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 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة لسبتا

 1تسالونيكي  1(1
 63-63إشعياء 
 -13: 111مزمور 

121 
-------- 

نصلي لمواهب جديدة 
... يا  للخدمة في وسطنا

رب وّسع تخومنا ... يا 
رب ولّد مواهب للخدمة 

 ... أُحصد يا رب .

 2تسالونيكي  2)3
 11 -1إرميا  
 126مزمور
----- 

 1111ص   مدرسة أحد
 561 ب. ظ  شبيبة كبار

 703م  متابعة 
-------- 

نصلي من أجل 
ن المؤمنين المواظبي

على خدمة المتابعة  
ر حضورهم واللذين تعذ  
نصلي بأن أيضاً ، 

تمسحهم بأفكار جديدة 
من أجل نمو الخدمة 
وتندفق من خاللهم 
ينابيع ماء حيّة يراها 
ويتذوقها اآلخرين من 
أجل خالص النفوس في 

 كل مكان .

 1تسالونيكي  2( 3
   8 -3إرميا  
 122مزمور 
------ 

 إعدادي ب.ظ شبيبة 035
-------  

نصلي من أجل خدمة 
،  الشبيبة اإلعدادي

عبود األخت رنا  رافعين 
من أجل ...أمام الرب 

مسحة ،قوة ، انطالقة 
جديدة في خدمة الشبيبة 

اإلعدادي وأفكار 
ممسوحة لنمو الخدمة ، 

نصلي من أجل 
المساعدين في الخدمة 

رب بقوة يا  ماستخدمه
فريق  وتعامل من خالل

 تشجيع هذا ل  الخدمة
 لكي يكون له رجاء جيل ال
 مبني على كلمتك يا رب  و

 5تسالونيكي  1(  5
 3 -5إرميا  
 121مزمور 
------ 

 م اجتماع العائالت  3 11
-------- 
الصالة  نصلي من أجل

"إن الصالة ... المثابرة .

التي يرفعها البار لها 
وأنه فعالية عظيمة" ..

"يجب أن يُصلى كّل حين 
 نصلي بأنوال يُمل " 

نكون متحمسين نحو 
الصالة ومثابرين بال ملل 
وفتور ...نُريد أن نتقدم يا 
رب اليك بحرارة وبقلوب 
يمألها الرجاء والحب 
والمثابرة واثقين أنك 
ستمطر ببركاتك 

وتستجيب كل صالة 
 ُرفعت بمثابرة .

تسالونيكي  1( 4
4 
  4 -6إرميا  
 121مزمور 
------ 

-01 5  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
-------  

نصلي يا رب بأن 
تُحط م القيود وتتحرك 
النفوس باللجوء اليك 

نصلي بأن تسجد ...
كل ركبة ويعترف كل 
لسان وتُرفع األيادي 
المحّررة معلنة أنك 
أنت يا رب رب 
األرباب وال أحد 

 ك ...اسو

 تسالونيكي 1( 6
2 :13- 6 :16   

  2 -1إرميا  
 :111مزمور 

 145 - 133 
------ 
بالل  راعينا الغالي

...نسكب روح  حبيبي
ودم يسوع على جسدك 
في هذا اليوم من أجل 
الحماية  المستمرة 
وخدمة ممسوحة  
ومثمرة وتكون أنت 

وعائلتك في االرتفاع  ، 
ال أحد يقف أمامك ألنك 

 لاالبن  المدلّ 
، االبن الغالي والمحبوب 
في عيني الرب ...وكل 
آلة صّورت أو تُصّور 
ضدك ال ولن تنجح باسم 

 يسوع ....آمين .

تسالونيكي  1(2
2 :1- 13  

   61 -68إشعياء 
: 111مزمور 
121- 144  

------ 
لعشرون بعد ااألحد 

 الثالوث
ص   خدمة  11 61

 األحد + مدرسة أحد
----- 

نصلي يا رب من أجل 
الكنيسة المنطلقة نحو 

بارك تعب .....الهدف 
وضاعف  ؤمنيهام

النفوس المخلصة من 
 خاللها ...

