الثالثاء 1/1

برنامج قراءات الكتاب املقدس اليومية،
نقاط الصّالة ،الصوم والنشاطات
"ك ََّللْتَ السَّ َنةَ بِجُودِكَ ،وَآثارُكَ تَقْطُرُ دَسَمًا"
اليوميّة
لوقا 25 -1 : 1

لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته ،الخدمة
والخادمين
تكوين 7 - 6

مزمور 3

 2019بصلواتنا وإيماننا نصلي لكي تكون هذه السنة سنة املستحيل
يصبح أمر واقع ،سنة حصاد ،ازدهار ،ربح نفوس ،بركات كثيرة ال
تعد وال تحص ى وسنة ثبات وتمسك بشخص املسيح.
الجمعه 4/1
لوقا 20 -1 : 2

آية األسبوع:

تكوين 10 - 8

مزمور 4

(مزمور)39:37

لوقا 52 -21 : 2

تكوين 12

مزمور 6

 1030ص خدمة عيد الظهور اإللهي  +مدرسة األحد

ما بعد ليك مكان :صل حتى يكون لنا الجرأة والشجاعة املضاعفة
لنعلن َّ
أن يسوع املسيح هو الرب واملخلص أينما تطأ أقدامنا.
صوم اختياري
ليوم الرب

تكوين 11

مزمور 5

كل عام وأنتم خبري

االحد 6/1

"أمَّا خَالَصُ الصِّدِّيقِنيَ
َف ِمنْ قِبَلِ الرَّبِّ،
حِصْنِهمْ فِي زَمَانِ الضِّيقِ".

علمنا يا رب أن نعيش ً
يوميا حياة الغلبة واالنتصار بشخصك
تاركين كل ش يء ونتبع خطواتك.
السبت 5/1

بارك يا رب على حياة الراعي القس بالل حبيبي وعائلته لكي يبقوا
صل لكي يعطينا الرب يسوع ً
يوميا النعمة والسلطان حتى نشهد عن
ً
دائما كسهام بيد الجبار ،يدوسوا الحيات والعقارب ،يضعون أيديهم
شخصه في هذا العالم املليء بالخطيئة.
على املرض ى فيبرأون.

لوقا 20 -1 : 3

تكوين 5 -3

كل سنة وأنتم مع املسيح

كل عام وأنتم خبري

كل عام وأنتم خبري

مزمور 2

ال يوجد اجتماعات خالل هذا االسبوع

1100ص خدمة عيد رأس السنة

لشهر كانون ثاني

الخميس 3/1
لوقا 80 -57 : 1

تكوين 2 -1

مزمور 1

االربعاء 2/1
لوقا 56 -26 : 1

لتكن كلمة هللا (اإلنجيل) روح وحياة لجميع املؤمنين .صل من أجل
التعمق في دراستها ،حفظها وإعالنها لآلخرين.

االثنين 7/1
لوقا 38 -21 : 3

تكوين 14 -13

مزمور 7

ارفع بصالتك عائلة الراعي القس بالل حبيبي ،نصلي لتكن أنت يا رب
ً
دائما السند لهم ،الشفيع ،الطبيب ،املحامي والصديق.
.

صوم صباحي
* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي

صوم مسائي
*روني جورجي
*ميرنا جورجي
* ريم سمعان

الثالثاء 8/1
لوقا 30 -1 : 4

مزمور 8

تكوين 15

االربعاء 9/1
لوقا 44 -31 : 4

صل من أجل كل نفس َّ
تقدمت في ليك مكان للصالة ،صل لثباتها،
التعمق بمعرفة الرب يسوع ،ويكون املسيح هو السيد وامللك على
حياتها.

الجمعه 11/1
لوقا 39 -27 : 5

صوم مسائي
* ردينة بلوط
* طارق أبو شقارة
* ألحان أبو شقارة
تكوين 18

نصلي لعام جديد ونطلب مشيئة الرب على اجتماع العائلة ،نطلب حضور ُمميز
ُ ُ
بالكم والكيف ،كنيسة يأتي إليها نفوس من كل مكان ،اطلب مسحة على فم
املتكلم الراعي القس بالل حبيبي لينطق بكلمة هللا لكي تعمل في قلوب الحاضرين
وكل من يسمعها.

