
 2016لسنة الخادمين مع جميع المؤمنين   الراعي وعائلتهالخدمة,  لدعم 2016\ 04 شهر –المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف ة لكنيس ةلوات, القراءات والنشاطات اليوميبرنامج الص

 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة لسبتا

34 -17: 20(متى 2  
  34 -32عدد 
2أيوب     

------- 
  (رحمة)ال الوعد

 (31: 4)تثنية  

--------- 

بعطية  نطالب يا رب  

تنسكب الروح القدس 

، على كنيستنا، بيوتنا

 ..نريد يا رب  عائالتنا .

أن نمتلئ بك...نشتاق 

لرائحة مجدك... 

 .نحتاجك

16 – 1:  20متى (1  
31-30عدد   

1أيوب   
--------- 

 الوعد لهذا اليوم
  (رانالغف)
 (25: 11 رقس)م

---------- 
 ص  مدرسة أحد0011
 ب. ظ شبيبة كبار 305
 م اجتماع متابعة 037

------ 
نطالبك بالنظام والعمل 

كي نكون  بجدية والتوقيت

 .للخدمة مهيئين

  12 -1: 23( متى  7
  8 -7تثنية 

7أيوب   
------- 

 )الخالص(   الوعد
( 2: 6)كورنثوس الثانية     
-------------  

 ب. ظ شبيبة إعدادي 305

------ 

بأن  أصلي يا رب  

تعلمني ضبط النفس 

واالتزان في تعاملي مع 

أن أتعلم كيف  ن.اآلخري

نفسي وأعمل  أضبط

بحسب على تغييرها 

توجيهك الروحي 

بحسب ما تُريدني أن و

  .أكون يا رب  

  46 -23:  22(متى 6
  6 -5تثنية 
  6أيوب   

-------- 
 الوعد

(  يسةحماية الكن)  
 (18:16 متى )

------------- 
 م اجتماع العائالت 7 00

 الجلوس مع متسابقي متى
  9مرحلة 

--------- 

 منك الجميع "يا رب  

 ."ومن يدك أعطيناك

 من أجل نشكرك يا رب  

حساناتك الدائمة والتي ا

ال تزول ...من أجل 

ظيمة من عطاياك الع

 أجلي أنا الغير مستحق.

العطاء  علمني يا رب  

 .وبسخاء

22 -1: 22( متى 5  
  4 -3تثنية 

5أيوب     

--------- 
  الوعد

 (الحياة األبدية) 
( 24: 5)يوحنا   

-------------------- 
 ب. ظ اجتماع السيدات   305

------ 

نصلي من أجل 

ه الحقيقي  التوج 

، روح يا رب   نحوك

، تواضع وانكسار

روح اتكال وتسليم 

يا فينا كامل لعملك 

  .بر

46 -28: 21ى ( مت4  
   2 -1تثنية 

4أيوب    
----------- 

 )الفرح(     الوعد
(11 -9: 16مزمور )  

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

من أجل نصلي  يا رب  

عمل إعالن الكلمة 

القس بالل  من خالل

 رب  تكلم يا  .حبيبي

، لتكن عيناك واعمل

ا  .عليه ليالا ونهارا

 

  27 – 1: 21(متى 3
36 -35عدد   
  3أيوب   

---------  
 الوعد

 )استجابة صالة(

(18 -17:  41اشعياء )  

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

  ثالث من الصومالاألحد 
ص خدمة األحد +  10 30

 مدرسة أحد
م مسابقة متى  006

  8مرحلة 
----- 

من أجل  نصلي يا رب  

التحرير من فخ 

 ... اإلنشغالية

الكل فاني والعالم يمضي 

 وقبض الريح ...لنتحرر 

الم ونسعى وراء من الع

 .وأفضل ما هو باقي

قَاَل ِلي:   "
 ِ ب  إِنََّما بِالرَّ

اْلبِرُّ 
ةُ.  َواْلقُوَّ
إِلَْيِه يَأْتِي، 
َويَْخَزى 
َجِميُع 

اْلُمْغتَاِظيَن 
 ". َعلَْيهِ 

 (24: 45اشعياء )

