برنامج القراءات الكتابية ،نقاط
الصالة ،الصوم والنشاطات اليومية
لشهرتموز 2018
لكنيسة املخلص اإلنجيلية األسقفية /كفرياسيف
لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،
الخدمة والخادمين

آية األسبوع:

األحد 1/7
مرقس 43-21 :5

" َمنْ مِثْ ُلكَ بَ ْينَ اآللِهَةِ يَا رَبُّ؟ َمنْ
مِثْ ُلكَ مُعْتَزًّا فِي اْلقَدَاسَةَِ ،مخُوفًا
بِالتَّسَابِيحِ ،صَانِعًا َعجَائِبَ؟".
(خروج )11:15

 1ملوك 1

هوشع 3 :5 -11 :4

 1030ص خدمة األحد  +مدرسة األحد
إرفع أمام عرش النعمة معلمات املخيم وصل من أجل ترتيب الوقت لخدمتهن،
ثمر مضاعف لتعب محبتهن وعطائهن ،صل لحكمة إلهية بقيادة الصفوف،
سلطان وقوة إيمانية لتوصيل رسالة املسيح لكل طفل .نطلب لهن الحماية
والصحة الجسدية والروحية.

صوم اختياري ليوم الرب
االثنين 2/7
مرقس 29 - 1 :6

 1ملوك 2

هوشع 15 - 4 :5

الثالثاء 3/7
مرقس 56 - 30 : 6

 1ملوك 3

هوشع 2 :7 - 16 : 5

االربعاء 4/7
مرقس 13 -1 :7

 1ملوك 5 - 4

هوشع 16 - 3 :7

 700م اجتماع العائالت
صل لحكمة روحية مضاعفة تنسكب على راعينا القس بالل حبيبي والكنيسة
التخاذ القرارات في الخدمة ومن خالل
التعامل مع املؤمنين والناس داخل وخارج الكنيسة.
صوم صباحي
* ناهي حبيبي
* مدللة انطون

الخميس 5/7
مرقس 37 -14 :7

صوم مسائي
* ڤيڤيان بولس
* نيكول بولس

 1ملوك 6

صوم صباحي
* ابراهيم خوري
* لينا خوري

هوشع 8

نصلي يا رب من أجل راعي الكنيسة القس بالل حبيبي المتالئه بروح هللا.
ً
حماية تامة ترافقه هو وعائلته في فترة الصيف وخاصة أثناء املخيم الصيفي،
نطلب لهم الصحة الجسدية ،حماية من كل شر وشبه شر ،بركات ال تعد وال
تحص ى على خدمتهم وحياتهم الشخصية.
صوم صباحي
* دينيز منصور
* سهيلة شحادة

صوم مسائي
* بشير نقوال
* جوانا نقوال

صل من أجل مرشدي املخيم الصيفي لكي يكون لديهم فكر وقلب املسيح
بالعطاء ،باملحبة ،باليمان وبالتعاون،
صل لكي يكونوا سباقين لكل عمل يعده الرب لهم بفرح لكي يعطوا بسخاء
وفيض لبنيان ملكوت هللا.

الجمعة 6/7
مرقس 21 -1 :8

صوم مسائي
* طارق أبو شقارة
* د.ألحان أبو شقارة

 1ملوك 7

هو شع 16 -1 : 9

كل من طلب صلواتنا من مرض ى ومتأملين ،نذكرهم باالسم أمام الرب
ونصلي بإيمان ألن طلبة البار تقتدر ً
كثيرا في فعلها.
أعلن وعود الرب على املرض ى ،يسوع إله األمس واليوم وإلى األبد ،ال يعسر عليه
أمر ،املستحيل يصبح أمر واقع ،يهوه رفا ،بجلداتك يا يسوع تم الشفاء....
صوم صباحي
* ناديه عبود
* جاكلين خورية

صوم مسائي
* روني جورجي
* ميرنا جورجي

يا رب نصلي بأن تبارك اجتماع العائلة ،تبارك العازفين واملرنمين،
املشاركين ،املصلين وكل نفس تسمعنا عبر البث املباشر ،بارك املتكلم وكلمته لكي
ال تعود فارغة بل تطرق كل قلب ،تعزي ،ترفع ،تثبت ،تحرر وتخلص.
صوم صباحي
* ثائر شاهين
* ناهدة الكردي

