
  1924\ 90 شهر –برنامج الصلوات, القراءات والنشاطات اليومية لكنيسة المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف  
 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة لسبتا

 42 -1: 7يو  ( 6
 11 -14أخبار  4

 77مزمور  
--------- 

نظر يا أبتاه ال تتركني ، أ  
، ساعدني  إلى تضرعي

لكي أستطيع اإللتصاق بك 

، كي أنظر إلى أبي

إنتظارك لي ،ساعدني 
ألني إبٌن ضعيٌف أنا 

ومعك أنا أقوى وأعظم 

من منتصر ...تعال أبتي 
وساعدني لكي أ تمم 

الطريق معك إلى 

 األبد....... .ساعدني

  71 -76: 7يو  (5
11-16أخبار  4  

  77مزمور 
 ---------  

 1100ص  مدرسة أحد
 530 ب. ظ  شبيبة كبار

 716م  متابعة 
-------- 

نصلي يا رب من أجل 
توسيع الخدمة وأحالم 

للقائمين على جديدة 
جميع خدمات الكنيسة 
من خالل اجتماع 
 المتابعة الخاص .

 75 -47: 7يو (  4
  5أخبار  4

 72مزمور   

-------- 
 516 ب.ظ شبيبة إعدادي

------- 
تألق نصلي من أجل 

دادي اإلع للشبيبة
والقائمة على الخدمة 
 األخت رنا والمساعدين

.... نصلي من أجل الجيل 
الجديد الناشئ في وسط 
الشبيبة اإلعدادي ...بأن 

 في يكون جيالً صامداً 
وجه ابليس ومتحدياً 
لشهوات هذا الجيل 
  ..طائعاً لك يا رب.

 42 – 1: 7يو ( 1
   8أخبار  4
 71مزمور  

------- 
م اجتماع  7 00

 الت العائ
جلوس مع م  9 00

المتسابقين لمرحلة 

7  

--------- 
نصلي من أجل عودة 
 وطاعة لجميع العائالت

التي انشغلت خالل فترة 
الصيف ونموها  في 

 الخدمة. 

 27 -15: 7يو  (4
  2مالخي   7أخبار  4

----- 
16 7  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
------- 

نصلي من أجل أوالدنا 

السنة وهم على أبواب 
اسية الجديدة ، نجاح الدر

وتفوق ، نعمة في أعين 

المعلمين والرؤساء , 
ترتيب خاص بركات و

لدراساتهم ، ويكونوا سبب 

خالص آلخرين وشهادة 
 لك يا رب .

مسحة على إجتماع 

 السيدات.

 11 -1: 5(يوحنا 1
6أخبار األيام الثاني   

: 3 – 17: 2مالخي   

 11  
----- 

*تعود النشاطات 
طات كالمعتاد بعد نشا
 الصيف *
------- 

باسم الرب يسوع نضع 

على  جسدك يا  األيدي

 من اجل حماية، راعينا

قوة، مسحة، ومع كل 

 صباح جديد قوة علوية. 
 

  71 – 47: 7يو  (7
   17-12أخبار  4

  77مزمور
----- 

األحد الثاني عشر 
 بعد الثالوث

ص   خدمة  16 16
 مع المجموعةاألحد 

 + مدرسة أحد
 ع م إجتما 7 66

 أزواج مع المجموعة 
-------- 

نصلي يا رب بأن 
تمسح نشاطات هذا 
الشهر لتكون مباركة 

على جميع ومؤثرة 
، نصلي  الحاضرين

من أجل المجموعة 
الخادمة في وسطنا 
خالل أسبوع التلمذة 

، تمسح القائمين ...
عليها وتبارك 

 المتكلمين من خاللها،
تّرف   بروحك في 
وسطها وتُعلن 

وسطنا  سلطانك في
 يا يسوع ... 

 

َويَُكوُن "

فِي ذِلَك 

اْليَْوِم أَنَّ 

ِحْملَهُ 

يَُزوُل 

َعْن 

َكتِِفَك، 

َونِيَرهُ 

َعْن 

ُعنُِقَك، 

َويَتْلَُف 

الن ِيُر 

بَِسبَِب 

َمانَةِ  السَّ

."   
اشعياء 

(07:70  ) 
 

 41 -1: 16( يو  11
 86مزمور   41أخبار  4

--------- 
1166ص  إجتماع مع 

لى الخدمة مع القائمين ع
 الخدمة 

 م  إجنماع مجموعتان  7 66
مع  )رجال ونساء (
 المجموعة
------ 

تكلم يا رب وسط إجتماع 

القائمين على الخدمة  

د صفوف والمجموعة ووح  

الخدمة ، أحالم جديدة وأفكار 

خالص ممسوحة للخدمة .... 

