برنامج القراءات الكتابية ،نقاط
الصالة ،الصوم والنشاطات اليومية
لشهرأيار 2018
لكنيسة املخلص اإلنجيلية السقفية /كفرياسيف
لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،
الخدمة والخادمين
الخميس 3/5
أعمال 43 - 26 : 9

قضاة 1

أيوب 33

الثالثاء 1/5
أعمال الرسل 40 - 26 : 8

يشوع 22

أيوب 31

 530ب .ظ اجتماع السيدات
صل لكي
حكمة سماوية ترافق القس بالل حبيبي في قيادته ورعايته لشعب هللاِّ ،
صل من
يمنحه الرب الصوت النبوي لكي يعلن رسالة املسيح أينما تطأ أقدامهِّ ،
أجل كل آلة صورت ضده ال تنجح.

"غير تاركين اجتماعنا" ...تمسك بهذا الوعد واعلنه أ ً
يضا على كنيستك،
غيرة واشتياق لحضور بيت الرب.

صوم صباحي

صوم مسائي

صوم صباحي

صوم مسائي

* ابراهيم خوري
* لينا خوري

* طارق أبو شقارة
* ألحان أبو شقارة

* ثائر شاهين
* ناهدة الكردي

* د .مريم سكس
* اخالص نقوال

الجمعة 4/5
أعمال 33 -1:10

قضاة 3 -2

أيوب 34

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي
"افغر فاك فامأله".
َّ
فقط اع ِّط الروح القدس فمك واسمح له بملئه .إنه يتوق لسماع الصالة منك.
صل بال انقطاع.
علينا أن نصلي كل حينِّ ،

صل حتى يكون لنا الجرأة والشجاعة لنعلن أ َّن يسوع املسيح هو الرب واملخلص
ِّ
أينما تطأ أقدامنا وأثناء خدمتنا وسط االجتماعات.

صوم صباحي
* دينيز منصور
* سهيلة شحادة

* بشير نقوال
*جوانا نقوال

آية األسبوع

سبُ لَهُ الرَّبُّ
طُوبَى لِرَجُل َال َيحْ ِ
َخطِيَّةً،
وَالَ فِي رُوحِهِ غِشٌّ.
(مزمور )2 : 32

يشوع 24 -23

أيوب 32

 700م اجتماع العائالت
 845م اجتماع لفريق العبادة مع الراعي

 1100ص مدرسة الحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

صوم مسائي

االربعاء 2/5
أعمال الرسل 25 -1 : 9

صوم صباحي

صوم مسائي

* ام حنا عبود
*جاكلين خورية

* ڤيڤيان بولس
* نجاة دعيم

االحد 6/5
أعمال 18 - 1 : 11

قضاة 6

أيوب 36

صوم اختياري
ليوم الرب

قضاة 5 - 4

أيوب 35

ارفع صالتك أمام الرب من أجل املرض ى وال سيما أهل االيمان ،ليتحنن الرب
عليهم ويباركهم بمسحة شفاء النفس ،الروح والجسد.
صوم صباحي
*غياث دوخي
*سوسن دوخي

1030ص خدمة الحد الرابع بعد القيامة  +مدرسة الحد
ً
عط يا رب عبدك ً
مستمعا لك.
قلبا
أ ِّ

السبت 5/5
أعمال 48 -34 : 10

االثنين 7/5
أعمال 30 -19 : 11

صوم مسائي
* سهاد غنطوس
* لينا حنا
*كرستينا حبيبي
قضاة 8 -7

أيوب 37

قف بالثغر وطالب برد املسلوب
كل من ضل عن طريق الرب ،كل نفس تائهة ،عطشانة ،كل نفس منغمسة
وصل من أجلها.
بالخطيةِّ ،
طالب بردها إلى حضن الب ِّ
صوم صباحي

صوم مسائي

* ناهي حبيبي
* مدللة انطون

* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

الثالثاء 8 /5
أعمال 12

أيوب 38

قضاة 9

االربعاء 9/5
أعمال 25 -1 :13

أيوب 39

قضاة 33 :11 - 1 :10

 530ب .ظ اجتماع السيدات

 700م اجتماع العائالت
 845م اجتماع لفريق االنترنت مع الراعي

ليبارك الرب فم القائمة على خدمة السيدات األخت لينا حبيبي بحكمة الروح
القدس لتعلن الكلمة املنطوقة لكل سيدة لكي تختبر محبة املسيح وخالصه.

قو ايمان جميع العازفين واملرنمين في فريق العبادة ،هم كالخزف بيدك يا
ث ِّبت و ِّ
هللا استخدمهم إلتمام مقاصدك.

