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 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة لسبتا

  11كور  1( 2

   11ملوك   2

  1: 5 – 1:1ميخا 

--------- 

حّول يا رب الوعر 

 الذي فيَّ وفي قلبي

 لبستان حقيقي  

 نامي وُمثمر.

  9( كورنثوس األولى 1

  11 -12ملوك الثاني 

  1ميخا 

--------- 

نصلي يا رب من أجل 

نعمة التشجيع في وسط 

نصلي من الكنيسة ... 

أجل مؤمنين موهوبين 

د لهذه الموهبة في د  ج  

 .  وسطنا 

  25 -1: 11كور  1(  7

  21 -21مل  2
  2ناحوم 

-------- 

ل من خالل ...تعام

المؤتمر كي تسجد لك 

تعترف أنك  ركب جديدة

رب حّي  في وسطنا  

 ...آمين .
 

حماية للعائالت في اإلياب *

 من المؤتمر.

11كور  1(6  

19ملوك   2  

1ناحوم   

------- 

تكلم يا رب ألن عبدك 

تكلم يا من  سامع ...

خالل المتكلم بمؤتمر 

العائالت .. بارك الكلمة 

ثيرها المنطوقة وليكن تأ

جذري وكمطرقة تحطم 

 الصخر.

12كور  1(5  

11ملوك  2  

7ميخا    

-------- 
نصلي من أجل الحكمة 

خاصة لك يا راعينا في 

صمتك وفي كالمك, في 

دخولك وخروجك وسلطان 

لتك ويرافق عائإلهي يرافقك 

والمؤمنين في الذهاب  
واإلياب لمؤتمر العائالت 

.السنوي   

  11 -17: 11كور  1( 1

  17ملوك  2

  6ميخا 
------- 

يا رب ما أجمل حضورك  

ع في وسط كنيستك وما أرو

أعمالك وحمايتك الغير 

متناهية ....نشكرك أبتي 

لي ، على عنايتك لراعينا الغا

نطالبك بأن توسع تخوم 

خدمته في وسطنا أكثر 

وأكثر حتى تصل أنت يا 

لة يسوع لكل النفوس الضا

 ويعترف كل لسان أنك أنت

.بّ الرّ   

 

 

 -1: 11كور  1(  1

16  

  16 -15ملوك  2

  15 -2: 5ميخا  

--------- 
 بعد الثالوثالسابع األحد 

ص   خدمة األحد +  11 11

 مدرسة أحد

----- 

يا رب إحّمِّ المؤمنين من 

شهوات الصيف وميّزهم يا 

.... ليتألقوا  بمسحة  رب
روحك القدوس ال كما يفكر 

العالم بل كما تفكر أنت يا 

 رب .

عُوا لِّي ي ا اِّْسم  "

 ، فِّي اْلبِّّرِّ ع ارِّ

الشَّْعب  الَّذِّي 

 : يع تِّي فِّي ق ْلبِّهِّ ش رِّ

ْن  افُوا مِّ ال  ت خ 

 ، ت ْعيِّيرِّ النَّاسِّ

ْم ال   هِّ ْن ش ت ائِّمِّ مِّ و 

   ."ت ْرت اُعوا
(  7:51اشعياء )  

 

كور 1( 9  
  15 :1- 11  

:  21 – 15: 21ملوك  2

21 
1حبقوق   

------- 
 قوة الروح القدس

 ب علىتنسك 
 ونهضة  جميع النشاطات 

 ملموسة في وسطنا.

 

 

  11 -26: 11كو   1( 1
: 21 – 1: 22ملوك  2

11  

1ناحوم     
-------- 

استخدم يا رب مؤتمر 

العائالت  لخالص عائالت 
وثبات ونمو   جديدة

 العائالت المؤمنة في

وسطنا ...نحن بين يديك 

 يا رب .

كور 2( 11  

 1 :1 – 5 :11  

  1 -7أخبار  1

  1صفنيا  

------  

أختي ...إسأل  \أخي 

نفسك اليوم ... من 

هو األول في حياتك 

 ؟  ....ما هي أولوياتك

تذكر أن الرب له 

المكان األول ...أطلبه 

أوال وجميع األمور 

األخرى ت رتب أمامك 

وت زاد لك ...اتكل ألن 

بيديه زمام األمور 

وهو المسيطر على 

    كل شيء ...

