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 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة لسبتا

  29 – 1: 6 مر (2
  2 مل 1

  15 -4: 5 هو
--------- 

 (  غفران)ال الوعد

 ( 3: 103)مزمور 
---------   

عمل تطوعي  10 30
 مخيم الصيفيلتحضيًرا ل
---------- 

نصلي من أجل فريق مسحة 

ذاكرين ، هيسوع وتحضيرات

ثالث فرق والقائمة على ال

، جدية، وحدة، التزامالخدمة: 

 . أفكار ممسوحة..

 43-21: 5مرقس ( 1
   1األول    ملوك
  3: 5 -11: 4هوشع 

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

 الوعد لهذا اليوم
(عدم الخوف)  

(1: 15)تكوين    
----------  

إعداد  دورة  15 00 -11 00
المخيم  يلجميع مرشد

 2016الصيفي لعام 

----------- 

 يصّل من أجل مرشد

 .المخيم الصيفي

  1: 9 –22: 8 مر ( 7
  8 مل 1

  15: 10 – 17: 9 هو
---------- 

  الوعد
 )استجابة الصالة(

( 18: 145)مزمور    
----------- 

 (يوم كيف)مركز 
------------------- 

نصلي من أجل خالص 

  .األطفال وعائالتهم
مخيم اليا رّب استخدم 

من أجل عمل الخالص 

غيّر  في وسطنا،

، حّرر العائالت، القلوب

واستخدمنا  ،كّسر القيود

   .يا ربّ 

  21 -1: 8 مر ( 6
  7 مل 1

  16 -1: 9 هو
----------- 

)القوة(    الوعد
(12: 10زكريا )  

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

 )عرض(مركز 
------------------- 

 العائالتع اجتما م7 00
--------- 

من أجل عمل الكلمة 

. المنطوقة خالل المخيم

 لمات خاللرافعين المع

بركات  ،القصة سرد

مسحة  ،تنسكب عليهنّ 

 ،وفهم

يا رّب مع  تعاَمل 

العائالت من خالل 

  .األطفال

  37 –14: 7 ر( م5
  6 مل 1

  8 هو
---------- 

 الوعد
 )الحياة األبدية( 

( 17: 22)رؤيا   

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

 بركة 
------------------- 

نصلي من أجل 

كل  ... حمايةحمايةال

حماية ...طفل يا ربّ 

، الراعي والخادمين

في الذهاب  حماية

ركة ي الب  واإلياب، ف

وخالل اللهو...فرح في 

  .وسطنا

 13 -1: 7 ( مر4
 5 -4 مل 1
 16 -3: 7 هو

----------- 

 )النصرة(  الوعد
 ( 37: 8)رومية  

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

 *بداية المخيم* 

 مركز 
--------- 

من أجل  نصلي يا ربّ 

انسكاب الحكمة على 

، خاصةَ الراعي والكنيسة

خالل اتخاذ القرارات في 

مع  الخدمة وخالل التعامل

اآلخرين داخل وخارج 

 .الكنيسة

  56 – 30: 6 مر ( 3
  3 مل 1

  2: 7 – 16:  5 هو
----------- 

 (التعزية) الوعد
(18 -15: 14)يوحنا   

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

 ثالوثبعد ال ّولاأل حداأل
صالة األحد  +  10 30

 مدرسة أحد
-------- 

نذكر أمامك  يا ربّ 

ألحد معلمات مدرسة ا

وخاصةً في فترة 

نصلي من  ...خيممال

أجل ترتيب الوقت 

ثمار لتعب  ن،لخدمته

محبتهن، إيمان، وصحة 

 .جسدية وروحية

  (.سمأذكرهم باال)

 
 

"َرْحَمةً 

َوُحْكًما 

 أَُغنِّّي. لَكَ 

يَا َربُّ  

 ".أَُرنِّّمُ 
( 1: 101)مزمور   

 31 – 1:10 مر (9
 10 مل 1

 14: 12 –:12 هو
------------ 

 )الرحمة( وعدال

 ( 15: 86)مزمور
----------- 

نصلي من أجل الراحة 

جميع ل الروحية والجسدية

الخادمين وسط المخيم 

قوة مع كل  ..الصيفي.

