

IPCA 2019 عيد امليالد العاملي

،يتم تحرير بيتر من السجن ، IPCA سجل


استخدم هذه املادة (أو ترجمتها إلى لغات أخرى) .IPCA الذي قام بنقل ملكية الرمز إلى ، Jesper Neve تم رسمه بواسطة

.حتى يتسنى للعاملني في السجن رعاية النفس حول العالم أن يتحدوا في الصالة

_____________________________________________________________________________________


 يمكن استخدام االقتباس من جون نيوتن لتقديم يوم الصالة "ال أستطيع أن أرى أي سبب يدعوني الرب للرحمة ... ما لم يكن)
 إلظهار ، من خالل حالة مذهلة ، أنه" ال يوجد شيء مستحيل "" (" ال أستطيع أن أرى أي سبب يجعلني الرب قد عينني لنعمته ...


”إال إذا كان ليثبت بهذا مثاالً فريًدا أنه "ال يوجد شيء مستحيل بالنسبة له

 L =  القائد  
 A =  الكل  


 مقدمة

نعمة مدهشة كريس توملني


(SvPs 231 :النص السويدي)


نعمة مذهلة ، كم هو حلو الصوت الذي أنقذ البائس مثلي

لقد فقدت مرة ولكن وجدت اآلن كنت أعمى ، ولكن اآلن أرى


نعم ، لقد علمتني النعمة القلبية وقللت مخاوفي

لقد أصبحت السالسل حرة ، لقد فداني مخلصي ، ومثل طوفان ، سادت رحمته حبًا ال ينتهي ، ونعمة مدهشة

 تحية


L :  بسم اهلل الخالق ، املخلص واهب الحياة
 A :  آمني


L :  نعمة والسالم لكم جميعا من اهلل
 A :  اهلل يمألك بالسالم والفرح


L :  دعونا نعترف باملقيمني ومقدمي الرعاية األوائل في هذه املنطقة / الدولة وفي هذا البلد الذي نعيش فيه ونعمل ونصلي

WORD 

مزامير 145: 5-1

أغنية املديح لديفيد

    


A :   أغني عن عظمتك ، يا اهلل ، يا ملك ، اآلن وإلى األبد ، أثني على اسمك

 القارئ :1

يوًما بعد يوم ، أريد أن أحمدك ، اآلن وأغني إلى األبد. عظيم هو الرب ، وهو عظيم، ال أحد يستطيع أن يدرك عظمته

 A : أغني عن عظمتك ، يا اهلل ، يا ملك ، اآلن وإلى األبد ، أسبح إسمك 


القارئ ١:

.يجب على العائلة بعد األسرة أن تشيد بأعمالك وتشهد على أفعالك العظيمة


A :  أغني عن عظمتك ، يا اهلل ، يا ملك ، اآلن وإلى األبد ، أثني على اسمك

سوف يتحدثون عن مجدك ، يا صاحب الجاللة ، واملعجزات التي تريد أن أغنيها



 A :   أغني عن عظمتك ، يا اهلل ، يا ملك ، اآلن وإلى األبد ، أسبح اسمك

 L :   مصباح لرجلي كالمك

 A :   كلمتك نور لسبيلي     

L: الحكمة من اهلل   : L

 A :   التجديد من خالل كلمة اهلل

 القارئ 2: يوحنا 9: 12-1
 عندما جاء يسوع يمشي رأى رجالً أعمى منذ والدته. سأله التالميذ ، من الذي أخطأ ، هو أم والديه ، منذ والدته أعمى؟"


  أجاب يسوع ، "لم يخطئ هو وال والديه ، ولكن ينبغي الكشف عن أعمال اهلل
 يجب أن نفعل أعماله التي أرسلت لنا. الليل يأتي عندما ال يستطيع أحد العمل. ثم ما دمت أنا في العالم ، فأنا نور 


 .العالم
 ثم بصق على األرض ، وصنع عجينة من الطني ووضع العجني على عيون الرجل ، وقال:" اذهب واغسل نفسك في بركة"


" سلوام
 وغسل  وعاد يرى. قال جيرانه وأولئك الذين رأوه في السابق على أنه متسول: "أليس هو الذي كان يتسول؟" قال

 البعض ، "نعم ، هو" ، وآخرون: "ال ، لكنه مثله". قال: "أنا" ، ثم سألوا: "كيف فتحت عينيك؟" ، أجاب: "لقد صنع يسوع
 عجينة ووضعها على عيني وأخبرني أن أذهب إلى بركة سلوام ألغسل عيني. ذهبت إلى هناك وأغسلت نفسي ، ثم


استطعت أن أرى: "سألوه ،" أين هو؟ "أجاب ،" ال أعرف “

 L : نظرًا ألننا نغني اآلن الكلمات املألوفة لهذه األغنية ، خذ لحظة للتفكير في مدى قوة التفكير في أنفسنا كمثال بارز

على حب اهلل ونعمه 

 كلمات

لقد وعد الرب بالخير لي ، وأؤمن  أنه يصبح أملي


سيكون درع لي ، ما دامت الحياة

األرض سوف تذوب قريبا مثل الثلج. الشمس تنتهى عن التألق


لكن اهلل الذي اتصل بي هنا أدناه

سوف يكون لي إلى األبد


لقد أصبحت سالسل السالسل حرة ، لقد فداني مخلصي ، ومثل طوفان ، سادت رحمته حبًا ال ينتهي ، ونعمة مدهشة

 انعكاس

مقترحات اعتمادا على املجموعة املعنية


 - أننا جميعا قد أخذنا عفو اهلل  


 - غفران اهلل - ومدى صعوبة العيش بدون هذه النعمة


- محبة اهلل التي عبر عنها يسوع املسيح


- كيف أتى يسوع من أجل الخطايا واملنبوذين ، أولئك الذين يتعطشون للنعمة


- كيف نشعر ونشارك نعمة اهلل مع اآلخرين من خالل كوننا نعمة

 صالة الشكر



  L:  اهلل املخلص والكريم ، وعدك ثابت ، كما هو الحال عندما حررت العبيد من أجل الحرية. عندما يحني الوقت ، أرسلت ابنك يسوع 

لتحقيق النبوءات وخالص البشرية


ج:  لقد دهنته بروحك لنشر األخبار السارة للفقراء والقلوب املكسورة. شفيت املرضى وأعطيت البصر للمكفوفني

حررت الناس من السلطة واالضطهاد

 L:  في نعمتك ، إسمعنا يارب ونحن نصلي الصالة التي قدمتها لنا


ج:  أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك
 لتكن مشیئتك. كما في السماء كذلك على األرض

 خبزنا كفافنا إعطنا الیوم
 وأغفر لنا ذنوبنا ، كما نغفر نحن أيضآ للمذنبین إلینا

 وال تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير
ألن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد اآلبدين. آمین


