ّ
الكتابية ،نقاط
برنامج القراءات
ّ
ّ
اليومية
الصالة ،الصوم والنشاطات

لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،
الخدمة والخادمين

ميخا 15 -2 :5

ّ
روحية ،مسابقات وألعاب ،فرح وعطاء.
اليوم العاشر نهاية املخيم :مركزالكنيسة فقرات

عرض 9 + 8

مسحة يسوع  +سريك أفريقي.

أشكر الرب لنه عظم العمل في وسطنا ،أشكر لجل بركاته التي أمطرها أثناء
مخيمنا ،أشكر من أجل كل طفل وطفلة اختبروا محبة وخالص املسيح ،صل
لثباتهم ،نموهم وتواجدهم خالل السنة في مدرسة الحد.
صوم صباحي

صوم مسائي

* آنا ناصر
* عبير شحادة

* سارة شحادة
* ميسا جريس

الحد 5/8
 1كورنثوس 12

 2ملوك 18

ميخا 7

"غير تاركين اجتماعنا"
نصلي لكي نأتي إلى بيت الرب بفرح واشتياق لسماع كلمة الرب ونكون سباقين
لحضور الجتماعات ،نصلي لكي يعمل الروح القدس فينا ونتبارك لكي نذهب

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

ضع نهار اليوم بيد الرب ،مخيمنا واجتماع العائلة ،سيج يا رب بروحك القدوس وسط
كنيستك لكي نرى أطفال تسبح وتهلل لسمك ،أطفال فرحين وتشهد لشخصك،
ونفوس كثيرة تعبد الرب أثناء الجتماع اليوم وتشهد عن عمل املسيح في حياتها.
صوم صباحي
* عبيرياور
* أميمة دعيم

السبت 4/8
 1كورنثوس 34 -17 :11

 2ملوك 17

يدخل إليها ويسمعنا عبر التواصل الجتماعي وموقع الكنيسة ،لنرى نفوس تأتي
من كل أمة وقبيلة ،ويعترف كل لسان بأن يسوع املسيح هو هللا القادر على كل
ش يء.

الثنين 6/8
 1كورنثوس 13

صوم مسائي
* منال شاهين
* عدلة بلوط

 2ملوك 19

* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي

رحلة إىل My Baby

صوم مسائي
* جورجيت سلوم
* سماح سالم

آية األسبوع:

َومُ َطرِي َقهُ
حمْدِ ُيمَجِّ ُدنِي ،وَاْل ُمق ِّ
"ذَابحُ الْ َ
ُأرِيهِ خَالَصَ اهللِ".
(مزمور )23 : 50

ناحوم1

صل لجميع املرض ى واملتأملين وأعلن أن يسوع هو أمس واليوم وإلى البد
(يهوه رفا)
ً
القادر أن يعطي بسخاء وأكثر جدا مما نطلب
آمن فقط.
صوم صباحي

صوم صباحي

صوم مسائي
* جواد بنا
* ريم سمعان

ميخا 6

ميخا 1 :5 - 1:4

نطلب بركات الرب لهذا اليوم ،نسبح ونرنم ،نسمع ونقرأ كلمة هللا ونصلي لحماية
ترافق أطفالنا ،معلماتنا ،راعينا واملرشدين أثناء ذهابنا وتواجدنا
في ماي بيبي ورجوعنا.

* سعاد سمعان
* ناهده الكردي

صل لكي تبقى كنيستنا نور على منارة يشع منها نور وإنجيل املسيح لكل من

صوم صباحي
* ثائر شاهين
* نزار جريس

 1030ص األحد التاسع بعد الثالوث  +مدرسة الحد

نحن خارج السوار ونبارك الخرين.

 7م اجتماع العائالت

 2ملوك 14

اليوم التاسع:

تقديم ترنيمة كل صف وعرضها أمام الصفوف.
00

ّ
ّ
ّ
األسقفية /كفرياسيف
اإلنجيلية
لكنيسة املخلص

 2ملوك 16 -15

 2ملوك 13 -12

ميخا 3

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

عرض 7

لشهرآب 2018

الجمعة 3/8
 1كورنثوس 16 -1 :11

الربعاء 1/8
1كورنثوس 9

الخميس 2/8
 1كورنثوس 10

الثالثاء 7/8
 1كورنثوس 25 -1 :14

 2ملوك 21 -20

ً
عائلة الراعي القس بالل حبيبي كن يا رب لهم ً
حصينا في وجه العدو ،بارك
برجا
ً
مسطارا.
يا رب خزائنهم وأفض عليهم