 

ِّ " لل ب  رَّ
نَا  إِّلهِّ

الَمْغفَِّرةُ، 
ألَنَّنَا 
ْدنَا  تََمرَّ
 .  "َعلَْيهِّ 

 دانيال 

(9:9 ) 

 6تسالونيكي 2( 8
  12 -11إرميا 

  124مزمور
---- 

ضاعف الخادمين في 
..... نصلي  حقلك يا رب

من أجل مؤمنين خادمين 
ُجدد في وسطنا ...نصلي 
بعمل القلوب قبل األيادي 
...روح وجسد واحد 

تيموثاوس  1( 14 . للخدمة
5 :21- 3 :22  

  24 -26إرميا  
 161مزمور
------ 

 1111ص  مدرسة أحد
561 ب. ظ  شبيبة 

 كبار
-------- 

نصلي يا رب بأن 
تكون خدمة مدرسة 
األحد لها مكان في 
 قلب كل صغير وكبير
وتكون مؤثرة وعاملة 
لخالص أكبر عدد من 
األطفال وعائالتهم 

 أيضاً .

16 )1 
 -1: 5يموثاوس ت

21  
   22 -21إرميا 

 121مزمور 
------ 

 ب.ظ شبيبة 035
 إعدادي
------- 
ق فتتد  نصلي يا رب ل

ى حي ة عل ءما ينابيع
،جميع المؤمنين   

في الضيق وفي 
الفرج في البرية 
 وعلى الجبل وتكون
ينابيعك عذبة وال 

. تنقص أبداً   

  4تيموثاوس  2( 21

 21 -11إرميا  
 128مزمور
--------- 

 11 3 م اجتماع العائالت
الجلوس مع م  8 54-

المتابقين في عجائب 
   المسيح
-------- 

نصلي من أجل أوالدنا 
الذين يمرون في مراحل 
يل إنتقالية من جيل إلى ج

...نصلي من أجل  آخر
حكمة األهل في التعامل 
معهم وأيضاً لألوالد بأن 
 يكونوا حاضرين لسماع
ا ي الوالدين ومحميين بدمك
رب حتى يعبروا هذه 
 المراحل كأوالد يسوع

.بسالم   

11 )1 
  6تيموثاوس 

   18 - 13إرميا  
 123مزمور

--------- 
ب.ظ اجتماع   5 03

 السيدات
---------- 

 نصلي من أجل األخت
مة لينا حبيبي القائ

 على خدمة السيدات
..نصلي من أجل 
خدمة قوية وناجحة 
..ودعم خاص من 
 قبل مؤمنات معها في

  الخدمة .

11 )1 
  2تيموثاوس 

    13-15إرميا 
 123مزمور

--------- 
نصلي من أجل 

تحضيرات الراعي 
لنشاطات الميالد 

وقت لالقوة وا هُ ب  ...ه  
الكافي ، طول األناة 
 ومسحة في ترتيب

والهدوء البرنامج ...
الكافي لدراساته 
ر المكتبية ولتحضي
   العظات والدروس .

  1تيموثاوس  1( 1
 14 -16ا  إرمي

 125مزمور
--------- 

العشرون  حاديالاألحد 
 بعد الثالوث

ص   خدمة  11 61
 األحد + مدرسة أحد

----- 
ةً في  يا رب ألبسنا قو 
هذا الصباح لنصمد 

...نريد  بالقداسة معك
أن نستقبل حضور 
روحك في حياتنا ... 
ألننا بالقوة نحيا ونعمل 
حتى نستمر ليوم مجيئك 

... 

 َوَما" 
ْعنَا َسمِّ 

 ِّ ب  َصْوَت الرَّ
نَا لِّنَْسلَُك  إِّلهِّ
هِّ  فِّي َشَرائِّعِّ
التي َجعَلََها 
أََماَمنَا َعْن 
هِّ  يَدِّ َعبِّيدِّ
 .  "األَْنبِّيَاءِّ 
 دانيال 

(21:9 ) 

تيموثاوس  2( 15
1  
  23 -25إرميا  

  161مزمور
------ 

أريد يا رب أن أختبر 
فرح الروح القدس في 

....ال أريد شيئاً  حياتي
األرض سوى على 

االمتالء بروحك يا رب 
فتعال واسكب روحك 

 على
جسدي ..بيتي ... حياتي 
...وروحي ... تعال يا 

 رب ...



  يالدالمالصوم والصالة لدعم الراعي ونشاطات   شهرنوفمبر   1024\ 11–برنامج الصلوات, القراءات والنشاطات اليومية لكنيسة المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف  
 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

 (  فليمون 22
  41 -61إرميا 

  168مزمور
------ 

نصلي يا رب لجميع 
المدمنين على عادات 
وأفكار معينة ال تليق 

، من  بأوالدك  يسوع

إدمان على الخمرة 
واإلنترنت ، األجهزة 

، نصلي الخلوية ، السهر 
تام من كل ما بتحرير 

يُعيق قداستك ويقف في أن 
نكون بعالقة وخلوة 

شخصية معك ونتحّرر 
األن من جميع هذه العوائق 
  باسم يسوع له كل المجد .

