
  1104\ 01 شهر –برنامج الصلوات, القراءات والنشاطات اليومية لكنيسة المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف  
 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة لسبتا

  2يو  1 (4
  4: 7 – 1: 5نحميا 

  99مزمور 
--------- 

نصلي من أجل المعاقين منذ 
ين أُعيقوا بسبب الوالدة والذ

: يا رب حروبات وحوادث

تحنّن عليهم وسدّد جميع 
 احتياجاتهم...

باركهم وهبهم السند ممن 
حولهم ، نصلي بأن ال يفقدوا 
رجائهم بك بل يثقوا أنك 
 محب وحنون يا رب .

  1يوحنا    1 (3

89مزمور    4نحميا   

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

 703م  متابعة 

-------- 
جل أنصلي يا رب من 

توسيع الخدمة وأحالم 
للقائمين على جديدة 

جميع خدمات الكنيسة 
من خالل اجتماع 

 المتابعة.

   21يو ( 2
  97مزمور  3نحميا  

------- 
 إعدادي ب.ظ شبيبة 035

------- 
خدمة نصلي من أجل 

مثمرة من خالل القائمة 
خدمة الشبيبة على 

 رنا ، األخت  اإلعدادي

...استخدمها يا رب بقوة 
وتعامل من خاللها لنشئ 
جيل جديد مبني على 

،جيل كلمتك يا رب  
ناجح في االرتفاع يا رب 

. 

-19:  20يوحنا  (1
  2 -1نحميا     31

  99مزمور 
------- 

م اجتماع  7 00
 العائالت 
-------- 

نصلي من أجل خالص 
 مالنفوس في هذا اليو

أختي صّل من \)أخي 
خالص أخ أو أجل 

 اجتماعأخت من خالل 
 العائالت . 

  5يوحنا   1( 7
 10 – 33: 9نحميا  

 :39  
   102مزمور 

----- 
-00 5  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
------- 

يا رب نحن نؤمن أننا 
أصبحنا خليقة جديدة 

ساعدنا بأن ال معك , 

والماضي نتذكر القديم 
نا عنك عد  األليم في ب  

وأن ال نسمح إلبليس 
خطايانا ن يذكرنا ببأ

بل نثق أننا القديمة 
أصبحنا خليقة جديدة 
ولنا رجاء فيك يا رب 

. 

   4يو  1( 9
: 9 – 13: 3نحميا 

37  
   101مزمور  

-------- 
نصلي بأن تنزل عليك 
راعينا بالل حبيبي 
اآلن ألسنة من نيران 

وتمسح  الروح القدس
فمك بسلطان وقوة 
الكلمة المنطوقة من 

لها خاللك ويكون 
ة ود فرغتعتأثير وال 

أينما كنت ومتى 
ظت والرب يكافئ عو

تعبك بخالص نفوس 
كثيرة والسماء تهلل 
فرحاً لخدمتك أيها 
 الخادم األمين .

 

  3يو  1(  5
12: 3- 5:  7نحميا    

100مزمور    
--------- 

 حد الشكر أ
صالة األحد  +  10 30

 مدرسة أحد
---------  

بركات الرب عدّد 

 شاكرا  
من  نشكرك يا يسوع 

اجل عطاياك وطول  
أناتك، محبتك حتى 

الصليب، من أجل عيناك 
التي ال تنعس وال تنام ، 
من أجل فيض البركات 
الروحية التي تسكبها كل 
يوم على كنيستك وعلي 
أيضاً... نشكرك ألنك 

ال ترفع يدك وإله عظيم 
 عنّا ...نشكرك .مرةً 

ا أَنَا " أَمَّ

فَِمثُْل 

َزْيتُونٍَة 

َخْضَراَء 

فِي بَْيِت 

هللاِ. تََوكَّْلُت 

َعلَى َرْحَمِة 

هللاِ إِلَى 

الدَّْهِر 

 ."َواألَبَدِ 
 مزمور

(9:25  ) 
 

  1أستير  1رؤيا  (11
  25–1: 105مزمور

-----  

نصلي يا رب من أجل 
العائالت المشردة في 

...يا رب   غزة والقطاع
أعنها ...يا رب تحنن 
عليها ...سدد جميع 

ها....ولتكن احتياجات
 أعينها نحوك يا رب . 