  31 -1: 24(  متى  9
12 -11تثنية   
  9أيوب  

------ 
 )البركة(   الوعد

 ( 17: 14)أعمال الرسل 

-----------  

ر إلى ضعف نظ  يا الهي ا  

 ل نعمتكرس  طبيعتي وأ
تمجد لتساعدني حتى ي

اسمك في أعماقي وأتحدى 

 .ضعفي

  39-13: 23متى  (8
10-9تثنية   

  8أيوب  
------ 

 )الميراث(   الوعد

 ( 13: 57إشعياء ) 
------ 

 ص  مدرسة أحد0011
 ب. ظ شبيبة كبار 305

------- 

نميز بأن  نا يا رب  لمع

 .صوتك وروحك أيها اآلب

  46 -26: 26(متى14
  22-21تثنية 

  14أيوب
-------- 
  الوعد

 )الحياة األبدية(  

 ( 21: 3رؤيا )
-------- 

 ب. ظ شبيبة إعدادي 305

------ 

ا كن لنا مرشد   يا رب  

القلوب إلى حتى نصل 

 ،والضالةالمحتاجة 
استخدمنا لنكون شهادة 

لنفوس لك وتأتي احي ة 

 .من خاللنا يا رب  

  25 -1: 26(متى  13
  20 -19تثنية 
  13أيوب  

---------- 
( عدم الخوف) الوعد

(8-6: 31)تثنية    

----- 
 م اجتماع العائالت 7 00

--------- 

 من أجل نصلي يا رب  

تحضيرات عيد 

سبوع الفصح وأ

نصلي بثقة . اآلالم

واتكال أنك ستعمل في 

. ليكن وسطنا يا رب  

لثبات وخالص  ةأدا

 نفوس جديدة. 

  46 –31: 25(متى12

  18 -17تثنية 

  12أيوب  

----------- 
 )الحماية( الوعد

 )صموئيل الثاني

 22 :31-32) 

--------- 

الخادمين  ئهي   يا رب  

ر القادمين لى إ وحض 

 رحض   . سبوع اآلالمأ

القلوب لتكن قلوب 

صالحة كالتربة الجيدة 

كي ينمو كل من يتحد 

ي هذا األسبوع معك ف

 الخاص.

  30-1: 25( متى11
  16 -15تثنية 
  11أيوب  

--------- 
  الوعد

 )استجابة صالة(
(  14: 5)يوحنا األولى   

------- 

روح  ف  نصلي بأن ير

ب على عتبات بيت  الر 

راعينا الغالي 

، سور من وعائلته

طهم،   نار يحو 

النجاح والتفوق ال 

 االرتفاعيفارقهم، في 

      .لمجد الرب  

  51-32: 24(متى10
14 -13 تثنية  
10أيوب    

------- 
 (  القوة) الوعد

 ( 6: 4)زكريا 
--------- 

  من الصومرابع الاألحد 
ص   خدمة األحد +  10 30

 مدرسة أحد
----- 

من أجل التخلي عن كل 

رافضين ، كال أرضيت  ا

ناظرين  ،اتكال بشري كل

المجد  إلى رب  فقط 

 يسوع.

اَل فَِإنَّ اْلِجبَ 
تَُزوُل، 
َواآلَكاَم 

ا  تَتََزْعَزُع، أَمَّ
إِْحَسانِي َفالَ 
يَُزوُل َعْنِك، 
َوَعْهدُ 

َسالَِمي الَ 
يَتََزْعَزُع، 
قَاَل َراِحُمِك 

بُّ   ."الرَّ
( 10: 54اشعياء  ) 

  31 -1: 27( متى 16
27-25تثنية   
16أيوب    

------- 
 )البركة(    الوعد

 (32 -31: 6متى )   
--------- 

قدرة  ني أعط  رب   يا

حتى أثبت ليوم التحمل 

 المجيء.

  75 -47: 26متى(15
24-23تثنية   
15أيوب   

------- 
 )المعية(   الوعد

 (9 -8: 41)إشعياء   
-------- 

 ص  مدرسة أحد0011
 ب. ظ شبيبة كبار 305

------- 

ض إرادتي  يا رب   رو 

 .ألثبت فيك



 2016لسنة لدعم الخدمة, الراعي وعائلته الخادمين مع جميع المؤمنين   2016\ 04 شهر –ليومية لكنيسة المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف برنامج الصلوات, القراءات والنشاطات ا
 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

  22 -1: 4(أعمال 23

  27: 6 -2: 5يشوع  

  23أيوب 

-------- 
(  الغفران)  الوعد  

 ( 38: 78مزمور )

