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 آية االسبوع االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة لسبتا

   11-817  02ٌىحنا   (1

 0 -1نحمٍا  

 74مزمىر 
------ 

 (معية)ال  الوعد
 (13 -810 14)ٌىحنا 

------ 
نصلً ٌا رب أن نكون 

شهادة معلنة لك من خالل 
ٌّة حٌاتنا من ، شهادة ح

منطوقة خالل قوة الكلمة ال
 .ٌا ربّ 

 3ٌىحنا   1( 5

 817  12 - 816 7نحمٍا  

 120مزمىر 
----- 

 (الرحمة)  الوعد
 (83 64مزمىر )

------ 
22

 ص  مدرست أحد11
12

3
 

 ب. ظ  شبٍبت كبار
01

 يراتعح  و7
------ 
 نسكابالنصلً ٌا رب 

وسط اجتماع  روحك القدوس
. بارك القائمٌن على المتابعة

نفوس جدٌدة جمٌع الخدمات، 
قوة روحٌة ، مكرسة للخدمة

وأحالم مضاعفة من أجل 
خدمة خاصًة للقاء المٌالدي ال

 .الخاص

 2ٌى  1( 4

 815 7 - 811 6نحمٍا 

 121مزمىر 
-------- 

 )استجابة الصالة(  الوعد
 (12 -87 11)لىقا 

------ 
 إعدادي شبٍبت ظ.ب 035

------ 
نصلً من أجل نمو 
ومسحة على جمٌع 
ٌا  .النشاطات األسبوعٌة

 ...ف بروحكرِ  ربّ 
 بارك...حّرر...  ...اعمل

 قّدس... ...جّهز... كّرس
فنحن  واعمل ٌا ربّ ... نمِّ 

أجلك ولك  ومن امعً 
 سامعون.

 1ٌى  1(  3

 810  6- 83  5نحمٍا 

 122 مزمىر
--------- 

 (خالص)ال الوعد
 (802 46مزمىر )

------ 
22

 م اجتماع العائالث5 
------ 

 

أذكر إجتماع العائالت 
، مسحة لهذا المساء

مضاعفة على فرٌق 
العبادة، المتكلم القس 

بالل حبٌبً، مسحة على 
الكلمة لكً ٌكون 

اع سبب بَركة اإلجتم
 وخالص وتعزٌة وشفاء.

 0ٌى  1 (2

 82 5 - 81 3نحمٍا 

 77مزمىر 
--------- 

   (بدةةاألالحياة ) الوعد
 (814 1ٌىحنا )

------ 
12
 ب.ظ اجتماع السٍداث 3 

------ 
من أجل  أصلً ٌا ربّ 

أطالب ... عائلتً
 ضع ٌا ربّ . بخالصها

فمً كً الكالم فً 
سأُتابع  .أُخبرهم عنك

، لن أتوقفصالتً و
 سأتابع، سأتابع كالمً

وعودك  أن اعالمً 
صادقة ولن تخذلنً ٌا 

 .ٌسوع

 1ٌىحنا    1 (1

 2نحمٍا 

 76مزمىر 
--------- 

 (بنوةة)ال الوعد
 ( 812 6)عبرانٍٍن 

------ 
 متحدٌن بالصالة من أجل

حماٌة مطالبٌن ب، الراعً
، تألق، نجاحوحصاد، 

 حصىبركات ال تعد وال ت
ا ون دائمً تتدفق علٌك وتك

ا ا معلنً فً المقدمة منتصرً 
 .ب فً كل مكانمجد الرّ 

ٌأتً من خاللك آالف وأن 
، بال بل ربوات لحقل الرّ 

ًتا صارًخا صو اتبقى دائمً 
 .فً برٌة هذا العالم

 01ٌى ( 0

 1 نحمٍا

 75مزمىر 
------- 

 (بركة)ال الوعد
 (804 13وج )خر

------ 

01 
+  الة األحدص 12

 مدرست أحد
------ 

 أن ساعدنً ٌا ربّ 
أُصغً لصوتك ولقٌادة 

 ،الروح القدس لحٌاتً
أن أتخذ القرارات و

الصحٌحة وأقبل مشٌئتك 
 مهما كانت صعبة علً.