صوم صباحي
* غادة جريس
* روزين شحادة
الجمعة 11/5
أعمال 14

صوم صباحي
* ڤيوليت انطون
* فايزة خوري

صوم مسائي
* رهام جهجاه
* مريانا حبيبي
قضاة 13

أيوب 41

 900ص 100 -ب.ظ لقاء ليوم لألطفال ()2
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
طالب بالكم
طالب بعمل الروح القدس وسط األطفال أثناء لقاءهم هذا اليومِّ ،
ِّ
والكيف .بارك جميع القائمين على الخدمة،
لقاء مبارك ،حصاد وثمر للمسيح.
صوم صباحي
* أدهم سالم
* ميسا جريس
االحد 13/5
أعمال41 -22 :15

صوم مسائي

مزمور 42

صوم صباحي
* أنيسة نقوال
* رزان داود

* عطاهللا حايك
* أنوار حايك
أيوب 42

*اذكر ً
ايضا بصالتك االزواج الشابه في وسطنا واجتماعهم هذا الشهر.

* نبيل خوري
* پول مارينا
االثنين 14/5
أعمال 15 -1 :16

صوم مسائي
* رائدة سمعان
* مريانا مسلم
قضاة 18 -17

مزمور 43

صوم اختياري
ليوم الرب

الرياضة الروحية للصبايا وللسيدات :ليتمجد عمل الرب من خالل تواجد
األخوات في الرياضة الروحية ،نمو مستمر بعالقتهم مع الرب ،صبايا وسيدات
مكرسات وخادمات للمسيح ،خطوة ايمان ،بركة خاصة على القائمين على
الخدمة.
صوم صباحي

صوم مسائي

* رشيد حبيبي
* ناهدة الكردي

* فدوى صياغة
* ريما بولس

صوم مسائي
* رنين أبو عقل
* شادي كنعان

آية األسبوع

شدُكَ الطَّرِيقَ الَّتِي
أُع َِّلمُكَ وَأُ ْر ِ
سلُكُهَا.
تَ ْ
صحُكَ .عَيْنِي َعلَيْكَ.
َأنْ َ
(مزمور )8 :32

 1030ص خدمة الحد الذي قبل الصعود  +مدرسة الحد
صل حتى نصل من خالل محبتنا ،ايماننا ،صلواتنا ،خدمتنا ،شهادتنا وعطائنا
ِّ
لكل النفوس العطشانة والجائعة الذين لم يسمعوا ولم يعرفوا عن املخلص
يسوع.

ً
أسوارا...فيحاربوننا وال يقدرون علينا ألن الرب معنا...أما أنا
"بإلهي تسورت
فصالة" ...لنتمسك بهذه الوعود ونرفع اجتماع الشبيبة اإلعدادي أمام عرش
النعمة لكي ينقلهم الرب ملستويات جديدة بالخدمة.

صوم مسائي

قضاة 15 -14

قضاة 15 :12 - 34 : 11

أيوب 40

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

صل لكي يفيض الرب بأعظم بركة على كنيستنا بالكم والكيف
* ِّ
ً
لخالص نفوس كثيرة ورجوع كل من ابتعد وضل أيضا عن الطريق.

صوم صباحي

* سعاد سمعان
*ام يوسف بحبح
قضاة 16

السبت 12/5
أعمال 21 -1 :15

الخميس 10/5
أعمال 52 - 26 :13

الثالثاء 15/5
أعمال 40-16 :16

قضاة 19

مزمور 44

 530ب.ظ اجتماع السيدات
طالب بخالص نفوس وسط جميع االجتماعات ،وحدة ومحبة قوية بين
ِّ
املؤمنين ،نهضة مضاعفة وانتعاش وسط املؤمنين وليحل روح الرب وسطنا

بقوة.
صوم صباحي
* كرستين شحادة
* رنا بلوط

صوم مسائي
* نيڤين عطاهللا
* سارة شحادة

االربعاء 16/5
أعمال15 -1 :17

قضاة 20

مزمور 45

 700م خدمة الصعود  +شركة محبة
ُ
وسع تخومهم
صالة يعبيص :ليتك يا رب تبارك جميع املؤمنين بهذا اليوم وت ِّ
ويكونوا شهود ورسل لك أينما تطأ أقدامهم وتكون يدك معهم وتحفظهم من
الشر لئال يتعبهم لكي يأتوا بنفوس لك.
صوم صباحي
* لنا شحادة
* سميرة شحادة
السبت 19/5
أعمال 20 -1 : 19