ملموس من خالل الكلمة 

خالل إجتماع  المنطوقة

ت ، المجموعتان ...صلوا

شفاءات ...مواهب جديدة 

 ...ولنتسابق نحو الخدمة .

 

 
 

 

 

 

  21 -42: 5( يو 14
: 44 -4: 41أخبار  4

14  
  75مزمور  

--------- 
 1100ص  مدرسة أحد

716 ب. ظ  شبيبة كبار 

 مع المجموعة 
-------- 

تلمذنا يا ربنا فان 
عبيدك حاضرون 

شبيبتك الكبار لك ...
ومن أجلك يا رب 

. اصنع ...طائعون 
تأثير ملموس من خالل 
خدمة المجموعة وسط 
 الشبيبة الكبار يا رب . 

  41 -1: 5( يو 11
: 41 -1: 46أخبار  4

1 
  74 -77: 78مزمور  

------- 
716 ب.ظ شبيبة 

مع المجموعة  إعدادي  
------- 

يا رب تحرك معنا مع 
 شبيبتنا والمجموعة
...استخدم شبيبتنا 
اإلعدادي وتلمذها 

للتلمذة للخدمة و

 ً  .. .أيضا
نصلي بأن نكون 

 كخادمين في حقل
 يا رب . 

  

 59 -41: 1يو  ( 10

 19أخبار  2

 55 -31: 71مزمور 

------  
م اجتماع  7 00

مع العائالت 

المجموعة + خدمة 

 شفاء 

--------- 
يا رب نصلي من أجل : 

بركات ، شفاءات ، لمسات ، 

من خالل أسبوع  تأمالت

 التلمذة وخدمة الشفاء

والعائالت مع المجموعة 
 ذة في وسطنا .الم تَلم  

 

  47 -21: 1يو  (9

  11أخبار  2

  37 -21: 71مزمور  

------ 
 5  ب.ظ اجتماع 

30

 السيدات
00
مع  2تلمذة م  7 

 المجموعة 

------ 

نصلي من أجل تلمذة 

متألقة لجميع الحاضرين 

 خالل هذا األسبوع
بركات ال تعد وال ...

تحصى تنسكب على 

خادمين وليكن هذا ال
أثير تاألسبوع أسبوع 

نمو الخدمة  على
  والخادمين أيضاً .

  46 -1: 8يو   (8
  17 -17أخبار  4

  46 -1: 78مزمور 
-------  

مع  1م تلمذة  7 66
 المجموعة 
--------- 

نصلي يا رب من أجل 
قوة روحية وجسدية 

تنسكب على راعينا خالل 
 والشفاء،أسبوع التلمذة 

ات فمه كشجرة ولتكن كلم
ذات ثمار بل وثمار 

 شهية.
نصلي يا رب من أجل 

مسحة خاصة على 

 األسبوعمجموعة هذا 
وصحة مضاعفة وسلطان 

 خاللهم.من  يتدفق



  1922\ 90 شهر –برنامج الصلوات, القراءات والنشاطات اليومية لكنيسة المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف  
 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء عاءاألرب الخميس الجمعة السبت

  31 -21: 13يو  (00

 31أخبار   2

  17  مورمز

--------- 

 يا رب...أريد قداسة 
...تعبت من  ها  أنا لك

التلوث بعالم الخطيئة 
...قدسني ...طهرني 
لألطهر وساعدني كي 
أنسى خطيئتي واتخلى 

ني بها رّ كعنها ...ال تُذّ 
س ...هبني قوةً لكي أتقد

بك وال أعد أميل لها بل 
 لك يا رب ...

  46 -1: 11يو ( 19
  16أخبار  4
87مزمور     

 --------  
 1100ص  مدرسة أحد
 530 ب. ظ  شبيبة كبار

-------- 
يا رب نصلي من أجل 

نهضة لخدمة األطفال في 
ونطالبك بأوالدنا  وسطنا

الضالين... استخدم 
معلماتنا وبارك أقوال 

...امسح خدمتهم في فمهم 
وسط األطفال وبارك 

عليهم وعلى القائمة على 
الخدمة لخالص أطفال 

 وعائالت ....