 6(  تيطس 21
   68 – 63إرميا 

  163مزمور
------ 

 1111ص  مدرسة أحد
 561 ب. ظ  شبيبة كبار

-------- 
نصلي من أجل معلماتنا 

 اتالرائع
)نذكرهم باإلسم : مرتا  

ولينا شحادة ، فيفيان 
وناهدة ، دينيز وكرستين 
ومدللة ، القائمة على 

 الخدمة األخت لينا حبيبي(
نصلي من أجل حمايتهّن 
، من كل شر وشبه شر
تتسع وتنفتح أبواب 
الخدمة أمامهّن أكثر 
وأكثر وتكون خدمتهّن 

 مثمرة جداً .

 2(  تيطس 21
   63 -65إرميا 
   163ورمزم

------ 
 503 ب.ظ شبيبة إعدادي

------- 
ْف بحضور  يا رب رِّ
روحك في وسط 
إجتماعات شبيبتنا 

وكلّل  اإلعدادي والكبار

شبابهم بقيادتك الروحية 
كي ينمو بالنعمة كل شاب 
وشابة ويتألقوا بمسحة 
اإليمان من خالل 
اإلجتماع ، العالقة 
الروحية الفردية 

والجماعية ، الخدمة 
لكل منهم موهبة ويكون 

  .وخدمة في وسط الكنيسة

 1(  تيطس 11
  64 -66إرميا 

  165مزمور
------ 

11 3 م اجتماع 

 العائالت
--------- 
بأن ال  نصلي يا رب

أكون عضواً  متفرجاً 
بل عضواً عامال في 

.. حّرك يا رب الكنيسة
دفة حياتي كيفما تُريد 
أنت واستخدمني يا 

رفض روح و  رب ...أ
ن وسط التكاسل م

الكنيسة ومن حياتي 
  أيضاً .

18  )2 
 4تيموثاوس

  62 -61إرميا  
  164مزمور
------ 

03 5  ب.ظ اجتماع 

 السيدات
------- 

نصلي من أجل كل 
ية في خدمة مضح  

أختي  \: أخي وسطنا
أذكر خدمة قد وضعها 

وصلي  قلبكالرب على 
من أجل القائمين عليها 
وثق بأن الرب يستجيب 

 ً وخاصةً  الصالة دائما
الصالة المرفوعة من 

  القلب ...

13  )2 
 6تيموثاوس

   61 -21إرميا 
  166مزمور
------ 

يا رب بارك إبنك  
المحبوب الراعي بالل 

، تعامل من  حبيبي
بناء عائالت ال خالله ل  

بل بالد ودول من أجل 
خالصك يا رب ..شّكل ، 
غيّر ، حّرر واستخدمه 
بنهضة جديدة مضاعفة 

رك أعماله للخدمة ..با
عتبات بيته ،  مواح  

عّرفه مشيئتك وافتح 
حسبما  األبواب أمامه 

 تُريد أنت يا رب .

تيموثاوس  2( 13
2 
 28 -23إرميا  

 162مزمور 
------ 

العشرون و نيالثااألحد 
 بعد الثالوث

ص   خدمة األحد  11 61
 + مدرسة أحد

----- 
نصلي من أجل التواضع 

 في الكنيسة .. 

ِمَن  َوَكثِيُرونَ "

اقِِديَن فِي  الرَّ

تَُراِب األْرِض 

يَْستَْيِقظُوَن، 

هؤالِء إِلَى 

الَحياِة األَبَِديَِّة، 

وهُؤاَلِء إِلَى 

العاَِر ِلإِلزِدَراِء 

."ِ   األَبَِدي 

 ( 1:21دانيال)

 1يعقوب  (26

  42- 41إرميا 
  161مزمور 
------ 

 الذي قبل اإلدفنت األحد 
 ص   خدمة األحد 11 61

 + مدرسة أحد
 33 7 م مسابقة

 9 مرحلة  العجائب

----- 
يا رب ساعدني ألكون 

مليئة  زيتونة خضراء

ببركات مثمرة وبال نهاية 
 في حقلك يا رب .