 700م اجتماع لألزواج الشابة
يا رب لتكن ال إرادتي بل إرادتك ،أصلي لكي يشفى كل
وجسدا) ألني أؤمن َّ
ً
مريض ( ً
روحاً ،
بأنك تريد له أن يشفى.
نفسا

* عبير ياور
* أميمة دعيم
االثنين 21/5
أعمال 16 -1:20

صوم مسائي

مزمور 50

نصلي حتى يكون موقع كنيستنا ،وصفحة الراعي القس بالل حبيبي على
الفيسبوك ،أداة تستخدم للشهادة املؤثرة أمام أعين الخرين .اطلب بركة
ومسحة الروح القدس ترافق جميع القائمين على الخدمة لكي يقدموا أفضل ما
عندهم ألجل بنيان ملكوت هللا وخالص النفوس.
صوم صباحي
* بديع جهجاه
* لؤي سعيد

أعطنا يا رب القوة الروحية والصحة الجسدية لكي نخدمك بفرح وبسمة على
وجوهنا لكي نعكس شخصك للخرين.

ُ
نصلي يا رب من أجل بركات ال تعد وال تحص ى تنسكب على الراعي القس بالل
حبيبي وعائلته.

صوم مسائي
* بثينة جورجي
* نزهة طعمة

صوم صباحي

صوم مسائي

* هيفا طعمة
* جاكلين طعمة

* عصام شحادة
* رنا شحادة

صوم صباحي
* نهيلة شحادة
* بسام يوسف

آية األسبوع

االحد 20/5
أعمال 41 -21:19

ريةٌ هِيَ نَكَبَاتُ الشِّرِّيرِ،
كَ ِث َ
أَمَّا اْلمُ َتوَكِّلُ عَلَى الرَّبِّ فَالرَّ ْح َمةُ
تُحِيطُ ِبهِ.

الثالثاء 22/5
أعمال 38 -17 :20

 1صموئيل 3

مزمور 51

نشجع،
اجعلنا يا رب كسلسلة متصلة مع بعضها البعض ،نقوي بعضنا ،نرفعِّ ،
نسامح ،ن ِّحب ،نبني الواحد الخر ،لكي نشبه رأسنا السيد املسيح.

* يوسف بنا
* سلڤيا خوري

* جوني سمعان
* جانيت شقور
1صموئيل 11 : 2 - 1:1

مزمور 49

يا رب رافق جميع املؤمنين باسمك بهذا اليوم ،لتسكب عليهم من بركاتك وغناك
لكي يمتلئوا من روحك الفياض.

صوم اختياري
ليوم الرب

 530ب .ظ اجتماع السيدات

صوم صباحي

صوم مسائي

ال يوجد خدمة لهذا اليوم
(الخدمة في القدس)

) مزمور )10 :32

* جواد بنا
* منال شاهين
1صموئيل 36 - 12:2

أعمال 18

 845ص  400 -ب.ظ رياضة روحية للصبايا وللسيدات
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

* نزار جريس
* هالة عزيزات
مزمور 48

قضاة 21

مزمور 46

راعوث 2 - 1

مزمور 47

 1100ص مدرسة الحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

صوم مسائي

راعوث 4 - 3

صوم صباحي

الخميس 17/5
أعمال34 -16: 17

الجمعة 18/5

االربعاء 23/5
أعمال 36 -1 :21

1صموئيل 5 - 4

مزمور 52

 700م اجتماع العائالت
 845م اجتماع لنشاطات صيف  + 2018ليك مكان
نهضة وانتعاش وسط اجتماع العائالت
أثناء الترانيم والهتاف ،الصالة والتسبيح لنرى (أسوار العدو تسقط ،كل عالي ينخفض،
ُ
ُ
مؤامرات العدو تبطل ،بالصالة والتسبيح ترعب مملكة العدو ونرى معجزات تحدث).
بركات عظيمة نراها ونشهد عنها أثناء االجتماع.

صوم مسائي

صوم صباحي

* ميشيل شعبي
* ريم شعبي

* كرستين شحادة
* عبيرشحادة

صوم مسائي
* هادية صياغة
* لينا جريس

الخميس 24/5
أعمال 29 :22 -37 :21

 1صموئيل 7 - 6

مزمور 53

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي
مللكه نهاية ،بركات
صل لكي يملك الرب يسوع وحده على جميع املؤمنين وال يكون ِّ
ِّ
ي
اعلن
.
حماية
،
سماو
فرح
،
وغنى
بفيض
احتياج
كل
تسديد
جسدية،
و
روحية
ِّ

مسحة زيت الروح القدس على أجسادهم.
صوم صباحي
* مريانا بولس
* كرستين بولس

صوم مسائي
* كمال جريس
* ريم سمعان

آية األسبوع

الجمعة 25/5
أعمال 23: 21 - 22: 30

 1صموئيل 8

 1100ص مدرسة الحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
 900ب.ظ جبل صالة
صل لحضور والتزام ،تكريس وعطاء ،أمانة وخدمة
صل لكي نترك كل ش يء ونتبع الربِّ ،
ِّ
وغير تاركين اجتماعنا.