صباح جديد وتألق في 

 .الخدمة

  50 -2: 9 مر (8
  9 مل 1

   11 -1:  11 هو
----------- 

  )الخالص( الوعد

 ( 5: 3تيطس )
---------- 

 )عرض(مركز 
------------------- 

نصلي من أجل روح الطاعة 

تنسكب في وسط حتى 

، طاعة األطفال. المخيم

حترام المرشدين طاعة وا

 .للراعي والمعلمات

  44-28: 12 مر (14
   32 -1: 15 مل 1

 32 -12: 2 يؤ
--------- 

 )النصرة(   الوعد
 (26: 2)رؤيا  

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

 )عرض(مركز 
------------------- 

تميّز خاص في 

لعروض خالل ا

مسحة على  ...المخيم

 عروض اليوم ويوم غد.

 27 -1 مر (13
  14 مل 1

 11 – 1: 2 ؤي
-------- 

 )الغفران( الوعد
( 32-31: 18)حزقيال   

 رحلة
----------------- 

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

نصلي من أجل انسكاب 

سط في و فرح الربّ 

ز ميّ تو... فرح امخيمن

في جميع ما يتخلله من 

 .نشاطات

 33 -15: 11مر (12
 34: 13–32: 12مل 1

 1يوئيل 
----------- 

  الوعد
 )الحياة األبدية(

( 10:2)رؤيا    
-------------------- 

 )عرض(مركز 
------------------- 

من أجل  نصلي يا ربّ 

طفال في حقل األ

جنود للمسيح  ،الخدمة

الل مدرسة األحد. من خ  

 14 -1: 11 ( مر11
 31 -1: 12 مل 1

 14  هو
------- 

)المعية(   الوعد
( 17-12: 33)خروج   

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

 بركة 
------------------- 

نصلي من أجل تحضيرات 

ت. الراعي لمؤتمر العائال

هّيء  األمور، سّهل يا ربّ 

ختر النفوس وا، المكان

لخالص ملموس في 

  .وسطنا

  52- 32: 10 مر (10
  11 مل 1

  13 هو
------- 

 الوعد

)البنوية والميراث(   
 (7: 21)رؤيا 

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

بعد  ثانيال حداأل
 ثالوثال

صالة األحد  +  10 30
 مدرسة أحد

-------- 

  بركات على خدمة اليوم.

 

"أَتَعَقَُّل فِّي 

يق  َطرِّ

ل. َمتَى  َكامِّ

؟  تَأْتِّي إِّلَيَّ

ي أَْسلُُك فِّ 

َكَمالِّ قَْلبِّي 

فِّي َوَسطِّ 

 بَْيتِّي".
( 2: 101مزمور   ) 

 

  37 -14: 13 مر (16
  17 مل 1

 1عاموس 
--------- 

)النصرة(    الوعد

(31: 21)أمثال  
---------------- 

نصلي من أجل  يا ربّ 

لذين خدموا المرشدين ا

حتى يكون  وسط المخيم

ثبات بك، عالقة قوية لديهم 

لهم  وأن تفتح، في الخدمة

التزام ، بخدمةجديدة للأبواب 

 . معك يا ربّ 

  13 -1: 13 مر  (15
  34: 16 -33: 15مل 1

  3 يؤ
---------- 

 الحزن(  )الفرح وعدم الوعد
 (18 -17: 3)حبقوق 

-----------  

 )عرض(مركز 
------------------- 

اليوم األخير  نصلي من أجل

من المخيم بأن تكون يدك يا 

 ...طفالمع جميع األ ربّ 

من وثمار  ثبات في حقلك

  .خاللهم



 2016لسنة الراعي وعائلته الخادمين مع جميع المؤمنين  ، لدعم الخدمة 2016\ 07شهر –القراءات والنشاطات اليومية لكنيسة المخلص االنجيلية االسقفية / كفرياسيف ، برنامج الصلوات
 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