مزمور 11

صل حتى يتمجد عمل الروح القدس بقوة مضاعفة من خالل اجتماعات اليوم.
ُ ُ
اطلب بركة ومسحة ترافق كل القائمين عليها لنرى نفوس وأشخاص ُمكرسة
للمسيح.

السبت 12/1
لوقا 26 -1 : 6

صوم مسائي
* سارة شحادة
* ڤيڤيان بولس

* عبير ياور
* اميمة دعيم

االحد 13/1

مزمور 12

صوم مسائي

لوقا 49 -27 : 6

تكوين 20

 1030ص خدمة األحد األول بعد الظهور  +مدرسة األحد

صل حتى نمتلئ يوم ًيا بروح هللا ،روح الحكمة والفهم ،املشورة
والقوة ،املعرفة ،املحبة والتسامح ،اإليمان والغفران ،لنرى عمل
الرب في وسطنا.
صوم اختياري
ليوم الرب

صوم صباحي

صوم مسائي
*جورجيت سلوم
*ابراهيم خوري
* لينا خوري

آية األسبوع:

همْ.
همُ الرَّبُّ َويُنَجِّي ِ
" َويُعِينُ ُ
همْ،
همْ ِمنَ ا َألشْرَارِ َويُخَلِّصُ ُ
يُنْ ِقذُ ُ
همُ احْ َتمَوْا بِهِ".
ألَنَّ ُ

* جواد بنا
* عدلة بلوط

(مزمور)40:37

االثنين 14/1
مزمور 13

تزرع محبة املسيح أينما تطأ أقدامها.

*ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي

يا رب أنت وعدتنا أن تعطينا أكثر ً
جدا مما نطلب أو نفتكر .نقف في
محضرك يا رب ونطالب بتدخل إلهي في بداية السنة وسط جميع
األجيال لنرى نفوس جديده تأتي ،نفوس عطشة وجائعة لكلمة
الحياة "كلمة الحق".
صوم صباحي

صل لكي نرى باإليمان شبيبة تشهد عن عمل الرب بحياتها ،شبيبة

صوم مسائي
* مريم سكس
* اخالص نقوال

تكوين 19

تكوين 17

مزمور 10

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

 700م اجتماع العائالت

صوم صباحي
* ثائر شاهين
* نزار جريس

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

صوم صباحي
* آنا ناصر
* عبير شحادة

تكوين 16

تعود النشاطات كاملعتاد بعد األعياد

ال يوجد اجتماع سيدات لهذا اليوم

صوم صباحي
* سماح سالم
* جوني سمعان

مزمور 9

الخميس 10/1
لوقا 26 -1 : 5

الثالثاء 15/1
لوقا 17 -1 : 7

تكوين 21

مزمور 14

صل َّ
وتشفع للرب يسوع (الطبيب العظيم) الذي ال يعسر عليه أمر
القادر أن ُيحييُ ،يخلص ،يشفي ويحرر.
ارفع أمام الرب كل نفس محتاجة للمسة من روح الرب لتنال الشفاء والحرية
بشخصه.
صوم صباحي
* بديع جهجاه
* لؤي سعيد

صوم مسائي
* بثينة جورجي
* نزهة طعمة
* يعقوب عطاهللا

لوقا 50 -18 : 7
 530ب.ظ

تكوين 22

مزمور 15

اجتماع السيدات

صل لكي يستخدم الرب األخت لينا حبيبي في هذه السنة بحكمة
وقوة مضاعفة من الروح القدس لخالص سيدات ،نهضة ونمو
وثبات.
صوم صباحي
* يوسف بنا
* سلڤيا خوري