  يهوذا (10
13نحميا   

35- 24:  104مزمور   
------- 

 1100ص  مدرسة أحد
 530 ب. ظ  شبيبة كبار

-------- 
نصلي من أجل الكبار في 

..أن يجدوا الراحة  نالس  

والمحبة ،اللطف 
واإلحترام من عائالتهم 
 ومن يتعاملون معهم .

يوحنا الثالثة ( 9  
  12نحميا 

  23 –1: 104مزمور 
------ 

 503 ب.ظ شبيبة إعدادي

------- 

نصلي من أجل الشبيبة  
مسحة وقوة ،   اإلعدادي

مواهب جديدة ، نجاح ، 
شهادة لك يا  ثبات ،

 رب.

يوحنا الثانية ( 3  
103زمورم  11نحميا   

------ 
 م اجتماع العائالت  7 00

-------- 
أختي من أجل \صل  أخي

وسطنا عائلة محتاجة في 
خالصها وتسديد جميع ، 

،  اإلحتياجات المادية

 .الروحية والجسدية

  

4رؤيا  (41  

  13: 9 – 1: 5أستير  
  43 – 24:  109مز

-------- 

-00 5  ب.ظ اجتماع 
 السيدات
------- 

نضع يا رب سيداتنا 
الغاليات الخادمات في 

نصلي بأن تفتح وسطنا ...
وتوسعها أبوب الخدمة 

م وتمسحهم بمسحة أمامه
إلهية للصمود في الخدمة 
، نصلي بأن يكون لهم 
تشجيع من قبل العائلة 
 ومّمن حولهم .  

  3رؤيا   (13
  4 – 3أستير 

  23 -1: 109مز 
-------- 

نصلي من أجل جميع 
خدمات الراعي ، وسط 
األطفال وسط العائالت 

واألزواج ، وسط الشبيبة 
اإلعدادي والكبار ووسط 

في  واألرامل  ،المسنين 

جميع الزيارات ، 
إجتماعات ، تفقدات ، 
دراسات وتحضيرات 
مكتبية ، استشارات في 
الكنيسة وخارجها 

....مسحة على جميع 
  خدماته.

 12 2رؤيا  (
  2أستير  

  45 – 29: 105مز
-------- 

 بعد عشرالسابع  ألحدا
 الثالوث

صالة األحد  +  10 30
 مدرسة أحد

ائب م مسابقة العج 7  33
 7مرحلة 

----------- 
يا رب المتسابقين بين 

...هبهم النجاح  يديك
والتركيز خالل المسابقة 
...كافئ تعبهم وسهر 

 لياليهم .

أَْحَمدَُك  "

إِلَى الدَّْهِر 

ألَنََّك فَعَْلَت، 

َوأَْنتَِظُر 

اْسَمَك فَِإنَّهُ 

َصاِلٌح قُدَّاَم 

 ."أَتِْقيَائِكَ 
 مزمور

(8:25  ) 
 

3رؤ  (13  
4 –3ش إ  
19 – 1:  109مز   

------ 
علمنا أن ال نتشكل كيفما 

منا بل أن  يريد الناس
نتركك تشكلنا أنت بيدك 

 أيها السيد .

 

7رؤ  (17  
 103مز   2-1إش 

------ 

رحلة األطفال 
 السنوية 

 530 ب. ظ  شبيبة كبار
------- 

يا رب حمايتك لجميع 
خالل  أطفال مدرسة األحد

،في  األلعابالرحلة و

لذهاب واإلياب وفرحك ا
 .. يكون في وسطنا  

 

  6رؤ ( 19
  11 -8 ستير أ 

  32 -32: 701مز 
------ 

 503 ب.ظ شبيبة إعدادي

------- 

يا رب نصلي من أجل 
رجال الكنيسة 

 في وسطنا المؤمنين

....ليكونوا قيادة 
 لعائلتهم ودعم لنسائهم

 وقدوة آلخرين .

