برنامج القراءات الكتابية ،نقاط الصالة،
الصوم والنشاطات اليومية

الجمعة 1/2
لوقا 17

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

لشهر شباط 2018
لكنيسة المخلّص اإلنجيليّة األسقفيّة /كفرياسيف

لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي
وعائلته ،الخدمة والخادمين
آية األسبوع:

ََ
ْ
َ
َّ
"وأما ِمن ِج َِهي،
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
َ
يب
فحاشا ِلي أن أفت ِخر ِإال ِبص ِل ِ
َ َْ
َ
َرِبنا َي ُسوع اْل ِس ِيح،
َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ
َّ
ال ِذي ِب ِه قد ص ِلب العالم ِلي و أنا ِللعال ِم".
(غالطية ) 14 : 6

الثالثاء 5/2
لوقا 48 -28 :19

تكوين  45و 27 - 1 : 46

تكوين 41

مزمور 32

صل وقف بالثغر من أجل خدمة مدرسة األحد ،رافضين كل مقاومة للخدمة،
ِّ
صل من أجل أهالي األطفال،
كل إغراء وأمور أرضية تمنع األطفال من تواجدهمِّ .
اطلب مسحة وفرح سماوي يغمر جميع املعلمات ونعمة الرب ترافقهم.
صوم صباحي
* آنا ناصر
* عبير شحادة

صوم مسائي
* سارة شحادة
* ڤيڤيان بولس

لوقا 43 -18 :18

مزمور 34

 1030ص خدمة األحد الرابع بعد الظهور  +مدرسة األحد

صوم صباحي

االثنين 4/2
لوقا 27 -1 :19

صوم مسائي
* جواد بنا
* عدلة بلوط
* بشير فرح
تكوين 44

مزمور 35

املرض ى في وسطنا وكل من طلب صالة من أجل مريض ومتألم ،اصرخ للرب
وصل وسترى عجائب وعمل قوات ،آ ِّمن فقط ،رافضين
وطالب بوعده ،تشفع ِّ

مسحة الروح القدس ترافق راعينا األمين القس بالل حبيبي وعائلته املباركة في كل األمراض وخاصة روح السرطان .أمواج شفاء باسم يسوع.
يوم الرب ،اطلب حضور مميز لقوة الروح القدس وسط خدمة هذا الصباح.
صوم صباحي
* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي

صوم اختياري ليوم الرب
مزمور 36

تكوين 42

مزمور 33

صل بال انقطاع ملتابعة التلمذة وخالص جميع أطفال مدرسة األحد والشبيبة
ِّ
اإلعدادي لكي يكونوا جنود وخدام للرب يسوع .قف بالثغرة وطالب بتدخل
إلهي.

* عبير ياور
* أميمة دعيم
* فايزة خوري

االحد 3/2
تكوين 43

السبت 2/2
لوقا 17 -1 :18

االربعاء 6/2
لوقا 26 -1 :20

تكوين 31 : 47 - 28 : 46

مزمور 37

الخميس 7/2
لوقا 47 -27 :20

صوم مسائي
*روني جورجي
*ميرنا جورجي
تكوين 48

مزمور 38

 700م اجتماع العائالت
 530ب.ظ اجتماع السيدات
إجتماع متابعة بعد العائالت
صل من أجل قوة جسدية ،نفسية ،روحية وفكرية لجميع الخادمين في الكنيسة نطالب بحصاد وفير بهذا العام أثناء اجتماع العائالت ،تجديد ايمان املؤمنين بركاتك وفيرة وسط الشبيبة .نعم يا رب نحن نزرع ونسقي وأنت وحدك املنمي.
ِّ
ً
خالص
اجتماعهم،
ركين
تا
غير
للخادمين
ام
ز
الت
املسيح،
بشخص
ك
والتمس
وصل من أجلهم.
يسوع
ب
الر
بيد
الجيل
هذا
ضع
عاملين أن تعبنا ليس باطال في الرب إن كنا ال ن ِّكــل.
ِّ
عائالت ،أفراد كبار وصغار لكي نشهد عام مثمر.
صوم مسائي
صوم صباحي
صوم مسائي
صوم صباحي
صوم مسائي
صوم صباحي
* دينيز منصور
* بشير نقوال
* جوانا نقوال
* سهيلة شحادة
* ابراهيم خوري
*طارق أبو شقارة
*جورجيت سلوم
*ق .بالل حبيبي
* نيكول بولس
* منال شاهين
* لينا خوري
*ألحان أبو شقارة
* سماح سالم
* لينا حبيبي
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