صوم مسائي
* ميشيل شعبي
* ريم شعبي

االربعاء 16/1
تكوين 23

لوقا 25 -1 : 8

مزمور 16

الخميس 17/1
لوقا 56 -26 : 8

 700م اجتماع العائالت

السبت 19/1
لوقا 62 -28 : 9

تكوين 26

صوم صباحي

صوم مسائي

* غياث دوخي
* سوسن دوخي

* كرستينا حبيبي
* ريما بولس
* رزان طعمة

االثنين 21/1
لوقا 42-21 :10

تكوين 22 : 28 - 46 : 27

* دينيز منصور
* سهيلة شحادة
مزمور 19

* ناهي حبيبي
* مدللة انطون

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

بــارك يا رب كــل نفس تخدم وسط األطفال ،وسع يا رب تخوم
الخدمة لنخدم بكل محبة وفرح.
صوم صباحي
* نادية عبود
*جاكلين خورية

صوم مسائي
* بشير نقوال
* جوانا نقوال

آية األسبوع:

مزمور 21

صوم مسائي
* نجاة دعيم
* جانيت شقور
* بشير فرح

االحد 20/1
لوقا 20 -1 :10

"ألَنَّكَ نَجَّ ْيتَ َن ْفسِي ِمنَ اْلمَوْتِ.
سريَ
نَ َعمَْ ،ورِ ْجلَيَّ ِمنَ الزََّلقِ ،لِكَيْ أَ ِ
قُدَّامَ اهللِ فِي نُورِ األَحْيَاءِ".
الثالثاء 22/1
لوقا 28 -1 : 11

تكوين 30 -1 :29

مزمور 22

تكوين 45 -1 :27

مزمور 20

 1030ص خدمة األحد الثاني بعد الظهور  +مدرسة األحد

نصلي ألجل نهضة واختراق جديد في كنيستنا .ال نكتفي بالعمق إلى
الركبتين وال إلى الحقوين بل نطالب بأنهار حية ال تعبر ويكون مشتهى
قلوبنا أن نسكن ديارك إلى مدى األيام.
صوم اختياري
ليوم الرب

(مزمور )13:56

صل لكي يمأل الرب ويفيض على حياة املؤمنين حياة القداسة ،حياة
البركةُ ،لينقي أرواحهم وأجسادهم ،نفوسهم ،وقلوبهم ليكونوا إناء
مختار للتكريس لخدمة الرب .وليوسع الرب تخومهم.
صوم صباحي

أعطنا يا رب النعمة في هذا العام الجديد أن نكرمك من كل باكورات
غالتنا .علمنا يا رب أن ننقص نحن وأنت وحدك تزيد.

صوم مسائي
* هادية صياغة
* لينا جريس

بارك بيت الراعي القس بالل حبيبي وصل من أجل أفراد أسرته
(لينا ،مريانا ،ايليا ،بولس وكرستينا)
اعلن :كل آلة ُ
صورت ضدهم ال ولن تنجح.
.

 630م اجتماع عمدة

صوم صباحي

تكوين 25

مزمور 18

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

نصلي من أجل خدمة العزف والترنيم في الكنيسة .اذكر فريق
العبادة ،بركات على الخدمة بتألق خاص ونمو مستمر.
صوم صباحي
* لنا شحادة
* بسام يوسف

تكوين 24

مزمور 17

الجمعه 18/1
لوقا 27 -1 : 9

االربعاء 23/1
لوقا 54 -29 : 11

تكوين 43 : 30 -31 :29

مزمور 23

 530ب .ظ اجتماع السيدات

 700م اجتماع العائالت

تم َّسك بوعود الرب على حياتك وعلى كل من حولك ،كنيستك،
راعيك ،بيتك وأحباؤك .اعلنها في كل صباح جديد.

ارفع اجتماع العائلة أمام عرش النعمة وطالب بحضور مميز للعائالت
بالكم والكيف لكي يتعمقوا أكثر بكلمة هللا وتكون لهم املاء الحي واملن
السماوي .بارك على فريق العبادة  ،الكلمة واملتكلم.

