
اليوم العاملي للصوم والصالة   ١٣ يناير  ٢٠٢١

املجد هلل: اهلل الغالب الذي يهزم و يقهر و ينتصر.
اخبار األيام االول ٢٩: ١١، مزمور ٤٤: ٣-٧ ، كورنثوس االولى ١٥: ٥٤-٥٧

االعتراف بصمت: رسالة يوحنا االولى ٥: ٣-٤
الشكر: مزمور ١١٨: ١٥-١٧

التشفع: مزمور ٤٥: ٥
املؤمنني: من رسالة كورنثوس الثانية ٢: ١٤ نصلي من اجل _______ ان
يتبع املسيح دائماً ويشكر اهلل الذي يقوده / يقودها في موكب النصرة وان تفوح

من _______ رائحة معرفة املسيح في كل مكان.

ليكن كل االوالد والطالب واملدرسني واالداريني واملوظفني في املدارس:
يحبوا بعضهم البعض ويثبتوا فيك.

يفيضون  بثمار الروح.
ملح و نور، وان يكرزوا باإلنجيل  لآلخرين بكل جرأة.

ان يختبروا بركاتك وقيادتك وحكمتك ومعونتك وحمايتك.
أشياء اخرى-

غير املؤمنني: من رسالة رومية ١٠: ٩ ليعترف ________ بفمه بالرب
يسوع ويؤمن بقلبه انك انت يااهلل أقمت املسيح من األموات وان ينال

_______ الخالص.



املدارس: من رسالة رومية ١٦: ٢٠ اله السالم سيسحق الشيطان تحت
أرجلنا سريعاً في مدرسة / جامعة ___________!

يارب، معك تدوم النصرة! أعطي النصرة ألوالدنا وطالبنا ومدرسينا واالداريني
واملوظفني في مدارسنا!

على الخوف والشعور بالوحدة والياس والقلق واألفكار االنتحارية.
على الغضب واملرارة والكراهية والظلم والحقد والنميمة واقصاء االخر والعنف.

على املرض واالدمان والتعسف والتنمر وإيذاء النفس واالهمال.
على املناهج الدراسية االثيمة وأكاذيب العدو والتشويش.

أشياء اخرى-
استرد باسم يسوع كل ما هو تحت سيطرة العدو في مدرسة _________

بارك اوالدنا وطالبنا ومدرسينا واالداريني واملوظفني في مدارسنا بنهضة
روحية والتبكيت على الخطية والتوبة واالنتعاش الروحي.

احياء وتجديد و خالص ومصالحة مع اهلل.
الحق والحكمة والتمييز والبصيرة واإلرشاد.

الشجاعة  واملعونة والحماية واملوهبة والقدرات املتزايدة والفهم.
أشياء اخرى-

األمهات املصليات: يارب، اسكب علينا استجابة الصلوات وضم اخرين
الى ملكوتك ليُرفع لك املجد والتسبيح!

زِد اعداد املصليات الى خدمة األمهات املصليات لتُغطى كل مدرسة في العالم
بالصلوات. اَكِثر اعداد املتبرعني لكي ما تستخدم هذه املوارد بشكل أوسع على
نطاق العالم. احمي هذه الخدمة واحفظها نقية ومتحدة. ليكن حضورك واضحاً

لكل ام مصلية لتقترب إليك اكثر وأكثر وتشارك قوة الصالة مع االخرين.
البركة الختامية: مزمور ٢٠: ٥-٩