السبت 7/7
مرقس 1 :9 -22 : 8

صوم مسائي
* د .مريم سكس
* اخالص نقوال

 1ملوك 8

هوشع 15 :10 -17 : 9

نصلي من أجل جميع البعيدين والضالين عن الرب،
نقف بالثغرة متحدين من أجلهم ،نبارك حياتهم ونصلي بال انقطاع من أجلهم
واثقين أن إلهنا قادر أن يخرجهم من أتون النار ونراهم ُمبررين بدم املسسيح
وجنود له.
صوم صباحي
* غياث دوخي
* سوسن دوخي

صوم مسائي
* سهاد غنطوس
* كرستينا حبيبي

آية األسبوع:

األحد 8/7
مرقس 50 -2 : 9

" ...ألَنَّ مِنْكَ الْ َجمِيعَ وَ ِمنْ َيدِكَ
أَ ْعطَيْنَاكَ".
( 1اخبار االيام )14 :29

 1ملوك 9

هوشع 11 -1 : 11

االثنين 9/7
مرقس 31 - 1:10

1030ص خدمة األحد  +مدرسة األحد
صل لنهضة وانتعاش ومستويات جديدة أثناء نشاطات الصيف ،محبة وسط
املؤمنين واملشتركين .تكريس وأشواق جديدة للخدمة،
أن نسعى ً
دائما المتداد ملكوت الرب واضعين أيدينا على املحراث لكي نرى
حصاد وثمر مضاعف نشهد عنه.

نصلي من أجل نمو في دراسة الكلمة والتعمق فيها ،الجلوس وقت أكبر مع الرب،
نضاعف خلوتنا ،نصلي لنضوج ايماني
ونمو مستمر في حياتنا الروحية.
صوم صباحي
* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي

صوم اختياري ليوم الرب
الثالثاء 10/7
مرقس 52- 32 :10

هوشع 13

 1ملوك 11

ارفع بصالتك مؤتمر الشبيبة الكبار ،الجامعيين والعاملين.
بارك القائمين عليه األخ ابراهيم وزوجته لينا خوري ،الراعي القس بالل حبيبي.
صل من أجل مسحة الروح القدس ترافقهم في تقديم الدروس ،التأمالت،
مجموعات الصالة ،واألمسيات لكي نرى شبيبة ُمكرسة وممسوحة واضعة يدها
على املحراث لخدمة الرب.
صوم صباحي
* كرستين شحادة
* مريانا مسلم

الجمعة 13/7
مرقس 27 -1

صوم مسائي
* عصام شحادة
* رنا شحادة

 1ملوك 14

يوئيل 11 - 1 :2

صل وبارك خدمة الراعي القس بالل حبيبي وعمله املضحي في الكنيسة وخارج
جدرانها .صل ملسحة وحكمة إلهية مضاعفة ليشهد ويعلن كلمة الحق بجهارة.
بارك تكريسه ،محبته وعطاءه
وسع يا رب تخومه واحفظه من الشرير.
صوم صباحي
* أدهم سالم
* ڤيڤيان بولس

صوم مسائي
* سعاد سمعان
* ام يوسف بحبح

 1ملوك 10

هوشع 14 :12 - 12 :11

االربعاء 11/7
مرقس 14 -1 :11

 1ملوك 31 -1 :12

هوشع 14

 700م اجتماع العائالت
استخدمنا يا رب من أجل امتداد ملكوتك على األرض لكي ننقص نحن وأنت
وحدك تزيد ،ونعلن أنك أنت وحدك الشبع واالرتواء الحقيقي للجياع والعطاش.
بارك اجتماع العائالت لهذا املساء.
صوم صباحي
* ڤيوليت انطون
* هيفاء طعمة

السبت 14/7
مرقس 44 - 28 :12

صوم صباحي
* ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي

يوئيل 32 -12 :2

صل من أجل جميع املشتركين في مؤتمر العائالت ،باركهم وصل لتدخل إلهي في
حياتهم الروحية ،انفتاح لعمل الروح القدس ،أشواق جديدة ،تكريس والتزام،
ايمان بالله الحي ،اطلب مسحة الروح القدس تنسكب على املتكلم الراعي القس
بالل حبيبي ،حماية ،قوة ونشاط جسدي وروحي.
صوم مسائي
* رائدة سمعان
* مريانا حبيبي

 1ملوك 34 :13 - 32 :12

يوئيل 1

املخيم الصيفي :بركات الرب نعدد شاكرين ،صل لكي يتمجد الرب أكثر في مخيمنا
لهذا العام ،أطفال للمسيح تأتي أثناء سماعهم للقصة الكتابية ،الترانيم والدعوة
املقدمة لهم ،صل وبارك القائمين على املخيم وجميع الخادمين لكي يكون لديهم
رؤية ،هدف وحلم واحد وهو أن نأتي باألطفال إلى ملكوت هللا.