 

كور 2 (11  

 2 :5 – 1 :11  

6 -5أخبار  1  

2صفنيا   

------ 
م اجتماع  7 11

 العائالت 

--------- 

لتملئني أنا وعائلتي 

...  يا رب بالحكمة

لتنطق أفواهنا 

باعالن مجدك 

وتتكرس أعمالنا 

للشهادة بشخصك 

..تعال يا رب 

وغيّرنا ...اصنع من 

 بيتنا كنيسة لك ... 

ية ( كورنثوس الثان12

1 :1- 2: 1  

  1 -1أخبار    1

  1صفنيا 

----- 

نصلي يا رب بأن 

تقود دفة حياتنا كما 

، نؤمن ونعلن  تريد

أنك أتيت لتكون لنا 

حياة وليكن لنا أفضل 

معك ننال دائما  ناوأن

النجاح والنصرة... 

كها تعال يا رب وحرّ 

كما تريد أنت ال كما 

أري أنا وعلمني أن 

أفهم مقاصدك لحياتي 

 يا رب .

 

 

 

  16كور   1 (11

  2 -1أخباراأليام األول 

  1حبقوق 

----- 

يسوع ...  الهي الحبيب 

أدعوك اليوم لتسكب 

حمايتك على راعينا 

 الغالي وعائلته ....

بالحماية نطالب يا رب 

وبالنصرة والدعم التامة 

نعلن أنه محمي ،  اإللهي

بدمك وتحت ظل 

جناحيك يا رب يكون 

.... بارك خطواته 

تمم  .. وجميع خدماته

مقاصدك من خالل 

خدمته في وسطنا يا 

 رب .
 

51 -15: 15كور 1(11  

25ملوك   2  

2حبقوق   

------ 

 بعد الثالوث الثامناألحد 
ص   خدمة األحد  11 11

 + مدرسة أحد

----- 

يا رب أنا أرفض جميع 

شهواتي وكل فكر يبعدني 

أن أعيش في  نع

... أرفض  محضرك

شهواتي الجسدية ،وكل  

لماضية وال أعد شهواتي ا

أ فكر بها أبداً ... أتحدى 

ي إرادتي بقوة نفسي وأ قوّ 

صليبك يا رب وعندها 

 أنتصر نعم أنتصر ..

أل نَّهُ ك الثَّْوبِّ "

 ، ي أُْكلُُهُم اْلعُثُّ

ك الصُّوفِّ  و 

ي أُْكلُُهُم السُّوُس. 

ل ى  ي ف إِّ ا بِّّرِّ أ مَّ

األ ب دِّ ي ُكوُن، 

ي إِّل ى  ال صِّ خ  و 

 ".  ارِّ د ْورِّ األ ْدو  
(  1:51اشعياء )  

 

 

كور  2(16  

6 :11– 7  :16  

 11 -11أخبار  1

  1زكريا 

------ 
نصلي من أجل حياة 

الصالة  ووحدة المؤمنين 
...بارك  من أجل الخدمة

يا رب صلواتنا وتمم 

مقاصدك من خالل 
، وحدتنا معاً في الصالة 

نؤمن أنك تستجيب لنا 

دائماً يا رب وأن قوة 

سالح وحدتنا كنيستنا هي 
 بالصالة معاً ...

كور  2(15  

5 :11- 6 :11  

  2 -1حجي  9أخبار  1

--------  

يا رب علمني كيف 

أعيش حياة الطاعة 

.كيف أكون لكلمتك ..

ح قلب فرّ اإلبن الذي ي  

مني كيف اآلب ...علّ 

أكون شاهدا لك ومن 

أعمالي ي ميزون خالل 

أني أنا ابنك ... واإلبن 

 . المدلّل أيضاً 
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 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

11 – 1:1يوحنا  ( 12  

1: 22 -1: 21أخبار  1  
1زكريا   

--------- 

نصلي يا رب من أجل  

معلماتنا الغاليات بأن 

ترتب مائدة خدمتهّن 

،  للعام الدراسي الجديد

ترتب يا رب الوقت بين 

العمل والخدمة  البيت،

...هبهّن بركات وحصاد 

وفير لجنود الرب من 

خالل خدمتهّن في 

 وسطنا .

