
 2021בינואר  13יום התפילה והצום העולמי 
 

 השתחוויה: אלוהים מנצח! הוא מי שמנצח לחלוטין, כובש, מתגבר.

 54-57, הראשונה אל הקורינתים ט"ו 3-7, תהילים מ"ד 11דברי הימים א' כ"ט 

 3-4התוודות שקטה של חטאים: אגרת הראשונה של יוחנן ה' 

 15-17תודה: תהילים קי"ח 

 5תהילים מ"ה הפגעה: 

יהי רצון ש ________ ילך תמיד אחרי ישוע ויודה לאלוהים, הנותן לו בכל עת   14מאמינים: לפי שניה אל הקורינתים ב' 
 ניצחון במשיח  ושישוע יפיץ על ידי _______ את ריח דעתו בכל מקום.

ספר אוהבים זה את זה וסובלים זה את יהי רצון שכל הילדים המאמינים, התלמידים, המורים, המנהלים ואנשי צוות בית ה
 זה;

 שיהיה להם את פרי רוח הקודש;

 שיהיו מלח ואור ויהיו אמיצים לחלוק את הבשורה;

 וההגנה שלך;לחוות את הברכות, ההדרכה, החוכמה, האספקה 

 שונות.

יאמין בלבו שאלוהים העירו יהי רצון ש ______ יודה בפיו שישוע הוא האדון ו - 9שאינם מאמינים: על פי אל הרומיים י' 
 מן מהמתים, אז הוא ייושע.

אדון, אלוהי השלום, ידכא את השטן במהרה תחת רגלינו בבית הספר /  - 20בתי ספר: על פי אל הרומיים ט"ז 
 האוניברסיטה ______!

 הניצחון נשאר איתך, אדון! תן ניצחון לילדים שלנו, לתלמידים, למורים, למנהלים ולעובדי בית הספר

 על פחד, בדידות, ייאוש, חוסר תקווה, פחדים ומחשבות התאבדות;

 על כעס, מרירות, שנאה, עוול, זדון, לשון הרע, הדרה ואלימות;

 על מחלה, התמכרות, בריונות, פגיעה עצמית והזנחה;

 על תכניות לימודים לא צודקות, שקרים של האויב, בלבול;

 שונות.

 לאויב, בחזרה בבית הספר ______.  בשם ישוע, החזירו את האדמה, שניתנה

 ברך את ילדינו, תלמידינו, המורים, המנהלים וצוות בית הספר

 בתחייה רוחנית, בהתוודות חטא, תשובה והתחדשות;

 שיקום, הצלה ופיוס;

 אמת, חוכמה, שיפוט נכון, הבחנה, הדרכה;

 אומץ, סיפוק הצרכים, הגנה, יכולת, כישרונות גדלים והבנה;

 שונות.



אמהות בתפילה: שפוך עלינו תשובות לתפילותינו התואמות את שלטונך וקבל תהילה והשתחויה! אדון, הוסף עוד נשים 
, ותכסה כל בית ספר בעולם בתפילה. תן לנו תרומות הולכות וגדלות כדי שניתן יהיה לפתח חומר נוסף ולשתף MiP -ל

תן לכל אם להרגיש את קרבתך באופן קונקרטי, כך שהיא שתישאר טהורה ומאוחדת.  MiPאותו ברחבי העולם. הגן על 
 תתקרב אליך יותר ויותר ותשתף את כוחה של התפילה עם אחרים.

 5-9' כ  ברכה: תהילים