 76 -47: 14يو (18
  45أخبار  4
 87مزمور  

 --------- 
516 ب.ظ شبيبة 

 إعدادي
------- 

يا رب نصلي بتحرير 
كل من يشعر برغبة 

اإلنتقام من شخٍص قد 
...لكل من  أساء اليه
على آخر  يحقد بقلبه 

منذ سنين ..لكل من 
يصعب عليه المسامحة 
...نطالب بالتحرير يا 

 رب .

  47 -1: 14يو ( 17
  48 -47أخبار   4

82مزمور   
-------- 

 م اجتماع العائالت  7 00
--------- 

نشكرك يا رب ونصلي 
من أجل خدمة العبادة 

 : والعزف  في الكنيسة
بارك جميع العازفين 
ة والقائمين على الخدم

 نصلي من أجل ....
العازفين الجدد في 

وسطنا ونصلي لثباتهم 
 في الخدمة .

77 – 48: 11يو  (61  
47أخبار األيام  4  

81مزمور   

------- 
16 5  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
------- 

نصلي يا رب بأن تشعل 
 اجتماعنيرانك وسط 

وتحرر كل من  السيدات

دة عليها ضيق ...كل مقيّ
 ....كل حزينة ....كل
متألمة ...كل خاطئة 

 وتتمم مشيتك يا رب ....

  27 -1: 11 يو (15

   25أخبار   2

  12مزمور   

-------- 
ق صلي يا رب بأن ترافن

ه راعينا في جميع أعمال
وتسكب روحك على 

،لتكن يدك معه خدمته 
, في جميع أعمال يديه

في صمته وفي كالمه 
وفي كل ما يعمله من 
ا أجل تتميم مشيئتك ي

   رب .

 42 -22: 10يو ( 14

  24أخبار  2

 11مزمور 

------- 
بعد الثالث عشر األحد 

 الثالوث
ص   خدمة  16 16

 األحد مع المجموعة
 + مدرسة أحد

-------- 

مسحة  خاصة على 

 الخدمة مع المجموعة .

بَّ " بَِل اذْكُِر الرَّ

إِلَهَك، أَنَّهُ هَُو 

الَِّذي يُْعِطيَك 

ةً الْصِطنَاعِ  قُوَّ

ْرَوِة، ِلَكْي الثَّ 

يَِفَي بِعَْهِدِه الَِّذي 

أَْقَسَم آلبَائَِك َكَما 

   ".فِي هذَا اْليَْومِ 

(  71:1تثنية )  
 

  2: 17 – 1: 17(يو41
   12أخبار  4

   17 -15: 85مز 
-------- 

16 7  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
------- 

تّمم مشيئتك من خالل 
القائمة على الخدمة األخت 

..بارك  لينا حبيبي
 ...لدروسلتحضيراتها 

..امسح شفتيها ...رتب .
أمامها مائدة الخدمة وهبها 
الوقت وطول األناة لكي 
 توصل البشارة يا رب .

  11 – 17: 12( يو 44
   11أخبار  4

  18 -1: 85مز  
-------- 

نصلي يا رب بقوة روحك 
وبجاللك أن تسدد جميع 

إحتياجات الراعي 
 ..مادية وروحية وعائلته

رفه ..جسدية وكل ما تع
أنت في الخفاء يا رب 
...ال تجعله يحتاج 

وعائلته بشيء بل ينابيع 
من خاللهم  تتدفق

  .بركات أبونا إبراهيمكو

  12 -1: 12يو (  01
 88مزمور    14أخبار  4

-------- 
األحد الرابع عشر بعد 

 الثالوث
ص   خدمة األحد +  10 30

 مدرسة أحد
----- 

تمسح صلي يا رب بأن ن
 7لة بالمرحجميع المتسابقين 

بالتركيز الكامل لحل 
ر ..كافئ تعب وسهالمسابقة

لياليهم على دراسة الكلمة 
جح وليكن كل ما يصنعونه ين

  يسوع. باسم

اِْجعَْلنِي  "

َكَخاتٍِم َعلَى 

قَْلبَِك، َكَخاتٍِم 

َعلَى َساِعِدَك. 

ألَنَّ اْلَمَحبَّةَ 

قَِويَّةٌ َكاْلَمْوِت. 

ةُ قَاِسيَةٌ اْلغَْيرَ 

َكاْلَهاِويَِة. 