الجمعه 8/2
لوقا 21

مزمور 39

تكوين 50 - 49
 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

صل من أجل كلمة هللا لتكن للمؤمنين سالح وترس إيمان في وجه العدو.
ِّ
صوم صباحي
* ام حنا عبود
* جاكلين خورية
االحد 10/2
لوقا 71 -39 : 22

صوم مسائي
* يعقوب عطاهللا
* نجاة دعيم
خروج 4 - 3

مزمور 41

السبت 9/2
لوقا 38 -1 : 22

خروج 2 - 1

مزمور 40

صل من أجل املثابرة على الصالة
اعلن وعد هللا ،هل يستحيل ش يء على الرب؟ ِّ
اعلن سنة نور وملح وشفاءات والرب
والصوم من أجل كل من طلب نعمة البنينِّ .
القادر على كل ش يء يعطي بسخاء وال يع ِّير .اذكر الحوامل في وسطنا.
صوم صباحي

صوم مسائي

* غياث دوخي
* سوسن دوخي

*كرستينا حبيبي
* ريما بولس
* رزان طعمة

االثنين 11/2
لوقا 25 -1 : 23

خروج 27 : 6 -1 : 5

آية األسبوع:

َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َ
اإليم ِان
"ف ِإذ قد تبررنا ِب ِ
َ َ َ ُ َ َْ
َل َنا َس َال ٌم َم َ
يح"
س
اْل
وع
س
ي
ا
ن
ب
ر
ب
هللا
ع
ِِ ِ
ِ ِ
(روميه )1 : 5

امثال 1

الثالثاء 12/2
لوقا 56 -26 : 23

خروج 32 : 8 -28 : 6

امثال 2

 530ب.ظ اجتماع السيدات

نرفع أمام عرش النعمة راعينا القس بالل حبيبي من أجل نعمة مضاعفة
 1030ص خدمة األحد الخامس بعد الظهور  +مدرسة األحد
ليتقوى وينادي بكل مجاهرة بإنجيل املسيح ويعلن الحق .اطلب حماية مضاعفة
صل من أجل كل سيدة في كنيستنا حتى يوسع الرب تخومها ويستخدمها بقوة
ِّ
ً
ً
من أجل أجساد املؤمنين حتى تكون هيكل للروح القدس ،حماية وصحة له ً
وجسدا .بركات وأمور عظيمة على حياته ،عائلته ،وحياة
وروحا
نفسا
وسلطان المتداد عمل الرب .ايمان ونمو بمعرفة كلمة هللا ،تكريس والتزام .اذكر
جسدية وروحية لهم ،إعلن وعد الرب لهم أن يحلقوا كالنسور ،يركضون وال الكنيسة والخدمة.
صل وبارك القائمة على خدمتهن األخت لينا حبيبي.
اجتماع السيداتِّ ،
يتعبون ،يمشون وال يعيون لكي نخدم بنشاط وقوة من أجل بنيان ملكوت هللا.
صوم مسائي
صوم صباحي
صوم مسائي
صوم صباحي
* مريم سكس
* غادة جريس
* ايليا حبيبي
* ثائر شاهين
* عصام شحادة
* ناهي حبيبي
صوم اختياري ليوم الرب
* بولس حبيبي
* نزار جريس
* رنا شحادة
* ناهده الكردي
الجمعه 15/2
الخميس 14/2
االربعاء 13/2
امثال 5
خروج 14 - 13
عبرانيين 1
امثال 4
خروج 12 - 11
لوقا 53 -13 : 24
امثال 3
خروج 10 - 9
لوقا 12 -1 : 24
 700م اجتماع العائالت

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

صل من أجل حماية كل األحداث ،كل الشباب والشابات املراهقين الصغار من
ِّ
اطلب وجه الرب وسط اجتماع العائلة ،بارك العبادة ِّ
صل لكي نصل إليهم ونخبرهم عن شخص
وصل من أجل الفريق ،فخ ابليس ومن هذا العالم الشريرِّ .
صل حتى يمنح الرب للراعي القس بالل حبيبي القائم على خدمة االستشارة
ِّ
مسحة وسنة امتالء لكل فرد ،عالقة قوية مع الرب ،ترانيم تلمس قلوب املسيح ومحبته العظيمة.
القوة والحكمة املضاعفة ،إلعالن محبة املسيح .اطلب له الحماية الروحية
الحاضرين وكل من يسمعنا ويشاهدنا عبر البث املباشر.
والجسدية .صل ً
ايضا ان يستخدمة الرب بسلطان اينما تطأ اقدامه.
صوم مسائي
صوم صباحي
ِّ
صوم صباحي
* هيفاء طعمة
* اخالص نقوال