صوم مسائي
*روني جورجي
* ميرنا جورجي
* نيكول بولس

ناحوم 2

صوم صباحي

صوم مسائي

* كرستين شحادة
* جاكلين خورية

* طارق أبو شقارة
* رنين أبو عقل

الربعاء 8/8
 1كورنثوس 40 -26 :14

 2ملوك 34 :23 - 1 :22

ناحوم 3

نصلي لفريق العبادة حتى تكون عبادة منقادة بقيادة الروح القدس ،تسبيح
وهتاف يصعد كبخور أمام عرش النعمة .اذكر أعضاء الفريق بالسم لنمو
مضاعف في حياتهم الروحية ،تكريس ،مسحة ترافقهم خالل عبادتهم خالل

الخميس 9/8
 1كورنثوس 34 -1 :15

الجمعه 10/8
 2ملوك 20:24 - 35:23

حبقوق 1

نرفع صلواتنا وأصوامنا أمام عرش النعمة من أجل مؤتمر العائالت ،ليس لنا يا
رب بل لسمك نعطي املجد بكل فقرات املؤتمر من بدايته وحتى رجوعنا اللى
بيوتنا ،وحدك مستحق يا رب أن تأخذ املجد لكي نرى بركات ل تعد ول تحص ى.

 1كورنثوس 58 -35 :15

 2ملوك 25

حبقوق 2

كنيستنا :نصلي بإيمان لكي نراها تذهب خارج أسوارها وتخبر المم كم صنع
الرب معها ،بارك باسم يسوع كنيستك ،مسحة مضاعفة ،أن يستخدم الرب
املواهب املعطاة للمؤمنين بها حسب مشيئته ولبنيان ملكوت هللا.

العام ونذكر مشاركتهم في مؤتمر العائالت.
صوم صباحي

صوم مسائي

* كرستين شحادة
* روزين شحادة

* د .مريم سكس
* اخالص نقول

السبت 11/8
 1كورنثوس 16

 1أخباراأليام 2 -1

صوم صباحي
* هيفاء طعمة
* سهيلة شحادة

حبقوق 3

صل من أجل تحضيرات الراعي القس بالل حبيبي ملؤتمر العائالت ،ليمنحه هللا
القوة والسلطان اإللهي بكل تحضيراته للدروس ومراجعتها  ،حماية روحية
وجسدية ،أن يستخدمه الرب أثناء املؤتمر بمسحة إلهية مضاعفة لتوصيل
الرسالة.
صوم صباحي
* غياث دوخي
* سوسن دوخي

الثنين 13/8
 2كورنثوس 18 :3 - 5 :2

صوم مسائي

صفنيا 2

" السماء والرض تزولن ولكن كالمي ل يزول"
ً ً
نهارا وليال
صل من أجل ثبات الكلمة في قلوب جميع املؤمنين ،صل لكي نلهج بها
ول نستحي بإنجيل املسيح لنه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن.
صوم صباحي
* ناهي حبيبي
* مدللة انطون

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

صوم مسائي

* سهى جريس
* عصام شحادة

* بشير نقول
* جوانا نقول

آية األسبوع:

الحد 12/8
 2كورنثوس 4 :2 -1 :1

"أ ْك ِرمِ الرَّبَّ ِمنْ مَالِكَ وَ ِمنْ كُلِّ بَاكُورَاتِ
غَلَّتِكَ ،فَ َتمْتَ ِلئَ َخزَائِنُكَ شِبْعًا ،وَتَفِيضَ
سطَارًا".
صرُكَ مِ ْ
مَعَا ِ
(امثال )10 - 9 : 3

* كرستينا حبيبي
* نادية عبود

 1أخباراأليام 6 -5

صوم صباحي

الثالثاء 14/8
 2كورنثوس 10 : 5 -1 :4

 1أخبار األيام 8 -7

صوم صباحي
* أنيسة نقول
* رزان داوود

* رهام جهجاه
* مريانا حبيبي

* ابراهيم خوري
* لينا خوري

صفنيا 1

 1أخباراأليام 4 -3

 1030ص األحد العاشربعد الثالوث  +مدرسة األحد
حضور مميز بالكم والكيف وسط اجتماعات الكنيسة...
نذكر خدمة التعليم والوعظ أيام الحاد والربعاء ،بارك الكلمة واملتكلم حتى نرى
أمور عظيمة تحدث في وسطنا.