  31-18: 1 كو 1( 23
  3 مل 2

 8عا 
---------- 

 )البنوية(    الوعد
 ( 15: 15)يوحنا 
----------- 

 نصلي من أجل األزواج

 ...الشابة في وسطنا

، تفاهم ،وحدة في المسيح

، عالقة هدف مشترك

 .مقدسة في الربّ 

كورنثوس األولى ( 22
1 :1- 17  

  2 -1ملوك الثاني 
 7  عا

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

   الوعد )الغفران(
( 9 -6: 33)ارمياء   

---------- 

من أجل القداسة يا 

نصلي من أجل  ،ربّ 

فرز المؤمنين 

نسالخ التام عن واال

. أوالد شهوات العالم

مميزين بقداسة المسيح 

، نقاء ورائحته المميزة

وفرز مطلق لمجد 

 . الربّ 

 16 مر( 21
 22 مل 1

 6عا  
-------- 

  الوعد
 )الحياة األبدية( 

( 3: 17)يوحنا   
------------- 

قوة من األعالي تنسكب 

على خدمة التعليم في 

جميع ...ذاكرين الكنيسة

القائمين على الخدمة: 

تدريب خدام ، نمو

عمق في ، آخرين

، وتحضير الدراسة

  .الكلمة

  47–21: 15مر (20
  21 مل 1

  5  عا
----------- 

 )الخالص( الوعد
 (16: 91زمور )م

------------ 
 م اجتماع العائالت 7 00

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

 أن أعمل اجعلني يا ربّ 

 ك وال أُحزنك،يرضا يم

 .أقبل مشيئتك وال أتذمر

ساعدني أن أشبه ابنك 

يسوع في جميع 

وأن أحبك يا أعمالي، 

  .ربّ 

  20 -1: 15 ( مر19
  20 مل 1
  13 – 4: 4عا 

---------- 

 )المعية( الوعد
 ( 20: 28تى )م

----------- 

 نصلي من أجل القائمة

على خدمة الشبيبة الكبار 

مسحة . األخت لينا شحادة

يراتها جميع تحضعلى 

لنشاطات الصيف 

أفكار ورؤى للشبيبة، 

، دعم من قبل مميزة

صحة ، المساعدين

، نعمة روحية وجسدية

، الجميعفي أعين 

 .  وحكمة في القيادة

  72–32:14 مر (18
  19 مل 1
  3: 4 -3: 3عا 

----------- 

 )القوة(   الوعد
 (40: 22)صموئيل الثاني 

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

من أجل  نصلي يا ربّ 

القس  راعي الكنيسة

 متالءا: بالل حبيبي

 بروح المسيح.

هو ه حماية تامة ترافق 

وعائلته، صحة 

كل أعمال ، مضاعفة

يديه تتألق بمسحة 

مجد إلى من وخاصة 

      .مجد

  31-:1مر (17
 18 مل 1        

 2: 3 – 1: 2 عا
-------- 

  الوعد
 استجابة الصالة(  )

( 24: 11)مرقس   
---------- 

 ثالوثبعد ال ثالثال حداأل
صالة األحد  +  10 30

 مدرسة أحد
---------- 

 من أجل نمو خدمة العطاء. 

"الَ أََضُع قُدَّاَم 

َعْينَيَّ أَْمًرا 

يئًا. َعَمَل  َردِّ

يَ  غَانِّ الزَّ

أَْبغَْضُت. الَ 

 يَْلَصُق بِّي".
 ( 3: 101)مزمور 

  2 كو 1( 24
   4 مل 2

 9  عا
--------- 

 )القوة(    الوعد

(17: 59)مزمور   
----------- 

 ثالوثبعد ال لرابعا حداأل
صالة األحد  +  10 30

 مدرسة أحد
---------- 

نصلي من أجل أبواب جديدة 

لدعم خدمة الصيانة في 

، وقت والتزام، ناوسط

 .غيرة على بيت الربّ 

 

قَْلٌب ُمْعَوجٌّ يَْبعُدُ "