صوم مسائي
* رهام جهجاه
* مريانا حبيبي

* ڤيوليت انطون
* فايزة خوري
* عبير شحادة

* عطاهللا حايك
* أنوار حايك
* شادي كنعان

صوم صباحي
* أنيسة نقوال
* رزان داود

صوم مسائي
* ردينة بلوط
* رنين أبو عقل

السبت 16/2
عبرانيين 2

آية األسبوع:
خروج 15

امثال 5 : 7 - 1 : 6

نضع بين يديك يا رب مستقبل أوالدنا وبناتنا ،تعليمهم ،أشغالهم ،شركاء حياتهم
صل من أجل حمايتهم من هذا العالم املظلم .احفظهم يا
وبيوتهم املستقبليةِّ .
رب بعالقة حميمة معك رغم كل الظروف واملقاومات.
صوم صباحي
* أدهم سالم
* ميسا جريس
االثنين 18/2
عبرانيين 12 : 6 - 14 : 4

االحد 17/2
عبرانيين  13 : 4 - 1 : 3خروج 17 - 16

ََ ْ
َّ
ُْ َ ُ
َ
َ
ُ
"ال ِذي ِف ِيه لنا ال ِفداء ِبد ِم ِه ،غفران
ْ َ َ
َ
الخط َاياَ ،ح َس َب ِغنى ِن ْع َم ِت ِه"
(افسس )7: 1

صوم مسائي

 1030ص خدمة األحد السادس بعد الظهور +مدرسة األحد
ليستخدم الرب الراعي القس بالل حبيبي بهذا العام بقوة مضاعفة المتداد
ملكوت الرب ،من خالل التعليم والوعظ ،خدماته االستشارية ،زياراته
اإلفتقادية .وأينما تطأ أقدامه .مسحة وحماية الروح القدس ترافقه ليشهد عن
عمل الرب يسوع وخالصه.

* سعاد سمعان
* روزين شحادة
خروج 19 - 18

امثال 27 - 6 : 7

صوم اختياري ليوم الرب
امثال 8

الثالثاء 19/2
عبرانيين 20 - 13 : 6

االربعاء 20/2
خروج 21 - 20

امثال 9

 530ب.ظ اجتماع السيدات

عبرانيين 7

خروج 23 - 22

امثال 10

 700ب.ظ اجتماع العائالت

صل واذكر باإلسم أمام َّ
الرب كل من طلب صلواتنا من أجل نعمة البنين وال
ِّ
َّ
سيما من أهل اإليمان .اشكر الرب من أجل وعوده الصادقة واألمينة ،إلهنا ال
صل لكي يبارك الرب كلمة الراعي القس بالل حبيبي كي تكون ينبوع من البركات
ِّ
صل كي نعطي الرب باكورة ما لدينا ،وأفضل ما عندنا ،ألن الرب يعطي الجميع
ِّ
يعسر عليه أمر .البنين ميراث من عند الرب فقط آمن.
تتدفق على شعب الرب .قوة الروح القدس من األعالي تنسكب لنرى آيات
بسخاء وال ي ِّعير .تذكر أهمية العطاء أنه مبدأ إلزامي بالحياة املسيحية.
وعجائب ،خالص وشفاءات ،رجوع وثبات.
صوم صباحي
* رشيد حبيبي
* ناهدة الكردي