صوم صباحي
* عصام شحادة
* رنا شحادة

صوم مسائي
* رهام جهجاه
* مريانا حبيبي

صوم صباحي
* ڤيوليت أنطون
* فايزة خوري

صوم مسائي
* عطاهللا حايك
* أنوار حايك

الخميس 24/1
لوقا 31 -1 :12

تكوين 31

مزمور 24

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

نصلي يا رب من أجل النشاطات األسبوعية والقائمين عليها ،امنحهم
الصحة ،التألق ،ترتيب الوقت ،ودعم من قبل املساعدين لهم في الخدمة.
بركات وفيرة على حياتهم.
صوم صباحي
* انيسة نقوال
* رزان داود

الجمعه 25/1
لوقا 59 -32 :12

تكوين 33 - 32

 1100ص مدرسة األحد
530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
 900م جبل صالة
بارك يومك وصل من أجل اجتماعات اليوم ،بركة ومسحة ونفوس جديدة
تختبر الرب يسوع.

صوم مسائي

صوم صباحي

* رنين أبو عقل
* شادي كنعان

سمَعُ؟
"الْغَا ِرسُ ا ُألذُنَ أَ َال يَ ْ
الصَّانِعُ الْعَ ْينَ أَ َال يُبْصِرُ؟"
(مزمور )9:94

لوقا 35 -25 : 14

مزمور 29

 530ب.ظ اجتماع السيدات

اعلن هذا الوعد على الراعي القس بالل حبيبي
سيبقى ً
دائما رأس ال ذنب وفي العلو واإلرتفاع أينما تطأ أقدامه،
وكل آلة صورت ضده ال تنجح .آمين.
صوم صباحي
* كرستين شحادة
* رنا بلوط

* نبيل خوري
* منال شاهين

تكوين 36 -35

مزمور 27

 1030ص خدمة األحد الثالث بعد الظهور  +مدرسة األحد

"...وكل ما تطلبونه في الصالة مؤمنين تنالونه"
ثق أنك ستحرك أي جبل في حياتك .ألن كلمة االيمان والسلطان في
فمك .اليوم ،هللا يستجيب صالتك .آمن فقط

االثنين 28/1
لوقا 24 -1 : 14

االربعاء 30/1
لوقا 15

صوم مسائي
* ميليس سمعان
* مريانا مسلم
تكوين 37

مزمور 28

صل وارفض كل روح ضد الكنيسة ،الراعي القس بالل ،املؤمنين والخدمة باسم
يسوع املسيح.
يا رب حول كل أمر إلى بركة.
احفظ يا رب كنيستك وشعبك.

صوم اختياري
ليوم الرب

الثالثاء 29/1
تكوين 38

صوم صباحي

* سعاد سمعان
* ام يوسف بحبح

االحد 27/1
لوقا 35 -18 : 13

تكوين 34

مزمور 26

ارفض باسم يسوع كل نميمة ،شكاية ،انتقاد غير بناء على كنيسة هللا،
صل حتى يحفظ الرب كنيسته ويحمي أبوابها وخادمها األمين الراعي القس
بالل حبيبي إلعالن رسالتها ورؤيتها وإعالن الحق لكل البشرية لخالص
نفوس.

صوم مسائي

* أدهم سالم
* ميسا جريس

آية األسبوع:

مزمور 25

السبت 26/1
لوقا 17 -1 : 13

صوم صباحي

صوم مسائي

* رشيد حبيبي
* ناهدة الكردي

* سهاد غنطوس
* فدوى صياغة
* هالة عزيزات

الخميس 31/1
تكوين 39

مزمور 30

 700م اجتماع العائالت  +خدمة شفاء بعد االجتماع مباشرة

لوقا 16

تكوين 40

مزمور 31

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

ً
شكرا يا رب ألنك شفيت وما زلت تشفي ،نصلي لشفاء جميع املرض ى اعلن بأن كلمة هللا هي الحق والطريق للخالص ،صدق الوعود وانطق
بها بإيمان أنها لك ولآلخرين.
في وسطنا ،مسحة وملسة شفاء ،نؤمن أنك يا رب ال يعسر عليك أمر.

صوم مسائي

صوم صباحي

صوم مسائي

صوم صباحي

* روزين خوري
* جزيل سمعان

* هيفاء طعمة
* جاكلين طعمة

* روزين شحادة
* سهى جريس

* كرستين بولس
* غادة جريس

صوم مسائي
* نيكول بولس
* مريانا بولس