 

 

ُْرُْى " إِْر ُك َٔ
اذًا فًِ  َٕ أَْي

اْنَخطَاٌَا 

َغهَِف  َٔ
َجَسِذُكْى، 

أَْحٍَاُكْى َيَعُّ، 

ُيَساِيًحا نَُكْى 

 ًِ ٍِع تَِج

 ".اْنَخطَاٌَا
 ( 00: 6كٕنٕسً )

 

 ٌىحنا الثانٍت( 6

 11نحمٍا 

 121مزمىر

------ 

 )القوة(  الوعد
 (802 1أفسس )

------- 

من أجل  أشكرك ٌا ربّ 
 البركات التً ال أستحقها
والتً تعطٌنً إٌاها كل 

ً أشكرك ألنك تعاملن ...ٌوم
برحمتك ونعمتك أنا غٌر 

 .المستحق

 4رؤٌا  (14

 813 6 - 81 5أستٍر 
 44 - 824  106مز

-------- 

 )الحياة األبدةة( الوعد
(0 -81 1تٍطس )

---------- 
  -ص  116

انشحهح ب.ظ 011

 انسٌُٕح ألطفال يذسسح األحذ
12

3
 

 ب. ظ  شبٍبت كبار
------- 

 

حماٌتك لجمٌع  ٌا ربّ 
أطفال مدرسة األحد 
 والقائمٌن على الخدمة

ً ، فخالل الرحلة واأللعاب
، وفرحك الذهاب واإلٌاب
.. استخدم ٌكون فً وسطنا.

الرحلة من أجل هذه  ٌا ربّ 
 .أطفال ٌقبلوك وٌعٌشوا لك

 1رؤٌا   (11

 2 - 1أستٍر 

 01 -81 124مز 

-------- 

 )المحبة والرحمة( الوعد
 (6 -85 32)اشعٍاء 

------- 
 إعدادي شبٍبت ظ.ب 035

----------- 
 

 من أجل نصلً ٌا ربّ 
الصالة  ...ةالصال حٌاة

بلجاجة، الصالة  ،األمٌنة
 ،بعالقة قوٌة مع الرّ 

 ،التلذذ فً محضر اآلب
شوق وانتظار للحظات 

 .اللقاء بالمسٌح

 12 0رؤٌا  (10

 0أستٍر 

 23 - 804 123مز

-------- 

 )النصرة والنجاح( الوعد
 (800 33)مزمىر 

------ 
22

 م اجتماع العائالث5 
------ 
 

كٌف  علمنً ٌا ربّ 
مع  اا ورحٌمً لطٌفً  أكون

أن أنظر ، اآلخرٌن
بنظرة تواضع ال  لآلخر

ن أكون أ ،باحتقار
ا لك فً وناظرً  اصبورً 

 أعمله.جمٌع ما أقوله و

 1رؤٌا  (11

 1أستٍر 

 03 -81 123مزمىر
------- 

 (فرح)ال الوعد
 ( 87 12)تثنٍت 

------ 
12
 ب.ظ اجتماع السٍداث 3 

------ 
من أجل  نصلً ٌا ربّ 

خادمات فً السٌدات ال
حماٌة دم  ...وسطنا

ٌسوع على عتبات 
، نعمة وقبول، عائلتهنّ 

دعم من قبل شرٌك 
خالص  ،الحٌاة واألوالد

كامل لعائلتهّن مهما كان 
فأنت قادر ٌا  اصعبً 

ٌسوع وال ٌعسر علٌك 
أمٌن وصادق فً أمر، 

 وعودك.

 ٌهىذا (12

 11نحمٍا 

 13- 802  122مزمىر 

------- 

 (غفران)ال الوعد
 (816 04مال الرسل )أع

------ 
نصلً من أجل جمٌع 

وسط  خدمات الراعً
، وسط العائالت األطفال

، وسط الشبٌبة واألزواج
وسط ، اإلعدادي والكبار

فً  ،المسنٌن واألرامل
جمٌع الزٌارات، 

دراسات ، االجتماعات
، وتحضٌرات مكتبٌة

استشارات فً الكنٌسة 
مسحة على  وخارجها،

 جمٌع خدماته.