صوم صباحي

صوم مسائي

* جاكلين طعمة
*جاكلين خورية

* سهى جريس
* ديملزا فرنسيس

االحد 27/5
أعمال 1 27 -10:24صموئيل 15 :11 -17 :10

ِالربِّ وَابْتَهِجُوا يَا أَيُّهَا
افْ َرحُوا ب َّ
الصِّدِّيقُونَ ،وَاهْتِفُوا يَا جَمِيعَ
اْلمُسْ َتقِيمِي اْلقُلُوبِ.
(مزمور )11 :32
الثالثاء 29/5
أعمال 18 -1 :26

 1صموئيل 13

مزمور 58

530ب .ظ اجتماع السيدات
ُ
ضاعف الرب تكريسنا وعالقتنا به ،التزامنا وعطائنا من وقتنا،
صل لكي ي ِّ
ِّ
التواجد في حقل الرب للخدمة .طالب بنفوس مكرسة بهذه الفترة مدعوة
للخدمة وباركها.
صوم صباحي
* ابراهيم خوري
* لينا خوري

صوم مسائي
* سارة جريس
* طارق أبو شقارة
* ألحان أبو شقارة

مزمور 54

* منال شاهين
*روزين خوري
مزمور 56

ُ
الروح
نار تستقر على
اسكب يا رب أ ِّ
لسنة منقسمة ِّمن ٍ
كل واحد فينا لنمتلئ ِّمن ِّ
ُ
ُ
فيتنبأ بنونا وبناتنا ،ويرى ُ
شيوخنا أ ً
القدسَّ ،
حالما .بركات يا
شبابنا ُرؤى ويحلم
رب بهذا اليوم على خائفيك.

 1صموئيل 14

االثنين 28/5
أعمال 25

مزمور 59

 700م اجتماع العائالت
 845م خدمة شفاء بعد االجتماع مباشرة
ُ
ْ
"ما أجمل أقدام املُبشرين ب َّ
ات"
السال ِّم ،املب ِّش ِّرين ِّبالخير ِّ
ِّ ِّ ِّ
بركة مضاعفة ترافق الراعي القس بالل حبيبي في تقديمه لكلمة هذا املساء وأيضاً
مسحة الروح ترافق القائمين على خدمة الشفاء بعد االجتماع.

صوم مسائي
* عدلة بلوط
* رزان طعمة

 1صموئيل 12

مزمور 57

اعلن أن كل آلة صورت ضد شعب هللا ال تنجح ،مهما اشتدت العواصف
ِّ
والهجوم ثق أن الرب ممسك يمينك ،اعلن باملسيح أنا أعظم من منتصر وهو
يرفعني كالنسور و ُيحلق بي فوق املرتفعات .ثق باملسيح واعلن الغلبة بقيامته
وانتصاره على قوة الجحيم.
صوم صباحي
* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي

صوم اختياري
ليوم الرب

مزمور 55

ساعدنا يا رب في كل صباح جديد أن نحيا لك ولغيرك لن نكون ،امألنا بقوة
مضاعفة من األعالي لكي نعمل أعمالك ونشهد عنك ،نسلك في طريقك ،نزرع
املحبة ،االيمان والرجاء ،نشهد عن كلمتك ونضع يدنا على املرض ى فيبرأون.
ساعدنا يا رب واملك علينا بسلطانك وحكمتك اإللهية لكي نعمل مشيئتك.
صوم صباحي

1030ص أحد العنصرة  +مدرسة األحد

االربعاء 30/5
أعمال 32 -19 :26

السبت 26/5
أعمال 1 9 :24 - 22 :23صموئيل 16 :10 - 1 : 9

الخميس 31/5
أعمال 12 -1 :27

صوم مسائي
* روني جورجي
* ميرنا جورجي
* نيكول بولس
1صموئيل 15

مزمور 60

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي
صل من أجل أمور غير مستطاعة عند الناس ولكن عند الرب كل ش يء
ِّ
ُ
مستطاع ...يسوع كلي القدرة.

صوم صباحي

صوم مسائي

صوم صباحي

* ثائر شاهين
* ناهدة الكردي

* د .مريم سكس
* اخالص نقوال

* دينيز منصور
* سهيلة شحادة

صوم مسائي
* بشير نقوال
* جوانا نقوال