"َوالفَاِهُموَن 

ِضيئُوَن يَ 

َكِضيَاِء الَجلَِد، 

والَّذيَِن َردُّوا 

َكثِيِريَن إِلَى 

البِر ِ َكالَكواِكِب 

إِلَى أَبَِد 

 .الدُُّهوِر"

 ( 3: 21دانيال)

  2بطرس  1 ( 21
  2 -1مراثي إرميا  
 145مزمور 
------ 

أختي ال تستسلم أبداً \أخي 
إنك تملك ما يجعلك تنهي 

وتنهيه بتفوق. ، السعي جيداً 

...لذا إفرح في الضيقات وال 
تستسلم ..إفرح في البرية 
واعلم أنك ستصل لتكون 

أيضاً في الجبل وتجلب معك  
..ألن هللا ال أخرين أيضاً .

يخلق الضيقات لكنه 
يستخدمها ليقويّنا حتى 

نستطيع أن نمتلك أراضي 
جديدة ...وال يدخلنا إلى 

العاصفة إال إذا منحنا القوة 
للتغلب عليها ....وال يضع 
على كاهلنا فوق ما نستطيع 

 ...وعندها ستكون 
أختي مزدهراً في كل  \أخي 

 ظروف حياتك ..

 2بطرس  2 ( 28
   11 -12إرميا 

  211مزمور 
------ 

 1111ص  مدرسة أحد
 561 ب. ظ  شبيبة كبار
 -33 9 م جبل صالة

--------- 
يا رب لن تكفي جبال 

إلعالن  صالة بأكملها 
شكري لك على محبتك 
الغير متناهية وعلى طول 
أناتك وصبرك علّي أنا 
الغير مستحق ...لكنك أب 
حنون ورؤوف ، أشكرك 

ً رأبتي ألنك تذك  ني دائما
أرفع صلوات الكنيسة في ،

هذا المساء أمام عرشك 
السماوي لتعلو كالبخور 
إليك يا رب ، إسمع 

صالتي وصالة الكنيسة 
 الواحدة يا رب .

 5يعقوب  ( 23
   51 - 41إرميا  

  146مزمور 
----- 

 ب.ظ شبيبة 035

 إعدادي
------- 

يا رب بارك بالدي ، 
إحّم عائلتي ، بارك 
أخي وأختي ، وقُد  

 مرشدين والرؤساءال
 بحكمة ألخذ القرارات
ك الصحيحة لوقف سف

 في الدماء والظلم 
 بالدنا ... حكمتك يا

  رب .

 4يعقوب  ( 23
  48- 43إرميا 

  142مزمور 
------ 

 33 6 م خدمة شفاء

11 3 م اجتماع 

 العائالت
--------- 

نصلي من أجل 
شفاءات في هذا 
المساء وخالص 
ملموس من خالل 

اً لي أيض، نص الخدمة
من أجل مواهب 
الة جديدة للصالة الفع

طنا متشفعين في وسو
 . 

 6يعقوب ( 25
  43 -45إرميا 

  141مزمور 
------ 

ب.ظ اجتماع   5 03

 السيدات
---------- 

نصلي من أجل 
 السيدات الحوامل في

: حماية  وسطنا
ثناء أللسيدات والجنين 

الوالدة وما بعدها ، 
والدة سهلة وفرح 

في  الرب يكون
 وسطهم . 

 2يعقوب  ( 24
  44 -46إرميا 

  141مزمور 
------ 

نصلي يا رب بأن 
تدعم الراعي بالل 
حبيبي بمؤمنين 

عاملين مشجعين له 
، وّسع  في الخدمة

نطاق الخادمين معه  
دد للخدمة ومؤمنين جُ 

 ، مواهب تندفق على
الكنيسة وأبواب 
 الخدمة تُفتح من كل
   جنب وطريق.

  6بطرس  1 ( 61
  4 -6مراثي إرميا  
 143مزمور 
------ 

 األول في اإلدفنت األحد ا
ص   خدمة األحد  11 61

 + مدرسة أحد
----- 

نصلي يا رب من أجل 
انكسار توبة حقيقية ،

  .وثقة أمام عرشك

"فَِإنَّهُ قَِريٌب 

 ِ ب  يَْوُم الرَّ

َعلَى ُكل ِ 

األَُمِم. َكَما 

فَعَلَْت يُْفعَُل 

َك بَِك.َعَملُ 

يَْرتَدُّ َعلَى 

 َرأِْسَك".
 (21عوبَديا )



 