لَِهيبَُها لَِهيُب 

نَاِر لََظى 

ب ِ   ".الرَّ
(  1:6 نشيد االنشاد)  

 -15: 18يو( 07
17 
  2 -1عزرا  

 54مزمور  

------- 
نصلي  يا رب بأن 

  ترد المسلوب أضعاف

ر ر وتحرّ وتحرّ 
المقيدين بمخالب 

إبليس وتحطم مخالبه 
إلى التمام  , تحرير 

محررة  تام وأيادي 
ومرفوعة 

لشخصك...خالص 
ملموس باسم الرب 
يسوع له كل المجد 

 .... آمين .

  11 -1: 11يو ( 06

  2 – 1عزرا  

 91 مورمز 
--------- 

 7700ص  مدرسة أحد

 500 ب. ظ  شبيبة كبار

 900م جبل صالة  
-------- 

يا رب بقوة الصالة 
نا نطالبك بحماية موقع

ك وبيد على اإلنترنت
ت كب آياالقديرة تنس

وعجائب من خالل 
الموقع وكرازته في 
وسطنا ...بارك وجّهز 
... رتب الخدمة أمام 

القائمين عليها 
...استخدم الموقع 

 عروسك حتى لتهيئ
 يوم مجيئك يا رب . 

  17يو  ( 05
   17أخبار   4

  56مز  
------ 

516 ب.ظ شبيبة 

 إعدادي
------- 

ين نصلي من أجل القائمت

 على خدمة الشبيبة

الكبار واالعدادي 

رنا لينا شحادة و يناألخت

ب بركات تنسكعبود ...

ها وتمسح خدمتهم من ألف
إلى يائها ...ثمار 

مضاعفة للخدمة مع 
بداية العام الدراسي 
تة الجديد ...شبيبة ثاب

وخادمة لك في حقل 
الخدمة والكرازة يا 

رب.... نصلي من أجل 
ب دد للرب وركشبيبة جُ 

  تنحني أمام مجد الرب

  11 – 7: 17يو ( 04
   17أخبار  4
 74 -18: 85مز 

------- 
 م خدمة شفاء  7 66

 م اجتماع العائالت  7 00
--------- 

نطالب يا رب بهذا 
 المساء بشفاء لكل من

ألم ...لكل متيطلب شفاء 

يئة خط بسبب..كل بعيد 
ى أو قيود ...لكل من تخلّ 
عنك يوماً ...كل من 

ولم يرى حقيقة  ضلّ 
عمى  ك ... إشّف  ألوهيت

عمى األذهان القلوب ..
ْد جميع الضالين  ...أع 
...إشّف  المرضى وكل 
من عليهم داء وانزع 
روح المرض منهم 

رافضين األمراض ..
الخبيثة من وسطنا 

رهم يا رب ..حرّ ..   

  18 -1: 46( يو 16
مزمور    16 -5عزرا  

57  
------- 

16 5  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
-------  

يا رب عّز الحزانى  
والذين يعيشون الوحدة 

الثقة  واضعاً وّحد و..حّرر 
  رب.الكاملة بشخصك يا 

  .والرفيق الصديق والخلّ 

  24 -15: 15( يو 45
  52مزمور    8  -7عزرا 

------- 
راعينا ..نور ومجد الرب 

 لك ويبارك أعمالكيكلّ 

..يحميك في دخولك 
وخروجك ...ال يدع رجلك 

حدقة عين الرب تزل ...وك
أنت ...يحامي عنك 
ال   ويرفعك وتكون رأساً 

دوماً  االرتفاعنباً وفي ذ
مين والرب أمين في آ..

 وعوده لك .

: 15 -18: 18يو ( 08
18  

  51مزمور    7 -7عزرا  
----------- 

األحد الخامس عشر بعد 
 الثالوث

ص   خدمة األحد +  10 30
 مدرسة أحد

م مسابقة اآلية  7 66
  42بية الكتا

----- 
 .نجاح لجميع المتسابقين

 ...نهار واسبوع مبارك .. 

َوَكانَْت َكِلَمةُ " 

هللاِ تَْنُمو، َوَعدَدُ 

التَّالَِميِذ يَتََكاثَُر 

ِجدًّا فِي 

أُوُرَشِليَم، 

َوُجْمُهوٌر َكثِيٌر 

ِمَن اْلَكَهنَِة 

يُِطيعُوَن 

 ".اإِليَمانَ 
(  6:7 عمال)ا  

 