11كور  2( 22  

19 -11أخبار  1  

7زكريا    

-------- 

يا رب نرفض المرض 

طنا وخاصةً من وس

منة زاألمراض الم

نرفضها ونستأصلها 

ونطالب  بقوة دم يسوع

بتنقية المرضى نهائياً 

منها وال تعد اليهم أبدا، 

هم نصلي يا رب بخالص

روحياً وجسدياً باسم 

يسوع رب األرباب له 

  كل المجد ..هللويا .

12كور  2(  21 

17أخبار  1  

6زكريا    

--------- 
نصلي من أجل شبابنا 

اتنا المتقدمين وشاب

على اختيار مستقبلهم 

 الدراسي أو العملي
...حكمة في االختيار 

ونعمة في العمل ، نجاح 

مستمر أينما تواجدوا 

...تألق وتّميز لشبيبة 

مؤمنة ناجحة ،عاملة 

 وتعمل من أجل الرب .

   

11كور  2( 21  

11 -1: 16أخبار  1  

5زكريا   

-------- 
م اجتماع  7 11

 العائالت 

--------- 
صّلِّ من أجل خدمة 

العبادة والعزف في 

: نصلي من الكنيسة

أجل القائَمْين عليها, 

روحية مملوءة  قيادة 

بالنعمة من بداية 

التدريب وحتى نهاية 

 الخدمة .

11كور  2(19  

7: 16 – 1:15أخبار 1  

1زكريا   

------- 

 مِّ نصلي يا رب بأن تحْ 

أوالدنا وهم على أبواب 

ابتداء العام الدراسي 

...نصلي من  الجديد

أجل محبة خاصة لهم 

من قبل المدراء 

والطالب والمعلمين 

وأن يتميزوا ويتألقوا 

فوق بك بنجاح وتفوق 

شهادة ا ويكونوالمتوقع 

 لك يا رب . 

9كور  2(11  

11 -11أخبار  1  

1زكريا   

-------- 

نصلي يا رب من أجل 

تخطيطات الراعي 

للخدمة في الربع 

 األخير من السنة
رك خطواته ...با

وتخطيطاته وهبه 

النعمة والحكمة لتنظيم 

كل ما يتعلق بالخدمة 

أسكب عليه بروحك  ...

 يا رب ولتمأله بفيض . 

1كور  2( 17  

12أخبار  1  

2زكريا   

------- 
 بعد الثالوثتاسع األحد ال

ص   خدمة األحد  11 11

 + مدرسة أحد

----- 
أفكار جديدة وأحالم من 

 أجل 

 حضيرالتزام وت، الخدمة

 مسبق  

ب ْل آث اُمُكْم "

ل ةً  ْت ف اصِّ ار  ص 

ب ْين   ب ْين ُكْم و 

ط اي اُكْم  خ  ُكْم، و  إِّلهِّ

هُ  ْجه  ْت و  ت ر  س 

تَّى ال   ْنُكْم ح  ع 

ع    ".ي ْسم 
(  59:2 اشعياء)  

 

 

 11 – 19: 1( يوحنا  24

 21 -2: 22أخبار  1

 9زكريا  

-------- 

 األحد العاشربعد الثالوث
خدمة األحد +    ص 11 11

 مدرسة أحد

----- 

نصلي من أجل حكمة يا رب 

 في ترتيب الوقت لجميع

ةً وخاص الخادمين في وسطنا

ما بين البيت والخدمة 

 والخلوة الشخصية....

ي  ي أْتِّي اْلف ادِّ "و 

إِّل ى  ْهي ْون  و  إِّل ى صِّ

التَّائِّبِّين  ع نِّ 

ي ةِّ فِّي  ْعصِّ اْلم 

، ي قُوُل  ي ْعقُوب 

بُّ   ".الرَّ
(  21:59اشعياء )  

 

 – 27: 1( يوحنا  11

12 

 1: 5 -17:2أخبار  2

  9: 2 – 1: 1مالخي 

------- 

سلطان معلن ومسحة 

على الكلمة المنطوقة 

خالل اإلجتماعات 

للشهر القادم من 

خالل القائمات على 

الخدمات الشبابية 

األخت رنا عبود 

واألخت لينا شحادة 

 ،صّل وباركهما 

 ليوسع الرب تخوم 

 دمتهما أكثر وأكثر. خ
 

 26 – 1:4( يوحنا 29

 16: 2 -1:1أخبار 2

 14زكريا 

--------- 

ن نصلي يا رب رافضي

كل ما يفصلنا عن أن 

نعيش في خلوة معك 

ود .نرفض اإلدمان بقي...