----  

نصلي من أجل  يا رب  

الشعور مع اآلخرين 

ورفض روح التجاهل 

لنكن يدك . والكسل

على األرض وقلبك 

ذي ينبض بقلوبنا ال

 . ويعمل من خاللنا

 

  3( أعمال  22
  1: 5 -1: 3يشوع 

  22أيوب 
------- 

)استجابة الوعد
 صالة(  

(15: 5يعقوب )    
------- 

230 ب. ظ  لقاء فصحي 

 خاص لألطفال 
 ب. ظ شبيبة كبار 305

-------- 

مسحة خاصة على 

معلماتنا وعلى 

مسحة على البرنامج...

فريق أبناء الملك وفريق 

 مسحة يسوع ...

استخدمهم بمسحة وتألق 

لخالص أطفال 

 . وعائالت جديدة يا رب  

   47-14: 2(أعمال 21
   2-1يشوع 

21أيوب    
------- 

(  الخالص) وعدال
(4: 13هوشع )  

------- 
 ب. ظ شبيبة إعدادي 305

------ 

نصلي من أجل خلوة 

 : عميقة مع الرب  

علمني كيف أحبك. 

علمني قداستك وقدسني 

هنك ألرى هبني ذ. فيك

 الحق والحياة.
 

  13 -1: 2(أعمال  20
34-33تثنية   

20أيوب   
-------- 
  الوعد

 )الحياة األبدية(  
 (18: 8)روميه   

---------- 
 م اجتماع العائالت 7 00

--------- 

علمني  يا رب  
ال أسمح أوساعدني 

لنفسي أن أقلق أو 
ا. أخاف أو أكون جبان  

علمني أن أستند عليك 
وأستمد قوتي من 

   .قوتك
   

  1(  أعمال  19
  32 – 31تثنية 
   19أيوب  

--------- 
 )الحماية(   الوعد

(5: 30) أمثال    
------- 

 ب. ظ اجتماع السيدات   305
------ 

 ما أكثر خطايانا يا رب  

، ما وما أكثر رحمتك

 أكثر عصياننا يا رب  

وما أعظم يدك العظيمة 

  الغير متناهية. تكوأبو  

دربي حتى  أنر يا رب  

أُكف  عن إحزان قلبك 

 أيها اآلب.   

   28( متى 18
  30 – 29تثنية 

  18  أيوب
-------- 

( الحماية) الوعد
 (8: 3رؤيا )

------- 

من أجل  نصلي يا رب  

عمل الروح في الكنيسة 

من خالل الراعي بالل 

ونحن على  حبيبي

أسبوع اآلالم. أبواب 

  ،الراعي األحالم َهب

وليكن هذا الصوت 

النبوي كمطرقة تحطم 

جميع الصخور ويُرى 

 .مجدك في وسطنا

  66-32: 27متى  (17
  28تثنية 

17أيوب    
---------  

 )الفرح(    عدالو

( 26: 2)جامعة     
------- 

  الخامس من الصوماألحد 
ص   خدمة األحد +  10 30

 مدرسة أحد
----- 
من أجل فك  نصلي يا رب  

قيد محبة المال والسعي 
نضع لهذا القيد ا. وراءه

بأن  يا رب   كنحدًا، نطلب م
تُنير القلوب وتنزع الغشاء 

عن العيون ألن كل 
مام مكشوف ُمعلن عندك وأ

 .مجدك يا رب  

ا "     َوأَمَّ
الَِّذيَن يُِريدُوَن 
أَْن يَُكونُوا 
أَْغنِيَاَء، 

فَيَْسقُُطوَن فِي 
 ٍ تَْجِربٍَة َوفَخ 
َوَشَهَواٍت 
َكثِيَرٍة َغبِيٍَّة 
ٍة،  َوُمِضرَّ

ُق النَّاَس  تُغَر ِ
فِي اْلعََطِب 

  ."َواْلَهالَكِ 
 (9: 6تيموثاوس  1)