 الثالثت ٌىحنا( 7

 10نحمٍا 

 01 -81 122مزمىر 

------ 

 الوعد
 ()الحماةة وعدم الخوف

 (3 -81  21إشعٍاء )
------ 

01 
+  صالة األحد 12

 مدرست أحد

-------- 

أن  علمنً ٌا ربّ 
أستخدم مواهبً بالمحبة 
ووزناتً كما ترٌدها 

قّدسنً  .أنت ٌا ربّ 
دّربنً أن  ،للعمل

 وأن تخدمها بأمانةأس
 .ٌا ربّ  أعمل من خاللك

 

َيَحا  رْ ا"

كَّ انَِّزي  انصَّ

ٍَُْا فًِ  َعهَ

اْنفََشائِِض، 

 ٌَ انَِّزي َكا

ا نََُا،  ِضّذً

قَْذ َسفََعُّ  َٔ
َسِظ  َٕ ٍَ اْن ِي

ًشا إٌَِّاُِ  ًِّ ُيَس

هٍِةِ   ".تِانصَّ
 

 (01: 6كٕنٕسً )

 

 3رؤٌا   (13

 815 6 -812 4أستٍر 

 00 - 81 125مز 

--------- 

 )المعية( الوعد
 ( 87 1ارمٍاء )

-------- 

أن أُقاوم  علمنً ٌا ربّ 
... أقاومه إبلٌس بالمكتوب
أقاومه  ...بدمك المسفوك

 بالتسبٌح والصالة ...
بوحدة  ...المؤمنٌنبوحدة 
 .بفدائك ٌا ٌسوع ...العائلة
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 10رؤ   (00

 11 -11 اش

 110مز 
------------ 

 (بركةال) الوعد
 (84 05اشعٍاء )

----------- 

مصلٌن  لنتحد مع الربّ 
 وتهدم ٌا ربّ  كسرأن ت

ونهر النعمة  ،الحواجز
ٌفٌض فً كنٌستنا 

سحابة مجدك . وأسوارها
 مؤلهاا ،تجول فً الكنٌسة

بروح ، بروح توبة
 ،واحدة

سقط كل عائق ٌقف فً ٌ
 وجه أوالدك ٌا ربّ 

 11(  رؤ 01

 12 -7 اش

 111مز 
------- 

 (األبدةةحياة )ال الوعد
 (85 0رومٍت )

---------- 
 مدرسة أحدص 0011
 ب. ظ  شبٌبة كبار 305

------ 

 ..."أذكر خالقك أٌام شبابك" 

، حماٌة ،نصلً بخالص
ٌُّزنجاح الشبٌبة الكبار  ، تم

خاصًة  والقائمٌن على الخدمة
فً مع بداٌة العام الدراسً 

فً د، الجامعات والمعاه
ل لبناء مستقبلهم، وك ،أعمالهم

ا ما ٌصنعوه ٌنجح باسمك ٌ
 ٌسوع .

 12(  رؤ 20

 6-5 اش

 112مز 
-------- 

 (حماةة)ال الوعد
 (6 -83  101مزمىر )

------------- 
 إعدادي شبٍبت ظ.ب 035

----------- 

من أجل  نصلً ٌا ربّ 
، لمّشردةا العائالت
سورٌا فً  ،المهّجرة

وفً العالم غزة والقطاع و
 أجمع.

تحّنن  ٌا رّب، أعنها
سّدد جمٌع  ،علٌها

 تها.احتٌاجا

 1رؤ  (  11

 6-5 اش
 31-820  101مز 

---------

 (خالص)ال الوعد
 (814 14)مرقس 

------------ 
ت5 22  م اجتماع العائال

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

 

ة امام نرفع فرٌق العباد
الّرب للحدث المٌالدي 

( مع 23/12الكبٌر )
كل من سوف ٌخدم 

 وٌشارك.
ان ٌّرتب الّرب كل 

 األمور.

