
 الوعود العام
 (٠٦: ١٠إش " )يكون محاربوك كال شيء وكالعدم" ٦١٠٢

 (٠١: ٣حب " )على مرتفعاتيوُيمّشيني " ٦١٠٢

 (٦٢: ٦يؤ " )لكم عن السنين التي أكلها الجراد وّ ُض وُأع" ٦١٠١

 (٠١: ٠إر " )هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس" ٦١٠٣

 (٦٢: ٦١أي " )النائحينُيعزّ ي كمن .. يش كملك في ج" ٦١٠٦

٦١٠٠ 
 (١: ٢مي " )كاألسد بين وحوش الوعر"
 (٦١: ٦٣عد " )يرتفع كأسد.. هوذا شعب "
 (١: ١١تك " )ه ضهُينمن .. جثا وربض كأسد "

٦١٠١ 
 (٠٣: ٣صف " )يرعون ويربضون وال مخيف"

 (٠١: ٣١إر " )فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح وال مزعج"
 (٣: ٦٢مز " )مت عليَّ حرب ففي ذلك أنا مطمئنإن قا"

٦١١١ 
 (٠٠: ٢١إش " )نهارًا ولياًل ال ُتغلق. تنفتح أبوابك دائمًا و "
 .. هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه "

 (٠: ١٢إش " )ألفتح أمامه المصراعين واألبواب ال ُتغلق

٦١١١ 
 (٠: ٠١إش )" ويريحهم في أرضهم فتقترن بهم الغرباء"

له كل  " لكمهو .. نعمة وا   (٠١: ٢بط ٠" ) ُيمكّ نكمو  ،ُيقوّ يكمو  ،وُيثبّ تكم ،ُيكمّ 

٦١١٢ 
 (١: ١٢مز " )ليسكن المجد في أرضنا"
 (٦١: ٠في " )أني ال أخزى في شيء"
 (٠٦: ٢كو ٠" )تسلط عليَّ شيءيال "

٦١١٢ 
 (٢: ٦٢إش " )ويمألون وجه المسكونة ثماراً "

 (٠١: ٠٣يو " )ن يغسل بعضكم أرجل بعضيجب عليكم أ"
 (٠١: ٣مل " )وأفيض عليكم بركة حتى ال توسع"



٦١١٢ 
 (٦٦: ١١تك " )أرتفعت فوق حائطقد ان صأغ"

 (٠٣: ١٢إش " )ُأسهّ لكل طرقه و "

 (٠٣: ٦١تث " )وتكون في االرتفاع فقط" ٦١١١

٦١١٣ 
 (٣: ١٢إش " )ر الظلمة وكنوز المخابيءئوأعطيك ذخا"

 (٢: ١صم ٦" )هكان الرب ُيخلّ ص داود حيثما توجَّ و "
 (٣٢: ٦١أي  ٦" )ألن األمر كان بغتة"

٦١١٦ 
 (٠١: ٣١إر " )وال يصغرونمهم ظ ّ وُأعوال يقلون وُأكثّ رهم "
 (٢: ٦زك " )وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها"

 (٠١، ٠٣: ١عا " )ويصنعون جنات.. يدرك الحارث الحاصد " ٦١١٠

 (٦١: ٣٣تث " )يتذلل لك أعداؤك وأنت تطأ مرتفعاتهمف" ٦١١١

 (٦٢: ٣١إش " )ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة أضعاف" ٠١١١

 (٣: ٢١إش " )شراقكإفي ضياء  فتسير األمم في نورك والملوك" ٠١١١

٠١١٢ 
 (٠١: ١٠إش " )قاع ينابيعبوسط ال تح على الهضاب أنهارًا وفيفأ"

 (٠١: ١٦مز " )تدّهنت بزيت طري"

٠١١٢ 
 (٢١: ٠٢كو ٠" )مكثرين في عمل الرب كل حين"

 (١: ٣تي ٦" )ال يتقدمون أكثر ألن حمقهم سيكون واضحًا للجميع"

 (٢: ٢لو " )جداً  أمسكوا سمكًا كثيراً " ٠١١٢

 (٦٠: ٢٠مز " )تزيد عظمتي وترجع فتعزيني" ٠١١١

 (٢١: ٠و ي" )سوف ترى أعظم من هذا" ٠١١٣

 (٣٠: ٢أم " )سبعة أضعاف[ المسلوب] يرد  " ٠١١٦
 