5رؤيا   (15  
17: 3 -14: 9أستير   
22 – 1: 071مز   

--------- 
 م اجتماع العائالت  7 00
الجلوس مع م  9 33

المتسابقين للمسابقة 
 الكبرى للعجائب
-----------  

نصلي من أجل اليتامى 
واألرامل في وسطنا 
...من أجل التعزية 

 وتسديد جميع اإلحتياجات
 وعون الرب يكون معهم.



  1102\ 01 شهر –برنامج الصلوات, القراءات والنشاطات اليومية لكنيسة المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف  
 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

15(  رؤ 25  
22 – 20إش   
115مز    

------- 
نصلي من أجل الشبيبة 
الكبار الخادمة في 

ع يا رب وسّ وسطنا ...
تخومهم من أجل 

اإلختراق أكثر وأكثر 
...نشكرك من أجل 
نشلهم من هذا العالم 

ل أعينهم وشهواته لتحوّ 
نحوك فيخدموك بقوة 
الروح القدس ويكونون 
نوراً في وسط هذا 
الظالم يا رب ... 

باركهم وبارك عائالتهم 
...نّجحهم في كل ما 

يكونون دائماً فيصنعوه 
 في اإلرتفاع يا رب ..
نصلي من أجل القائمة 
والقائدة الغالية األخت 
لينا شحادة بأن تهبها يا 
رب النعمة لمساندتهم 
والبركات السماوية في 

..أذكر الخدمة .
ساعدين في هذه الم  

 الخدمة الرائعة ...

  14(   رؤ 24
  114مز  19 -17إش  

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

-------- 
دمة مدرسة من أجل خ

ومحبة  ةطول أنا األحد:
مواهب  ...بين الجميع

وبركاتك تنسكب على 
، خدمة مدرسة األحد 
حماية للمعلمات في 

 ،أذكرهم باإلسموسطنا 
القائمة على الخدمة 

األخت لينا حبيبي،مرتا 
 ، سعيد ، لينا شحادة 

 ناهدة الكردي ،فيفيان
ودينيز منصور،  بولس 

ومدللة شحادة كرسين 
  .أنطون

  13(  رؤ 23

  19 – 14إش  

  113مز   

------- 
503 ب.ظ شبيبة 

 إعدادي
------- 

نصلي من أجل الشبيبة 

اإلعدادي الخادمة في 

وسطنا في جميع 

...نصلي يا  خدماتهم

رب أوالً من أجل 

تهم اخالصهم وأيضاً ثب

معاً في الكرمة والخدمة 

....استخدمهم من أجل 

 خالص ونمو آخرين .

    15رؤ   (22
11 -11إش   

115مز   

------ 

00 7 م اجتماع 

 العائالت

--------- 
يا رب عائالتنا تجتمع 
بنفس واحدة وبترس 
إيمان من أجل حماية 

أوالدها من شر هذا العالم 
وشهواته ، تصلي 

سالم   تها ،وتطالب بوحد
يعم كل بيت ، عالقات 
قوية بين األزواج ، بين 
األهل واألوالد وصمود 

يحاول  في وجه كل ما
تفكيك العائالت في وسطنا 

. 

  11(  رؤ 21
 111مز   10 -9إش  

 -------- 
03 5  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
------- 

يا رب نحن نقاوم كل ما 
يفصلنا عنك بقوة روحك 

ونرفع األيادي  القدوس
معلنين أننا قد تحررنا 
بدمك أيها المصلوب 

قام يسوع الم  
....محررين وثابتين بهذا 

لن يعد يفصلنا التحرير و
ة وال عنك شيء ، ال شدّ 

 .ضيق وال ألم ، ال مال
ال أحد يستطيع أن 
 .يفصلنا عنك يا رب

 