صوم مسائي
* عطاهللا حايك
* أنوار حايك

 1ملوك 32 -1 :15

صوم صباحي
* نبيل خوري
* غادة جريس

الخميس 12/7
مرقس 33 -15 :11

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

صوم مسائي
* شادي كنعان
* اخالص نقوال

آية األسبوع:

"ج َع ْلتُ الرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِنيٍ،
ألَنَّهُ َعنْ َيمِينِي فَالَ أَتَزَعْ َزعُ".
(مزمور )8 :16

االحد 15/7
مرقس 13 -1 :13

 1ملوك 34 :16 -33 :15

يوئيل 3

 1030ص خدمة األحد  +مدرسة األحد
"غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة"،
نصلي أن نأتي إلى بيت الرب بفرح وأشواق جديدة الستقباله والستماع لكلمته
والعمل بها ،نأتي بانكسار وتوبة أمامه ونطلب مشيئته لكي تتم في حياتنا ،بارك
نهارك وبارك أحباءك في املسيح وصل من أجلهم.

االثنين 16/7
مرقس 37 -14 :13

 1ملوك 19

عاموس 3 :4 -3 :3

 700م اجتماع العائالت
بالهتاف والتسبيح تسقط كل مملكة العدو ،بالتسبيح نعلن انتصاراتنا ،بالتسبيح
نرى آيات وعجائب في وسطنا ،سبح الرب في حياتك ،ورنم للهك ما ُد ْمت موج ً
ودا.
ُ
بارك واشكر من أجل خدمة العبادة في الكنيسة.
صوم صباحي
* لنا شحادة
* كرستين شحادة

السبت 21/7
مرقس 16

صوم صباحي
* أنيسة نقوال
* ناهدة الكردي

 1ملوك 22

صوم مسائي
* جواد بنا
* منال شاهين

 1ملوك 18

عاموس 2 :3 - 1 :2

أعلن كلمة الحق وتمسك بها أينما تطأ أقدامك
وال تستحي بإنجيل املسيح
ألن فيه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن به.

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

صوم صباحي
* يوسف بنا
* رنا بلوط

صوم مسائي
* لينا حنا
* رهام جهجاه

الجمعة 20/7
 1ملوك 20

عاموس 13- 4 :4

ً
إن هللا يغفر للتائب مهما كانت خطاياه .وحتى عندما ال يرى أمال في الغفران
ُْ ُ
يمنحه هللا األمل ،ألنه أب غفور رحيم ،فيقول التائبون« :أنظ ُروا أية محب ٍة
ُ ُ ْ
ُ
ُ
ٰ
ُ
أ ْعطانا ٱ ُ
آلب حتى ن ْدعى أ ْوالد ٱّلل!» و «ح ْيث كثرت ٱلخطية ٱ ْزدادت ٱلن ْعمة جدا».
صل لكي نسترد املسلوب باسم يسوع لكل من ضل وابتعد ً
بعيدا عن الرب.
الرب قادر وال يعسر عليه أمر.

صوم مسائي
* نزار جريس
* هالة عزيزات

االستعداد الستقبال مخيمنا الصيفي "رحلة في الكتاب"،
لتوصيل محبة ورسالة املسيح كل طفل وطفلة،
صل ألجواء روحية وبركات تنسكب على أيام املخيم،
بارك القائمين عليه ،املعلمات ،املرشدين وكل من يخدم معنا ،حماية وامتالء من
ثمار الروح القدس ،عطاء ،تضحية ووحدة املسيح تجمعنا.
صوم صباحي
* عبير ياور
* أميمة دعيم

الخميس 19/7
مرقس 20 -1 :15

صوم صباحي
* هيفاء طعمة
* جاكلين طعمة

عاموس 6

 1ملوك 17

نحن ال نجهل أفكار إبليس ،أعلن وعود الرب على حياتك" :العدو تم خرابه إلى
األبد"" .مستأسرين كل فكر إلى طاعة املسيح"،
ُ ُ
ارفض كل فكر أو معركة روحية تحاربك في فكرك ،أعلن أنك منتصر بدم
املسيح .أعلن أن أجناد الشر وقواتها ُهزمت ُ
وسحقت تحت الصليب.