صوم صباحي

صوم مسائي
* سهاد غنطوس
* فدوى صياغة

* نبيل خوري
* ريم سمعان

الخميس 21/2
عبرانيين 8

خروج 24

امثال 11

الجمعه 22/2
عبرانيين 22 - 1 : 9

صوم مسائي

صوم صباحي

صوم مسائي

* ميليس سمعان
* مريانا مسلم

*كرستين شحادة
* رنا بلوط

* نيڤين عطاهللا
*ام يوسف بحبح

السبت 23/2
عبرانيين 18 : 10 - 23 : 9

خروج 29 - 28

خروج 27 - 25

امثال 12

امثال 13

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي
صل أن يبارك الرب خدمة مدرسة األحد ولقاء االطفال ً
غدا ،طالب بعمل الروح
ِّ
محبة،
عطاء،
وتركيز،
إصغاء
لألطفال،
الكتابية
القصة
سرد
وسط
القدس
دائما ً
خدمة اإلنترنت :صل حتى يكون املوقع ً
وأبدا ملح ونور وأداة قوية للكرازة
َّ
وتوقع عمل هللا أثناء جبل الصالة أن يفتح ً
ِّ
أبوابا مغلقة ال تقدر يد
صل وثق
ِّ
ايمان ،تكريس وتضحية وبركة لجميع املعلمات.
لتصل محبة املسيح للجميع ويعترف كل لسان أن املسيح هو الرب املخلص.
ً
بشرية أن تفتحها لنعبر منتصرين ،فليكن املستحيل ممكنا والغير مستطاع
صوم مسائي
صوم صباحي
مستطاع.
صوم مسائي
صوم صباحي
صوم مسائي
صوم صباحي
* دينيز منصور
* بشير نقوال
* عبير ياور
* هالة عزيزات
* جوني سمعان
* نهيلة شحادة
* جوانا نقوال
* سهيلة شحادة
* روزين خوري
* اميمة دعيم
* جانيت شقور
* بسام يوسف
* ناهي حبيبي
* هيفاء طعمه
 1100ص  100 -ب.ظ لقاء ليوم لألطفال
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
 930م جبل صالة

 500ب.ظ اجتماع كوني بادرة

آية األسبوع:

"ال َت ْخ ُر ْج َكل َم ٌة َرد َّي ٌة م ْن َأ ْف َواه ُكمْ،
ِ ِ ِ
ِ
ْ ْ
َ ْ ُ ُّ َ َ َ
ان َ
ص ِال ًحا ِلل ُبن َي ِان،
بل كل ما ك
ً
َ َ َ ْ َ َ َ
اج ِة ،ك ْي ُي ْع ِط َي ِن ْع َمة
حسب الح
َ
ل َّ
لس ِام ِعين".
ِ
(افسس )29 : 4

الثالثاء 26/2
عبرانيين 40 - 22 : 11

خروج 36 - 35

 530ب.ظ اجتماع السيدات

امثال 16

االحد 24/2
عبرانيين 39 - 19 : 10

خروج 32 - 30

امثال 14

االثنين 25/2
عبرانيين 21 - 1 : 11

خروج 34 - 33

امثال 15

 1030ص خدمة األحد السبعون  +مدرسة األحد
نصلي من أجل الكنيسة :كنيسة معلمة براعيها رجل هللا (القس بالل حبيبي)،
كنيسة مصلية ومتشفعة ،معطاءة ،محبة ،تبارك اآلخر ،مضحية ،كنيسة
تخدم من أجل امتداد ملكوت هللا ،كنيسة تقف في الثغر لتكون ملح ونور
لخالص نفوس.

خروج 38 - 37

 700م اجتماع العائالت
ً
خدمة الشفاء مباشرة بعد االجتماع

صوم صباحي
* كرستين بولس
* مدللة انطون

صوم اختياري ليوم الرب
االربعاء 27/2
عبرانيين 12

لننمو ً
يوميا بحياة التوبة واالنكسار واالعترافِّ ،لن ِّصل إلى ملء قامة املسيح.

امثال 17

الخميس 28/2
عبرانيين 13

صوم مسائي
* سهى جريس
* مريانا بولس

خروج 40 - 39

امثال 18

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

ً
ً
بارك القائمة على خدمة السيدات األخت لينا حبيبي ،بارك السيدات الخادمات
وإيمانيا بالتواجد وسط
روحيا
صل لكي يستخدم الرب املؤمنين الناضجين
ِّ
في وسطنا بمختلف االجتماعات
ِّ
وصل من أجلهن ،لكي نشهد ونرى سيدات ارفض باسم يسوع كل انشغالية أو عائق يضعه عدو الخير إبليس أمام أي عائلة املؤمنين الجدد وكل من يأتي إلى بيت الرب لدعمهم بمحبة املسيح ،تشجيعهم
أو شخص بالتواجد في اجتماع العائالت.صل لرجوع كل من ض َّ
ثبات
ع.
وانخد
ل
ِّ
مكرسات يشهدن عن عمل الرب في حياتهن.
وحثهم على حضور االجتماعات واالستماع لهم.
عائالت جدد وثبات املؤمنين .اذكر فريق العبادة الكلمة واملتكلم.
صوم مسائي
صوم صباحي
* بديع جهجاه
* لؤي سعيد
* كرستين شحادة

* بثينة جورجي
* نزهة طعمة
* فايزة خوري

صوم صباحي
* يوسف بنا
* سلڤيا خوري

صوم مسائي
* ميشيل شعبي
* ريم شعبي

صوم صباحي

صوم مسائي

* لنا شحادة
* جاكلين طعمة
* ڤيڤيان بولس

* هادية صياغة
* لينا جريس
* عصام شحادة

