لألطفال

صالة العهد

شكرا لك على محبَّتك
النعمة	أبانا السماويّ ،
ً
ً
لي ،وألنَّك جعلتني ابنا لك.

المحبة	ساع ْدني أن أحبَّك وأطيعك.
َّ
ُ
حب اآلخرين كما
الرأفة (الرحمة) 	ساعِ ْدني أن أ َّ
تُحبُّني أنت.
ُ
وأطلب أن
	أعترف بخطيَّتي،
التوبة
ُ
تُط ِّه َرني.
العبادة	سأسبِّحك من ِّ
كل قلبي.

االلتزام	يا يسوع ،أري ُد أن أتبعك فتكونَ
ربِّي .غيِّرني كما تشاء.

اال ِّتكال	امألني بروحك الق ُّدوس.
التأثير اجعلني أدا ًة لنعمتك ِّ
وحقك وعدلك.

التلمذة استخدمني لمجدك ولدعوة اآلخرين
التِّباعك.
اسم يسوعَ أصلِّي .آمين!
السلطان ِب ْ

إتباع يسوع مع ًا

theprayercovenant.org/kids

ٌ
آية للحفظ

اآلب َح َّتى ُن ْد َعى َأوْ َ
ال َد ِ
الله” (1يوح َّنا .)1 :3
“ا ْن ُظ ُروا أ ََّيةَ َم َح َّبةٍ أ َْع َطا َنا
ُ

“فَ َق َ
ِله َك ِم ْن كُ ِّل قَ لْ ِب َك ،وَ ِم ْن كُ ِّل َن ْف ِس َك ،وَ ِم ْن
بإ َ
ال َل ُه َي ُس ُ
الر َّ
وعُ :ت ِح ُّ
ب َّ
كُ ِّل ِفكْ رِ َك ِ
هذ ِه ِه َي ال َْو ِص َّيةُ ُ
األولَى وَ ال ُْع ْظ َمى” (م َّتى .)38-37 :22

ُ
ً
بعضا كما أنا أحببتكم” (يوح َّنا .)12 :15
بعضكم
حبوا
“هذه
َّ
وصيتي :أن ُت ُّ
يرا ِم ْن ِإ ْثمِ ي ،وَ ِم ْن َخ ِط َّي ِتي َط ِّه ْر ِني” (مزمور .)2 :51
ْ
“اغ ِس َّل ِني كَ ِث ً

ث ِب َجمِ ِ
يع َع َجا ِئ ِب َك” (مزمور .)1 :9
ب ِبكُ ِّل قَ لْ ِبي .أ َُح ِّد ُ
الر َّ
“أ َْح َم ُد َّ
ُونَ ،
أل ِّني َأ َنا كَ ذ ِل َك”
“ َأ ْن ُت ْم َت ْد ُعو َن ِني ُم َعل ًِّما وَ َس ِّي ًد ا ،وَ َح َس ًنا َت ُقول َ
(يوح َّنا .)13 :13

الر ِ
وح” (أفسس .)18 :5
ْ
“...ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
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“رأ َْي َنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًد ا كَ َما ِل َو ِح ٍ
ِ
ُوءا ِن ْع َمةً وَ َح ًّقا”
يد ِم َن
اآلبَ ،م ْمل ً
َ
(يوح َّنا .)14 :1

يع ُ
الر ِ
وح
ْ
األ َم ِم وَ َع ِّم ُد ُ
“اذ َه ُبوا وَ َتلْ مِ ذُ وا َجمِ َ
اس ِم اآلب وَ ْ
وه ْم ِب ْ
االب ِن وَ ُّ

ال ُْق ُد ِ
س” (م َّتى .)19 :28

“ ِلذ ِل َك َرفَّ َع ُه الل ُه أ َْي ً
(فيلبي .)9 :2
اس ٍم”
اس ًما فَ ْو َق كُ ِّل ْ
ضا ،وَ أ َْع َطا ُه ْ
ِّ