صوم اختياري ليوم ّ
الرب
صفنيا 3

.
اذكر اجتماعات الكنيسة خالل السبوع منذ بداية شهر أيلول لكي تكون فعالة.
اذكر القائمين على الجتماعات وباركهم بالسم أمام الرب.

صوم مسائي

صوم مسائي

الربعاء 15/8
 2كورنثوس 13 : 6 - 11:5

 1أخبار األيام 9

حجي 2 -1

 700م اجتماع العائالت
صل لبيوت مسيحية تتميز بروح النعمة ،عالقات مقدسة بين أفراد العائلة،
بيوت تكون مكان للخدمة ،بيوت تفوح منها الوداعة ،الحترام ،التواضع والحب،
بيوت مؤسسة على شخص املسيح.
صوم صباحي
* ڤيوليت انطون
* غادة جريس

صوم مسائي
* عطاهللا حايك
* أنوار حايك

الخميس 16/8
 2كورنثوس 16 :7 -14 : 6

الجمعة 17/8
 1أخبار األيام 11 -10

زكريا 1

ْ ْ
"م ْن هو الذي يغلب العالم ،إل الذي ي ْؤمن أن يسوع هو ْابن هللا؟"
اشكر الرب من أجل النصرة التي أعطاك الرب إياها من خالل معرفتك بالبن،
اشكره من أجل الغلبة الذي أخذتها عند معرفتك بابن هللا.
صوم صباحي
* ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي

صوم مسائي

 2كورنثوس 8

 1أخباراأليام 12

عدم التهاون بالخطايا الشخصية
وإقفال جميع البواب أمام ابليس

صوم صباحي

* ردينة بلوط
* لينا حنا

* أدهم سالم
* ميسا جريس

الحد 19/8
 2كورنثوس 10

آية األسبوع:

"فَ ْوقَ كُلِّ َتحَفُّظٍ ا ْحفَظْ َقلْبَكَ ،ألَنَّ
ه َمخَا ِرجَ اْلحَيَاةِ".
مِنْ ُ

زكريا 2

السبت 18/8
 2كورنثوس 9

أن أقف مع نفس ي في هذا اليوم.
إنه تمرين يرجع بالفائدة لك ولجسد املسيح.

صوم مسائي

صوم صباحي

* عصام شحادة
* رنا شحادة

 1أخبار األيام 7 :16 - 1:15

* نبيل خوري
* ثائر شاهين

زكريا 4

الثنين 20/8
 2كورنثوس 11

 1030ص األحد الحادي عشربعد الثالوث  +مدرسة الحد
اشكر الرب وصل حتى نكون ً
دائما أمناء بالعشور والتقدمة .نصلي من أجل
نعمة العطاء املتصاعد العطاء بسخاء ومن القلب لن املعطي املسرور يحبه هللا.

زكريا 6

ما بعد املخيم :أن يلتزم املشاركين من أطفال املخيم بحضور مدرسة الحد بعد
الفرصة والصالة من أجلهم.

صوم صباحي
* لنا شحادة
* رنا بلوط

* لينا جريس
* د .مريانا بولس

زكريا 5

صوم مسائي
* سهاد غنطوس
* فدوى صياغة

الخميس 23/8
 1أخبار األيام 19 - 18

زكريا 7

 700م اجتماع العائالت

صوم مسائي

 1أخبار األيام 43 - 8 :16

* بديع جهجاه
* ناهدة الكردي

صوم اختياري ليوم ّ
الرب
 1أخباراأليام 17

* رائدة سمعان
* مريانا مسلم

صوم صباحي

الربعاء 22/8
 2كورنثوس 13

صوم مسائي

صل لكي تكون قدوة لغير املؤمنين
في حضور الجتماعات والخلوة الشخصية.