 6رؤ  (16

 2 -1 اشعٍاء

 17 - 81  127مز 
---------- 

    (نصرة)ال الوعد

 (10 -86 40)اشعٍاء 
----------- 

12
ب.ظ اجتماع  3 

 السٍداث
---------- 

 

ال نتشكل كٌفما علمنا أّ 
ا بل أن ٌرٌد الناس منّ 

نتركك تشكلنا أنت 
أٌها  .بٌدك أٌها السٌد

األعظم نحن الفخاري 
، كالخزف بٌن ٌدٌك

 .ا وعاء آخرصنع منّ ا

 5رؤ  (15

 0-1 شعٍاء

 126مز 
-------- 

 (الغفران)  الوعد
 ( 812 5)أخبار األٌام الثانً 
----------- 

الل بنصلً لراعٌنا الغالً 
ا.هلِّل :حبٌبً ٌَ جِل ط و وبى لِلرَّ

، المس بِّ قًِ الرَّ ا الُمتَّ  ُروِر ِجّدً
ٌَكوُن ق هابَِوصاٌ ا فًِ َنسلُه  ًٌّ ِو
قٌِِمٌَن ِض. ِجٌُل الُمستاألَر

رغٌد َوِغنى فًِ بٌتِِه، . َباَركُ ٌُ 
هُ ق  ائٌِم إِلَى األََبِد.َوبرُّ

 4رؤ ( 14

 12 -7 ستٍر أ

 21 -801 125مز 
-------- 

 (رحمة)ال  الوعد
 (01 -801 1)مراثً ارمٍاء
---------- 

01 
+ حد صالة األ 12

 مدرست أحد
--------- 

من أجل التواضع فً 

 .وسطنا

 

َد " إِْر َجشَّ

ٌَاَساِخ  انشِّ

 ٍَ انسَّالَِطٍ َٔ
ََٓشُْْى  أَْش

َٓاًسا، ظَافًِشا  ِج

 ِّ ِْٓى فٍِ  ".تِ
 ( 813 0كىلىسً )

 

 12(   رؤ 02

 17 -15 اش

 112مز
------- 

 )استجابة الصالة( الوعد
 (802 43)اشعٍاء 

------ 
الل بنصلً لراعٌنا الغالً 

ٌلهج  "فُم الصدٌق: حبٌبً
 سانه ٌنطق بالحق،بالحكمة ول

شرٌعة إلهه فً قلبه.ال تتقلقل 
خطواته....فٌرفعك لترث 

رض. إلى انقراض األ
 .األشرار تنظر"..

 13(  رؤ 23

 16 – 14 اش

 113مز 
------- 

 )إكليل الحياة( الوعد
 (810 1)ٌعقىب 

------ 

01 
صالة األحد  +  12

 مدرست أحد
11 

يرى يشحهح و  يساتقح  2

 ٔاألخٍشج 01
-------- 

نفوس ٌا رب ال شفِ ا
المجروحة من كبرٌاء 

 .اآلخرٌن

 

ا َعهَِى َداٍَِآُل " ًَّ فَهَ

تِإِْيَضاِء اْنِكرَاتَِح 

 ،ِّ ٍْرِ ََْة إِنَى تَ َر

ُكٕاُِ َيْفرَُٕححٌ  َٔ
 َٕ ِّ ََْح َّرِ فًِ ُعهٍِّ

أُُٔسَشهٍَِى، فََجثَا 

ِّ ثاَلََز  ٍْ َعهَى ُسْكثَرَ

اٍخ  ِو، َيشَّ ْٕ فًِ اْنٍَ

اَو  َذ قُذَّ ًَ َح َٔ َصهَّى  َٔ
 ٌَ ا َكا ًَ ِّ َك ِٓ إِن

 ".ٌَْفَعُم قَْثَم رنِكَ 
 (812 4دانٍال  )