يُر الَ  ّرِّ َعنِّّي. الّشِّ

فُه.  أَْعرِّ

ي يَْغتَاُب   الَّذِّ

ا هذَا  رًّ بَهُ سِّ َصاحِّ

أَْقَطعُهُ. ُمْستَْكبُِّر 

اْلعَْينِّ َوُمْنتَفُِّخ 

لُهُ".  اْلقَْلبِّ الَ أَْحتَمِّ
 (5 - 4: 101)مزمور

 40 -25: 7 كو 1(30
  10 مل 2

 1ميخا  
-------- 

  الوعد
 لصالة(  ا)استجابة 

 (31 -30: 12لوقا  ) 
----------- 

 

لتكن عيناك  يا ربّ 

مفتوحتين على كل 

 .مريض في وسطنا

 تخفيفنصلي من أجل 

أن تكون أذناك و ،ألمكل 

ن لصلوات مصغيتي

صلوات ، الشفاء

 .المتشفعين من أجل أبنائك

  شكًرا يا رّب.

  24 -1: 7 كو 1( 29
    9 مل 2

 4 يون
--------- 

 الوعد
 )عدم الخوف(  

( 16: 6)ملوك الثاني    
------------ 

 

لي من أجل نص يا ربّ 

العمق الروحي 

 للمؤمنين.

في نمّو  نصلي من أجل

عالقة ، دراسة الكلمة

 ،قوى معك يا ربّ أ

.خلوة عميقة ومضاعفة  

 6 كو 1( 28
 8   مل 2

 3 يون
--------- 

 (  )الخالص الوعد
(26: 13عمال الرسل )أ   

---------- 

 

نصلي من أجل الشبيبة 

حماية من  ،افي وسطن

  ،عالم الشهوة والمال

 ،عالم ال يعرف الربّ 

، نقاء وقداسة مع المسيح

بالمسيح  شبيبة

في حقل خدام  ،وللمسيح

، عمق روحي، الربّ 

خالص شبيبة جديدة في 

 .وسطنا

 5 كو 1( 27
 20 -3: 7 مل 2

 2 يون
----------- 

 )البركة(  الوعد
( 10: 34) مزمور    

---------- 
 م اجتماع العائالت 7 00

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

 

أجل نصلي من 

 المؤمنين خالل

ن نح يا ربّ  .الصيف..

نشغالية نُغلق باب اإل

ونطالب باقتراب عنك، 

أكثر وعمق روحي 

لجميع المؤمنين في 

ُمعلنين أن الفخ ، وسطنا

ر ونحن انفلتنا انكس

   .نا بك يا ربّ ثبتو

  4 كو 1 (26
   2: 7 -1: 6 مل 2

 1يونان 
---------- 

)السالم(    الوعد
( 79: 1)لوقا   
------------ 

 

فتح نصلي من أجل 

للشباب  أبواب عمل

. والشابات في وسطنا..

نصلي بأن تسدد جميع 

االحتياجات من أجل 

 بناء مستقبل ناجح... 

من أجل بناء جيل يسعى 

 نحو الهدف. 

  3 كو 1( 25
  5 مل 2

 عوبديا
---------- 

 )المعية(  الوعد
 ( 16: 51)اشعياء  

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

 

نرفع راعينا  يا ربّ 

أمامك، نطلب وعائلته 

عمل الروح القدس من 

آيات وعجائب ، خاللهم

امتالء ، الكنيسة وسط

الروح تشهده الكنيسة ب

نجاح  هم،من خالل

ألوالده في المدارس 

تحقيق ، والجامعات

أن لجميع األهداف و

ا في دومً يكونوا 

. االرتفاع  
 

  8 كو 1( 13 
 11 مل 2

  2 مي
------- 

 الوعد
  والرحمة()المحبة

 (4: 11)هوشع 
-------------------- 

 ثالوثبعد الخامس ال حداأل 
صالة األحد  +  10 30

 مدرسة أحد
----- 

من أجل التواضع وقبول 

   م.اتهمهما كانت خلفيّ  اآلخرين

 

َعْينَاَي َعلَى "

أَُمنَاءِّ األَْرضِّ 

لَِّكْي أُْجلَِّسُهْم 

ي. السَّالُِّك  َمعِّ

الً  يقًا َكامِّ َطرِّ

ُمنِّي  ".ُهَو يَْخدِّ
 (6: 101)مزمور

 

 