(امثال )23 : 4

الثالثاء 21/8
 2كورنثوس 12

 1أخباراأليام 14 -13

زكريا 3

صل من أجل العائالت :صلب النا ،الخلوة ،تضحية ومحبة ،وحدة البيوت
والوقوف بالثغر أمام عدو الخير.
صوم صباحي
* عبير ياور
* يوسف بنا

صوم مسائي
* ام يوسف بحبح
* شادي كنعان

يوحنا 18 - 1:1

أخبار1 :22 -1 :20

زكريا 8

صل لحماية املؤمنين من أي هجوم من عدو الخير،
صل لكل مؤمن أن يبدأ يومه عند أقدام املسيح ،يسلم بالكامل له ،انتهر باسم
يسوع كل أمر يعيق املسحة املعطاة من الرب للمؤمنين.
صوم صباحي
* جاكلين طعمة
* ڤيڤيان بولس

صوم مسائي
* سلڤيا خوري
* هالة عزيزات

الجمعة 24/8
يوحنا 34 - 19 :1

زكريا 9

 1أخبار23 -2 :22

العازفين واملرنمين في الكنيسة ،صل لجلهم لكي يعطيهم الرب مسحة وتأييد
ليتبارك من خاللهم شعب الرب .صل من أجل خلوتهم وإيمانهم.

صوم صباحي
* نهيلة شحادة
* بسام يوسف

الحد 26/8
يوحنا 2

صوم مسائي

 1أخبار24

* دينيز منصور
* سعاد سمعان

زكريا 11

 1030ص األحد الثاني عشربعد الثالوث  +مدرسة الحد

نصلي أن نكون نحن املؤمنين املسيحيين كل يوم أكثر ً
شبها باملسيح.

الربعاء 29/8
يوحنا 26 - 1:4

1أخبار16: 2 -1:1

(امثال )17 :8

صوم مسائي

الثالثاء 28/8

الثنين 27/8
يوحنا 21 -1 :3

 1أخبار28 - 27

يوحنا 36 -22 :3

زكريا 12

الخميس 30/8
يوحنا 42 - 27 :4

صوم مسائي

 1أخبار29

صوم صباحي

* بثينة جورجي
* نزهة طعمة

 2أخبار 1 :5 -17:2مالخي 9 :2 - 1 :1

زكريا 13

صل لكي يكون مؤتمرنا مبارك وممسوح بتأييد من الروح القدس.
صل لكل من اختاره الرب ليتواجد به ،بارك الكلمة واملتكلم
الراعي القس بالل ،صل ليعمل روح هللا في قلوب املؤمنين بقوة
لكي نشهد بسلطان عن عمل الرب.

ً
نقف بالثغره بهذا اليوم من اجل مؤتمرنا السنوي
ابتداء من الغد،
بركات الرب تنسكب على كل من يتواجد باملؤتمر،
اذكر بصالتك القائمين علية وفريق العبادة وكل من يخدم بالخفاء.

* ناهي حبيبي
* لؤي سعيد

 16زكريا 14

َالذِينَ
"َأنَا أُحِبُّ َّالذِينَ ُيحِبُّونَنِي ،و َّ
َي َي ِجدُونَنِي".
يُبَكِّرُونَ إِل َّ

* ريم سمعان
* جزيل سمعان

صوم صباحي

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

زكريا 10

صل حتى يفيض الرب على عائلة الراعي القس بالل حبيبي بترس اإليمان الذي
به يقدرون أن يطفئوا جميع سهام العدو .صل وباركهم لكي يحفظهم الرب
تحت ظل جناحيه .بارك خدمتهم ،تكريسهم ،محبتهم وأمانتهم لكي يبقوا
منتصرين بل أعظم من منتصرين.
صوم صباحي

* نبيل خوري
* جانيت شقور

 1أخبار26 -25

السبت 25/8
يوحنا 51-35 :1

آية األسبوع:

* رزان داوود

الجمعة 31/8
يوحنا 54 - 43 :4

صوم مسائي
* ميشيل شعبي
* ريم شعبي

 2أخبار14 - 2 :5

مالخي 16 -10 :2

مؤمترالعائالت السنوي  28/8ل 31/8
الحزن على الخطايا الشخصية وخطايا العالم،
لكي يمنحنا الرب الفرح والتعزية.
صوم صباحي
* اميمة دعيم

صوم مسائي
* هادية صياغة

نتائج مباركة ملؤتمر العائالت لهذا العام ليأخذنا ككنيسة لعمق أكبر
ومسؤولية أكبر بخصوص ايماننا الشخص ي وشهادتنا.
صوم صباحي
* ناهدة الكردي

صوم مسائي
* جورجيت سلوم

ً
شاكرا بهذا اليوم ،قل ها أنا يا رب أرسلني لصنع مشيئتك ،اشكر
بركات الرب عدد
الرب من أجل العطايا التي أخذتها من الب ،اشكره لجل مؤتمرنا ومن أجل كل
لحظة عشتها للربً ...
شكرا
صوم صباحي
* جاكلين خورية

صوم مسائي
* سارة شحادة