 17رؤ  (07

 12-07 اش

 10 -81  117مز 

----- 

 )عدم الخوف( الوعد
 (835 1ً إرمٍاء راث)م

------ 

 
شعبك من  نّج ٌا ربّ 

 أِعْد ٌا ربّ ، الضٌق
 واكشف الحقٌقة المفقودة

اعلنها  .ذه األٌامفً ه
 شرق، الٌسترٌح شعبك
فتراك  بمجدك ٌا ربّ 

... حتى القلوب العمٌاء
 .قّو ِشهادتنا ٌا ربّ 

 

 16رؤ   (06

 06- 05  اش

 116مز 
------ 

 (قوة)ال الوعد
 (81 116مزمىر )

------ 
 ص  مدرسة أحد0011
 ب.ظ  شبٌبة كبار 305
 جثم صالج  م 001

------ 
 نرفع ٌا رب الصلوات

فة والمكرسة خالل المكث
ٌُّز  الجبل من أجل تم
 لنشاطات الشهر القادم

 ....حماٌة الكنٌسة..
 ...عائلته الراعً

 ..والمؤمنٌن.
..وعودة .تألق النشاطات

 .الضالٌن

 15رؤ  (05

 04 -03 اش

 115مز 
------ 

 (خالض)ال الوعد
 ( 1 -80 10)اشعٍاء 

------ 
 إعدادي شبٍبت ظ.ب 035

------ 

 أصلً ٌا رب بأن
تحررنً من القلق 

والمخاوف التً أحٌاها  
 فً داخلً ....

ٌُعٌق  أن أرفض كل ما 
سالمً معك وٌمنعنً من 
أن أحصل على سالمك 

الحقٌقً ... ساعدنً كٌف 
أُركز أفكاري علٌك وأحٌا 

 .بسالٍم معك

 14رؤ   (04

 02-01 اش

 114 مز
------ 

 (سالم)ال الوعد
 (817 35)إشعٍاء 

------ 
22
 العائالث م اجتماع 5 

 خذيح شفاء +
------ 

وّسع ٌا رب تخومنا  
 من أجل االختراق أكثر

نصلً بأن وأكثر...
تزدنا قوة ومسحة 

...بركات ومواهب كً 
نصل للقلوب التائهة ٌا 

ُنعلن أنه فً هذا .... رب

المساء سٌكون شفاء 
واختراق ممٌز باسم 

 . ٌسوع

 13(  رؤ 03

 00 – 02 اش

 113مز 
------ 

 (غفران)ال  الوعد
 (2 -81 112مزمىر )

------ 
12

ب.ظ اجتماع  3 

 السٍداث
------ 

 

بركات وحماٌة 
مضاعفة  للمضحٌن 
المكرسٌن الخادمٌن 

 فً وسطنا...
عّز ٌا رب قلوبهم 

بثمار النفوس 
المخلصة ...بنمو 
الخدمة ...وبنفوس 

جدٌدة فً حقل الخدمة 
 معهم .

      00 - 01رؤ (11

 13 - 12 اش  

 74 -843  117 مز
------ 

 )البنوةة(  الوعد
 (1 -81 1نا األولى ٌىح)

------ 
نصلً اآلن لحماٌة  ربّ يا 

وصحة جسدٌة مضاعفة 
ه ، ال ٌقترب منلراعٌنا الغالً

ألم أو تعب بل ٌنال مع كل أي 
ُمحّوطة صباح جدٌد قوة علوٌة 
 بدمك ٌا رب ّ

 30 02رؤ  (12

 11-11 اش

 42-811  117مز 
------ 

 ()استجابة الصالةدالوع
 (83 116مزمىر )

------ 

01 
+ صالة األحد  12

 مدرست أحد
------ 

 .ال ترفع ٌدك عّنا ٌا ربّ 

 

قَاَل نَُّ "

َيا »تٍِالَطُُس: 

؟ َٕ اْنَحقُّ ُْ .»

ا قَاَل َْزا  ًَّ نَ َٔ
ًٌْضا إِنَى  َخَشَج أَ

قَاَل  َٔ ُِٕٓد  اْنٍَ

ُْٓى:  ُد أَََا نَسْ »نَ

ِّ ِعهَّحً  أَِجُذ فٍِ

اِحَذجً  َٔ." 
 ( 816  16ٌىحنا )

 
 