  25 -2: 8( أعمال 30

 21-20يشوع 

  30أيوب  

------- 
 )الخالص(    الوعد

 (12: 4 أعمال الرسل)
---------- 

 1000 ص 
عمل تطوعي + 

 استقبال الزهور للعيد
------------ 

جميع  فع يا رب  نر

قبلتك التي  النفوس

خالل وسلمت حياتها 

، الجمعة العظيمة

ن بأن تُكمل عمل طالبي

 .النهضة في وسطنا

ل من أج انصلي أيضا 

عاملة خالل العمل أيدي 

  .التطوعي
  

  1: 8 -20: 7(أعمال29
19  -18يشوع   

  29أيوب  
--------- 

 )السالم(   الوعد

 (8: 4)مزمور  
------- 

00 6 م الجمعة العظيمة 

خدمة خاصة وحمل 
+الصليب  

) مسيرة الصليب في البلدة 
 بعد الخدمة مباشرةً(

--------- 

م ر آالك  تذ  أختي /أخي 

ته وكم قاسى المسيح ورحم

ر وتذك   م ابليسقاو  . ألجلك
فتديت بدم المصلوب اأنك 

 ك  الحمل الوديع الذي أحب  
 .بهذا القدر

  ي مثل هذا اليومف) 
محاكمة المسيح، صلبه، 

 .(أسلم الروح، دفن

 

  19 -1: 7( أعمال 28
  28بأيو 17-15يشوع 

------- 

)التعزية(   الوعد   
(13: 4)تسالونيكي األولى    

------- 
 00 7  م  الخميس الكبير 

+خدمة خاصة   

)مناولة( شركة مقدسة  
----------- 

 ع واخدم  تواض  أختي أخي /

اآلالم ألجل  حتمل  ااآلخرين، 

 المسيح. 

 أرسلَ )في مثل هذا اليوم 

ميذه إلعداد المسيح تال

ي، ، العشاء السر  الفصح

 م، تكلغسل أرجل التالميذ

الرب عن الروح وعمله في 

، المسيح في ةالكنيس

القبض عليه  سيماني،جث

 .وانكار بطرس

 

 

  6( أعمال 27
  14-13 يشوع

  27أيوب
------- 

  )القوة(    الوعد
( 31: 40)اشعياء   

------- 

 00 7  م  خدمة خاصة 

------ 
ب في للر   اك ن شاهد  

 .حياتك

نكم ال تعلمون سهروا ألا"

  في أية ساعة يأتي ربكم"

رأة في مثل هذا اليوم الم)

سكبت الطيب في بيت 

 .سمعان(

الراعي مسحة على 

خدمة هذا اليوم من و

 م.أسبوع اآلال

 42-17: 5 (أعمال26
  12 -11يشوع 

  26أيوب 
------- 

(  الميراث)  الوعد
(6: 3أفسس )  

------- 
 00 7  م  خدمة خاصة 

------ 

لنجتهد أن أختي  أخي /
ال ندخل من الباب 

.الضيق  
" أعطوا ما لقيصر 

  يصر وما هلل هلل".لق

الراعي مسحة على 

خدمة هذا اليوم من و

 م. أسبوع اآلال
 

  16 -1: 5( أعمال 25
10 -9يشوع   

  25أيوب   
------- 

 )الحماية(   الوعد
 (8: 2)زكريا 

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

 00 7  م  خدمة خاصة 

------ 

أختي استعد ألن  أخي /

قريب وكن  يوم الرب  

  .امثمر  
ى ق  نَ  م)في مثل هذا اليو

 ر  ب الهيكل ومَ الر  

بشجرة التين الغير 

 مثمرة(.

الراعي مسحة على 

خدمة هذا اليوم من و

 م. أسبوع اآلال
 

  37 -23: 4(أعمال 24 
  8 -7يشوع 

  24أيوب  
------ 

( النجاح) الوعد  
(7: 1تيموثاوس 2)    

 
--------- 

 أحد الشعانين 
00 11 ص خدمة العيد + 

 دورة األطفال
---------  

نصلي من أجل التواضع 

 واستقبال حقيقي للرب  

من خالل هذا اليوم 

هوشعنا في ، المبارك

مبارك اآلتي  ياألعال

 ب.باسم الر  

ألَنَّ َمَحبَّةَ   "
اْلَماِل أَْصٌل 
ِلُكل ِ الشُُّروِر، 
الَِّذي إِِذ 
اْبتَغَاهُ قَْوٌم 
َضلُّوا َعِن 
اإِليَماِن، 
َوَطعَنُوا 
أَْنفَُسُهْم 

اعٍ بِأَْوجَ 
 ".َكثِيَرةٍ 

 (10: 6تيموثاوس  1)



 