      11رؤ  ( 20
  9-7إش  

111مز   

-------- 
نصلي يا يسوع بأن 
تحمي الراعي الغالي 
من كل مقاومة أرضية 

 ....نطلبلخدمته
ه من كل شر أو تحماي

شبه شر ومن كل 
م رئاسة شيطانية تقاو
الخدمة...نباركه 

ونبارك عائلته ويبقى 
اإلرتفاع من دائماً في 

 ...أجل الخدمة يا رب 
اختراق لألجواء 

  .السماوية 

    9رؤ  (  19

9-5إش   
31-20:  109مز   

--------- 

 بعد عشر ثامنال ألحدا
 الثالوث

صالة األحد  +  10 30
 مدرسة أحد
------- 

يا رب نصلي من أجل 

ون عظات األحد بأن تك

، كمطرقة تحطم الصخر

عزي عيد البعيد وت  ت  

الحزين , تسند الضعيف 

 ي المؤمنين .وتنم  

َوأَُردُّ "

يَِدي َعلَْيِك، 

َوأُنَقِّي 

َزَغلَِك َكأَنَّهُ 

بِاْلبَْوَرِق، 

َوأَْنِزُع ُكلَّ 

  "قَْصِديِركِ 
 

(  1:52 أشعياء)  
 

  22 – 21رؤ (31
  35 – 34إش      
 -95:  119مز     

99  
------ 

 1100ص مدرسة أحد
530 ب. ظ  شبيبة 

 كبار
 933 م  جبل صالة

----- 
نصلي يا رب من أجل 
نشاطات الشهر القادم 

 ...بارك جميع النشاطات
وهبنا أفكار لنشاطات 
جديدة لتوسيع نطاق 

 ثبات لجميعالخدمة..
المواهب الجديدة التي 
اكتشفت خالل أسبوع 
 الشفاء واالختراق.

 30 20رؤ  (
  33-31إش  
  94-33:  119مز 

------ 
503 ب.ظ شبيبة 

 إعدادي
------- 

يا رب باسمك نصلي 
من أجل ونركع 

مواهب جديدة لخدمة  
 موقعنا على اإلنترنت
... بارك وتّمم مشيتك 

ْب القائمين عليه ،ه  
مسحة ألفكار جديدة 
لنجاح مثمر من 

 خالله ....

  19رؤ  (29
30-29إش     
32 -1:  119مز   

----- 
 م خدمة شفاء   6 33

م اجتماع  7 00
 العائالت 
-------- 

علن في هذا نحن نُ 
سيكون أنه المساء 

 شفاء باسم يسوع
...مسحة تغيير بدم 

يسوع ، آيات وعجائب 
تنسكب على الخادمين 

وعلى المؤمنين 
والحاضرين في وسطنا 
...مواهب شفاء تنسكب 

 يا رب ....

  13رؤ   (23
  23- 27إش   

  113مز 
------- 

-00 5  ب.ظ اجتماع 
 السيدات
------- 

يا رب تعال وشد د 
هبنا أن نثق أيادينا ..

أننا أقوياء بك ، وأن 
لنا إله حي قد 

واآلن نحن  ..انتصر
 .منتصرين  كمع

17رؤ  (27  
117مز   29 -25إش   

----------   
 بعد السابع عشر ألحدا

 الثالوث 
صالة األحد  +  10 30

 مدرسة أحد
--------- 

ن يا رب نتحد معاً مصلي
ككنيسة واحدة جامعة 
نا رسوليه بأن تهب راعي
 ،الصحة المضاعفة
وندهن رأسه حتى 
أخمص قدميه بزيتك 
 المقدس ويجدّد كالنسر
وة شبابه مع كل صباح ق
علوية تنسكب عليه 
...باسم يسوع نصلي 

 ..آمين .

  19رؤ   (29
  24-23إش  

  119 مز
------- 

 تمالحظة:نهاية التوقي
الصيفي وبداية 

شتويالتوقيت ال  

 بعد التاسع عشر األحد
 الثالوث

صالة األحد  +  10 30
 مدرسة أحد
------- 

أختي افتح قلبك \أخي
 من أجل عمل الروح

وال تتكبّر على الّرب 
...اسمح له بأن يعمل 

 بروحه فيك .

ا َسبِيلُ   "أَمَّ

يِقيَن  دِّ الّصِ

فََكنُوٍر 

ُمْشِرق، 

يَتََزايَدُ 

َويُنِيرُ  إِلَى 

النََّهاِر 

   اْلَكاِمل".  
(  19:4أمثال )  

 

 


