
انَا إِلَى َمْجِدِه َوإِلهُ ُكل ِ نِْعَمٍة الَِّذي دَعَ "

ِ فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع، بَْعدََما  األَبَِدي 
لُُكْم، َويُثَب ِتُُكْم،  تَأَلَّْمتُْم يَِسيًرا، ُهَو يَُكم ِ

نُُكمْ  يُكْم، َويَُمك ِ ِ لَهُ اْلَمْجدُ . َويُقَو 
 ."آِمينَ . َوالسُّْلَطاُن إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ 

 


