
1920          مايو      
ِ اْلَحَصاِد أَْن يُْرِسَل فَعَلَةً إِلَى َحصَ »فَقَاَل لَُهْم:  (2: 10اِدِه." )لو إِنَّ اْلَحَصاَد َكثِيٌر، َولِكنَّ اْلفَعَلَةَ قَِليلُوَن. فَاْطلُبُوا ِمْن َرب   

في الشرق األوسط  حأصلى ألطفال العالم اليوم و خاصه    
 

 السبت الجمعه الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

   1 2 3 4 
31: 4أعمال      

مليون مؤمن  100صلى لل 

شاركوا رساله اإلنجيل ليصلوا و ي

من بليون شخص في مايو 

2020 

24: 19متى   

صلى أن هللا يدعو الكثير من 

األطفال ليشتركوا من ضمن 

لخالص  2020أطفال مايو 

 كثيرين

6: 4مالخى   

أطلب من الرب من أجل األطفال 

أن يصلوا و يخدموا  و الشباب

2020معا مع الكبار في مايو  

   

صلى ألجل كل 

شخص يحمل نفس 

 إسمك

 5 6 7 8 9 10 11 
23-22: 17يو   

مع يسوع  صلى من أجل الوحده

للمؤمنين من كل األعمار ليؤثروا 

. على اآلخرين ليعرفوا الرب  

 21 - 20 :3 أفسس

صلى أن كل ما في قلب هللا ل 

و لنا جميعا منتظرينه  جو2020

 أن يتم

صلى من اجل السالم في 

كل مكان به حروب و 

  إضطرابات

2: 18مزمور   

صلى أن يرسل هللا مالئكته 

كل شخص يكون جزء  لحمايه

2020 جومن   

1: 3يوحنا  1  

صلى أن يدرك الكبار و القادة 

الروحيين الدور الخاص و 

 الهام الذى أعطاه هللا لألطفال.

أطلب من الرب   3: 33ارميا 

الحكمه ليرينا مجموعات 

أخرى و خدمات هو يريد أن 

 جو 2020يكونوا جزء من 

 لألطفال

4: 25مزمور   

ي صلى أن كل األطفال ف

يكونوا متحمسين  جو2020

للصاله و مشاركه كلمه الرب 

 المفرحه مع أطفال آخرين

12 13 14 15 16 17 18 
2: 2حبقوق   

إسأل الرب أن يعطيك الكلمات 

لتشارك بها و أنت تتكلم  مناسبهال

جو2020مع آخرين عن مايو   

Is.31:21  Pray we will 
hear clearly and obey 
God’s instructions. 

8: 31أمثال   

 2020صلى أن يكون جو

صوت لألطفال من كل العالم 

 ليسمعوا كلمه هللا

14: 19متى   

هللا أن يساعدنا أن  إسأل

نشارك بقصص عن أطفال 

يستخدمهم هللا في العالم كله 

 ليعلنوا عن محبه هللا

2: 8مزمور   

أطلب معونه هللا لتكون 

الصلوات مقتدرة و ذو قوة و 

نفوذ. إسأل هللا من أجل كلمات 

 حكمه و علم.

9: 7رؤيا   

أطلب من هللا أن يكون هناك 

 2020حصاد عظيم لجو

بوالده مؤمنين كثيرين و 

 مسبحين في كل أرجاء العالم. 

1: 3يو  1  

صلى أن كل شخص جديد 

يأتي للمسيح أن يدرك أنه إبن 

هلل و أن هللا يحبهم بعمق 

 محبته الفائقه

19 20 21 22 23 24 25 
  38 – 37: 9متى 

طلب من الرب أن خمس مليون 

طفل و شاب يصلون إلى خمسين 

 ملبون في جنوب شرق آسيا

38 - 37: 9متى   

أطلب من الرب أن خمس مليون 

طفل و شاب يصلون إلى خمسين 

 ملبون في شرق آسيا ) الصين (

38 -37: 9متى   

أطلب من الرب أن خمس مليون 

طفل و شاب يصلون إلى خمسين 

 ملبون في أفريقيا

37-38 : 9متى   

أطلب من الرب أن خمس مليون 

طفل و شاب يصلون إلى خمسين 

 ملبون في أمريكا الجنوبيه

38 - 37: 9ى مت  

أطلب من الرب أن خمس مليون 

طفل و شاب يصلون إلى خمسين 

شماليهملبون في أمريكا ال  

صلى من أجل كل 

   شخص له نفس سنك

أطلب إرشاد الروح القدس لما 

يجب أن تصلى ألجله و ما يضعه 

على قلبك لتصليه من أجل 

2020جو  

26 27 28 29 30 31  

38 - 37: 9متى   

أطلب من الرب أن خمس 

مليون طفل و شاب يصلون 

 إلى خمسين ملبون في أوروبا

8: 1أعمال  – 7: 56إشعياء   

أطلب من الرب موارد جديدة 

تساعد األطفال أن يصلوا و 

يشاركوا األخرين باألخبار 

 المفرحه

صلى من أجل كل شخص 

يعمل في فيلم يسوع لألطفال 

الجديد. صلى أنك أيضا تشارك 

 به يوما آلخرين

26: 19متى   

صلى لوالده إيمان جديد من 

2020عند هللا لجو  

يد " صلى من أجل الكتاب الجد

و أن أحلى قصه في الوجود " 

يكون هناك أطفال جدد آخرين 

مستعدين أن يقبلوا التحدى و 

 يصلوا

31: 10كو  1  

صلى أن يمتد مجد هللا في كل 

ما نفعل. سبح و أشكر هللا من 

 أجل الصلوات المستجابه

http://esthernet.net/sha
pers 

 

https://www.go2020.wor
lds/ 

http://esthernet.net/shapers
http://esthernet.net/shapers


 

 


