
ساعة صوم وصالة           
ساعة وذلك يوم أحد الشعانين  21ستقيم كنيسة ويست بارك صالة وصوماً مدته 

نيسان/أبريل، من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة  1الواقع في 
 مساًء.

بإمكانك أن تصلّي في البيت أو أن تصلّي في الكنيسة أثناء السير داخل المبنى خالل الوقت  
المخصص لذلك. ستفتح ويست بارك أبوابها من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء 
لمن يريد أن يتمّشى وهو يصلّي داخل الكنيسة. طلبات الصالة وخرائط التوجيه ستكون متوفّرة في 

. انطلق من www.westparkchurch.ca/12الكنيسة وأيضاً على اإلنترنت على العنوان: 
" للبدء بالسير والصالة. نرجو أن تالحظ أنه من الساعة التاسعة Youth Roomغرفة الشبيبة "

صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً لن يكون هناك مجال للسير والصالة ألّن الكنيسة في هذا 
ستكون متوفّرة أثناء ذلك  111الوقت تقيم خدمات العبادة الصباحية. ولكن، الغرفة ذات الرقم 

 ومخصصة كغرفة صالة لمن يريد أن يصلّي.

نصلّي إلى هللا عارفين أنه سيستمر بستديد احتياجاتنا المادية في كنيسة ويست بارك مالية الكنيسة: 

 من أجل الوصول برسالة إنجيل الرب يسوع المسيح إلى المجتمع من حولنا.

صلوا حتى يستطيع المسؤولون عن خدمة الطالب بأن يقودوهم إلى تكريس قلوبهم للمسيح،  الطالب:

والعيش حياة متغيرة متجذرة في كلمته، وأن يضيء الطالب نور يسوع الذي يحتاجه هذا العالم 

 بشدة.

نرجو أن تصلّي من أجل حدوث تواصل أكثر وأحاديث جيدة وعالقات قوية بينما اإلرسالية المحلية: 

نبني جسور التواصل ونشارك محبة هللا مع المجتمع من حولنا. أيضاً، من أجل عالقة أقوى مع 

 .NWLمركز 

نصلّي من أجل نشاطات عيد الميالد، ويوم العائلة، والقيامة ويوم االحتفال بكندا النشاطات الهادفة: 

  حتى يشترك الناس ويتواصلوا مع الكنيسة. 

 صّلِّ أن ينّمي هللا شهادتنا له بينما نتفاعل مع مجتمع متغيّر باستمرار.الخدمة الناطقة باإلنكليزية: 

صّلِّ إلى هللا حتى يشفي المرضى وخاصة الذين هم من عائلة كنيستنا والذين بسبب المرضى: 

  المرض يجدون صعوبة في المجيء إلى الكنيسة وحضور خدمات العبادة.

صّلِّ حتى يتمتع أوالدنا بعالقة أعمق مع كلمة هللا. برنامج األطفال هو مخصص وملتزم بأن األوالد: 

يعلّم ويلقّن أوالدنا حق هللا المعلن في كلمة وذلك عن طريق العديد من النشاطات المتنّوعة والوسائل 

 المختلفة في يوم األحد.

صّلِّ بأن تكون عائالت الكنيسة ملتزمة نحو بعضها البعض ومتجذرة في كلمة هللا عائالت الكنيسة: 

  حتى يثبتوا في الرب عندما يهاجم العدو وحدة العائلة.

 طلبات الصالة
 للصالة داخل المبنى 

http://www.westparkchurch.ca/12


صّلِّ من أجل كل الخدمات التي تقوم بها كنيسة ويست بارك حتى يباركها الرب في الختام: 

لتستطيع أن تصل باإلنجيل إلى المجتمع والعالم. إننا نصلّي لكي يسدد الرب احتياجاتنا حيث 

نضع إيماننا به فهو الذي سيستمر بمباركة إرساليتنا ورؤيتنا ككنيسة واحدة بخدماتها ذات 

 اللغات األربع وتنوعها الثقافي وبمختلف األعمار

 طلبات الصالة
 للصالة داخل المبنى 

 
: صلّوا من أجل قساوستنا )خدّامنا(، والقادة، وفريق العمل في المكتب حيث أنهم فريق العمل

 يقدّمون الدعم والصالة من أجل خدمات الكنيسة. ليباركهم هللا مع عائالتهم. 

نرجو أن تصلّي لكي يستخدم هللا كنيسة ويست بارك في عملها اإلرسالّي  اإلرساليات العالميّة:

 حول العالم والمرسلين الذين ندعمهم.

صّلِّ من أجل كل الذين يتطّوعون للخدمة في كنيسة ويست بارك  المتطّوعون للخدمة في الكنيسة:

متطّوع  211أسبوعياً وشهرياً وفي النشاطات الخاصة لكي يظهروا محبة المسيح لآلخرين. لدينا 

  في الخدمة. 

صّلِّ لكي يعطي هللا لشعبه السالم والصحة والوحدة. نصلّي أيضاً من أجل  الخدمة اإلسبانية:

 األحداث القادمة ومواسم الخدمة مع العمال اإلسبانيين المهاجرين.

صّلِّ من أجل نمو للسيدات في عبادتهن الشخصية  وقراءة كلمة الرب وحياة الصالة.  النساء:

 نصلّي أن يزيد الرب من حماس وشغف األخوات لحياة الصالة.

ليبارك الرب الخدمات الناطقة باللغة الصينية حتى يصلوا إلى المجتمع الخدمة الناطقة بالصينية: 

 الصيني في مدينة لندن عن طريق الفرص والنشاطات المخصصة للتبشير.

صّلِّ من أجل هؤالء الرجال والنساء الذين تقدّم بهم العمر حتى يتمتعوا بالصحة خدمة المسنون: 

.الجيدة واشكر الرب على السنوات التي قضوها في الخدمة المسيحية بحكمة

صّلِّ من أجل شيوخ كنيستنا حتى يقودوا كنيسة ويست بارك بحكمة في المرحلة القادمة الشيوخ: 

التي تنتظرنا حيث نبحث عن راعٍ ليقود الكنيسة. صّلِّ من أجلهم ومن أجل البركة لعائالتهم بينما 

صّلِّ من أجل شبيبتنا لكي يتعامل هللا مع الذين يضلّون منهم بعيداً  الشبيبة: يقومون بخدمة الكنيسة.

 عنه، ولكي يثبّت في اإليمان أولئك الذين يؤمنون به من الشباب.

صّلِّ لكي يبارك الرب الخدمة ويعطي الحكمة لخالص العرب مسيحيين ومسلمين  الخدمة العربيّة:

 هنا في مدينة لندن.

صّلِّ للرجال حتى يكون لديهم شغف أكبر هلل ولكي يكون قادة روحيين في بيوتهم  الرجال:

 ومجتمعهم. 