صوم اختياري ليوم الرب
االربعاء 18/7
مرقس 72 -32:14

عاموس 1

الثالثاء 17/7
مرقس 31- :14

مرقس 47 - 21 :15

املؤمنون والخادمون في وسطنا
صل لكي يثبتوا على صخرة الدهور ،عالقة قوية يومية مع الرب ،تأمل وانتظار في
محضر الرب والستماع لصوته ،قوة في الصالة ،غير تاركين اجتماعهم،
كارزين بإنجيل املسيح ،اطلب الحماية الروحية لهم من كل شر وشبه شر.

صوم مسائي
* فدوى جريس
* جزيل سمعان

آية األسبوع:

 1ملوك 21

عاموس 5

صوم صباحي
* نهيلة شحادة
* بسام يوسف

صوم مسائي
* جاكلين خورية
* جانيت شقور

األحد 22/7

"هؤُالَءِ بِاْل َم ْركَبَاتِ وَهؤُالَءِ بِالْخَيْلِ ،أَمَّا نَ ْحنُ
ذ ُكرُ.
سمَ الرَّبِّ إِهلِنَا نَ ْ
فَا ْ
سقَطُوا ،أَمَّا نَ ْحنُ َف ُقمْنَا
همْ جَ َثوْا وَ َ
ُ
وَانْ َتصَبْنَا".
(مزمور )8 - 7 :20

 1كورنثوس 17 -1 :1

2ملوك 2 -1

عاموس 7

 1030ص خدمة األحد  +مدرسة األحد
ُ
اشكروا وسبحوا الرب في هيكل قدسه ،سبحوه في يومه،
ُ
وه يا جميع ُّ
األمم ،و ْامد ُح ُ
الش ُعوب...
سب ُحوه يا جميع
بارك خدمة اليوم وصل من أجل املتكلم والكلمة لكي تشهد الكنيسة بأن يسوع
هو نور وملح للخرين.

صوم اختياري ليوم الرب

 1كورنثوس 31-18 :1

االثنين 23/7

عاموس 8

 2ملوك 3

بداية املخيم الصيفي ألطفال يسوع الصغار
"اذهَب إِىل بَيتِك ،وَأَخربهُم كَم صَنعَ الرَّبُّ بِكَ"...

اليوم األول:مركزالكنيسة

فقرات روحية ،مسابقات وألعاب،فرح وعطاء .

ليس لنا يا رب بل السمك نعطي املجد ،بركات وحماية مضاعفة ترافقنا خالل
مخيمنا الصيفي.
صوم صباحي
* بديع جهجاه
* لؤي سعيد

الخميس 26/7
 1كورنثوس 4

يونان 1

اليوم الرابع :مركزالكنيسة
عرض  3ورشات موسيقى ،صابون وبالونات.

فقرات روحية ،مسابقات وألعاب ،فرح وعطاء.

بارك نهار اليوم ،وبارك مخيمنا .صل من أجل فقراته ،امتالء بروح الرب لكي
نخدم بفرح ،بإيمان وبمحبة وسط أطفالنا ،نطلب الحماية لهم ونمو في كلمة هللا.
صوم صباحي
* د .مريانا بولس
* سعاد سمعان

صوم مسائي

ش ْختُ ،وََلمْ أَرَ صِدِّيقًا ُتخُلِّيَ عَنْهُ ،وَالَ ذُرِّيَّةً لَهُ
"أَيْضًا كُ ْنتُ فَتىً وَ َقدْ ِ
َتلْ َتمِسُ خُ ْبزًا"( .مزمور )25 :37

 1كورنثوس24 -1 :7

 1030ص خدمة األحد  +مدرسة األحد

ً
إلى من نذهب وكالم الحياة األبدية عند يا رب ،أعطنا يا رب بأن نلهج بكالمك ليال
ً
ونهارا لكي ال نخطئ إليك.