نت العالم الحالي من إنتر

ك، س بويوبلفونات وف

لنا وارجيلة وكل ما يفص

عن أن نعيش بخلوة 

... نطلب تحرير معك 

اعد لشباب والجيل الصل

ونصلي من أجل وعي 

 داممسبق لكيفية استخ

 اللتواصل االجتماعي ا

 لتضرالمؤمن

والخدمة بل من أجل  

 الخدمة .

-22: 1يوحنا ( 21

16 

 29أخبار  1

 11زكريا 

------ 

نصلي من أجل نعمة 

التحمل وطول األناة 

في وسط الكنيسة 

...لنتحمل بعضنا 

البعض متفهمين 

قص نواقصنا ونوا

اآلخرين وناظرين 

ين إلى ايجابيات اآلخر

نا بمحبة  ولنخدم بعض

البعض كما علمنا 

 المسيح في الخدمة

 21 -1: 1( يوحنا 27

  21 – 27أخبار  1

 12زكريا  

------- 

 نصلي يا رب من أجل

أن تهبنا تمييز 

للعائالت المحتاجة 

خاصةً ونحن على 

ة أبواب افتتاح السن

الدراسية 

 يا...تسكب الجديدة

رب بعطاء وعشور 

مميز كي تصل 

د الكنيسة ألكبر عد

 من هذه العائالت.

 2يوحنا   (26

 26 -25أخبار  1

 11زكريا  

------ 

 

أختي .... \أخي   

 استخدم بركات الرب

. .. بحكمة في حياتك

ط أرفض التبذير وأع

الرّب حقه ... ال تكن 

ه محباً للمال أو ما شاب

ن ذلك ألنه ال شركة بي

ن بة هللا .. ك  المال ومح

ر قدوة ألخيك وال تعث

 غيرك .

 51-15: 1( يوحنا 25

 21أخبار  1

 11زكريا  

------- 

 

من أجل الراعي 

 ،ا لينالراعي و: وعائلته

 ،مريانا وكرستينا 

ة بولس وايليا ...الوالد

م ...لتسديد إحتياجاته

وخاصةً فتح األبواب 

 لبولس وايليا  لدخول

الجامعات والمعاهد 

ريانا في ونجاح لم

اً تعليمها العالي وا يض

ليم من لكرستينا في التع

أجل الحكمة والحماية 

يع للينا والراعي في جم

  أعمالهم ...

 51 - 11: 1( يوحنا 11

 11 – 2: 5أخبار  2

 16 -11: 2مالخي 

----------- 

*تعود اإلجتماعات كالمعتاد 

 بعد نشاطات الصيف *
األحد الحادي عشر بعد 

 لوثالثا
ص   خدمة األحد +  11 11

 مدرسة أحد

----- 
 نصلي لجميع الخدمات التي

   في الخفاء

يا رب وسع تخومها ، بارك  

. القائمين عليها  وكافئ  

ا أ ن ا ف هذ ا ع ْهدِّي   "أ مَّ

ي  : ُروحِّ بُّ ع ُهْم، ق ال  الرَّ م 

ي  ك ال مِّ ، و  ي ع ل ْيك  الَّذِّ

ك  ال   عْتُهُ فِّي ف مِّ ض  ي و  الَّذِّ

ْن ي   ال  مِّ ، و  ك  ْن ف مِّ ُزوُل مِّ

ْن ف مِّ  ال  مِّ ، و  ف مِّ ن ْسلِّك 

 ، بُّ ، ق ال  الرَّ ن ْسلِّ ن ْسلِّك 

إِّل ى األ ب دِّ  ن  اآلن  و   ".مِّ
(  21:59)اشعياء   

 