صوم اختياري ليوم الرب

حمدا بسبب أضدادك ،لتسكيت ُ
والرضع أسست ً
"من أفواه األطفال ُّ
عد ٍو
ُومنتق ٍم" .صل من أجل كلمة هللا أثناء سرد القصة لكي تصل لقلوب األطفال
وتثبت فيهم لكي يهزمون بها جبابرة العالم.

صل بال انقطاع ،ضع نفسك في اتجاه السماء حتى يهب عليك روح ّللا باستمرار.
قدم ّلل ذبيحة حمد إذ أن القلب الشكور يرسل األوكسجين الالزم لضرام
املوهبة الخامدة.

الجمعة 27/7
 1كورنثوس 5

صوم مسائي
* ميشيل شعبي
* ريم شعبي

 2ملوك 20 -3 :7

صوم صباحي
* غادة جريس
* ناهي حبيبي

يونان 2

اليوم الخامس:مركزالكنيسة فقرات روحية ،مسابقات وألعاب ،فرح وعطاء.

عرض 4

مهرجان رياضي

سيج يا رب بروحك وسط كنيستك ُليعلن كل مؤمن منا الوعد:
"معك ال أريد ً
شيئا على األرض"" ،تكفيني نعمتك"،

"معك نحن أعظم من منتصرين".

االثنين 30/7
 1كورنثوس 40 -25 :7

* سهى جريس
* مدهلل انطون

 2ملوك 10

* كرستين شحادة
* مريانا مسلم

ميخا 1

صوم مسائي
* ردينة بلوط
* سماح سالم

صوم مسائي
* هادية صياغة
* لينا جريس

 2ملوك 8

يونان 3

الراعي القس بالل حبيبي :اعلن السلطان الذي له من ّللا لكي ُيعلم بجهارة كمن
يقف على أرض ثابتة صخرية.
نصلي لكي تبقى شعلة الروح القدس متوهجة في حياته ليكرز ويعلن بشارة
النجيل للخليقة كلها.

صوم مسائي

عائلة القس بالل حبيبي " :لينا ،مريانا ،ايليا ،بولس ،كرستينا والجدة أم رشيد".
باركهم باسم يسوع ،صل لتسديد كافة االحتياجات لهم ،صحة جسدية واعلن بأن
جسدهم هو هيكل للروح القدس ،راحة وحماية لهم من أي شر وشبه شر.
صوم صباحي
* آنا ناصر
* عبير شحادة

السبت 28/7
 1كورنثوس 6

صوم صباحي

 5فرقة فوزي وموزي

يونان 4

مهرجان رياضي

عرض  1ألعاب مائية مع الفنّان ريدان نفّاع.

اليوم السادس:مركزالكنيسة فقرات روحية ،مسابقات وألعاب ،فرح وعطاء .عرض

األحد 29/7

 2ملوك 5

اليوم الثالث :مركزالكنيسة عرض 2

عوبديا

 700م اجتماع العائالت

* جاكلين طعمة
* جاكلين خورية

آية األسبوع:

عاموس 9

اليوم الثاني :مركزالكنيسة فقرات روحية ،مسابقات وألعاب ،فرح وعطاء.

صوم صباحي

* رنا بلوط
* ريم سمعان

 2ملوك 9

2ملوك 4

صوم صباحي
* يوسف بنا
* سلڤيا خوري

صوم مسائي
* بثينة جورجي
* نزهة طعمة

 2ملوك 2 :7 -1 :6

الثالثاء 24/7
 1كورنثوس 2

االربعاء 25/7
 1كورنثوس 3

الثالثاء 31/7
 1كورنثوس 8
اليوم السابع:

صوم مسائي
* عدلة بلوط
* رزان طعمة

 2ملوك 11

ميخا 2

مركزالكنيسة فقرات روحية ،مسابقات وألعاب ،فرح وعطاء.

عرض  6ألعاب مائية مع الفنّان ريدان نفّاع.

نتابع صلواتنا ملؤتمر العائالت ونصلي لكي يفتح الرب أبواب لعائالت جديده تأتي
وتتبارك وتخلص ،صل من أجل الراعي وتحضيراته للدروس التي ُ
ستعطى أثناء
ُ
ُ ُ
املؤتمر ،اذكر فريق العبادة وارفض كل تشويش يعرقل الخدمة.
صوم صباحي
* رزان داود
* أميمة دعيم

صوم مسائي
* جورجيت سلوم
* جزيل سمعان

