برنامج القراءات الكتابية ،نقاط الصالة،
الصوم والنشاطات اليومية
لشهراذار 2018
لكنيسة املخلص اإلنجيلية األسقفية/كفرياسيف

السبت 2/3

الجمعة 1/3
متى 1

امثال 19

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
وكل حواسهمَّ ،
َ
قلوب املؤمنين َّ
أن معنى الصالة هو اإلستجابة ...
درب يا رب
ِّ ِّ
ِّ
َ
َّ
حتى ال يملوا وال ِّيكلوا ويصلوا كل حين .
صوم صباحي
* آنا ناصر
* عبيرشحادة
* نهيلة شحادة

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

الويين 2 -1

(فيليب )11-10 :2

الثالثاء 5/3
متى 20 -1 : 5

الويين 10 - 9
 530ب.ظ اجتماع السيدات

َ
ك ِّمل يا رب كل عمل صالح ابتدأته في اجتماع السيدات ،بركة ومسحة تر افق
كل سيدة تأتي لهذا االجتماع ،بارك االخت لينا حبيبي باسم يسوع القائمة
على خدمتهن.
صوم صباحي
* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي
* سلڤيا خوري

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي
* ناهي حبيبي

ان يمنح الرب الراعي القس بالل حبيبي نعمة لدى اآلخرين :الغيرمخلصين
واملؤمنون في الكنيسة.

صوم مسائي
* ردينة بلوط
* سماح سالم
* بسام يسوف

* عبيرياور
* لينا حنا
* جورجيت سلوم

صوم مسائي
* جواد بنا
* جزيل سمعان
* سعاد سمعان

االثنين 4/3
الويين 6 -5

متى 3

امثال 21

 1030ص خدمة األحدالستون  +مدرسة األحد

انتخابات عمدة رعوية
َ
العليا ...يا رب ،ال تسمح ليد ابليس ان َّ
صاحب اليد ُ
ُ
تمتد إلى راعينا
أنت
ِّ
ِّ
ُ
كل ما تصنع
وعائل ِّت ِّه ،او
ِّ
قو ِّهمِّ ،ثبتهم واسندهم في ِّ
خدمت ِّه او حيا ِّت ِّه ِّكلهاِّ ...
اياديهم.
ِّ

صوم اختياري ليوم الرب
امثال 23

الويين 4 -3

صوم صباحي

االحد 3/3

سمِ َيسُو َع
ِلكَيْ َت ْجثُوَ بِا ْ
السمَاءِ وَ َمنْ عَلَى األَرْضِ
ِمنْ فِي َّ
كُلُّ رُ ْكبَةٍ م َّ
وَ َمنْ َت ْحتَ األَرْضِ،
وَيَعْ َترِفَ كُلُّ ِلسَانٍ أَنَّ َيسُوعَ اْلمَسِيحَ هُوَ رَبٌّ
ِل َم ْجدِ اهللِ اآلبِ.

متى 2

امثال 20

االربعاء 6/3
متى 48 - 21 : 5

الويين 12 -11

امثال 24

الويين 8 -7

متى 4

امثال 22

سالمك يا يسوع فاق العقول ،ليحل سالمك يا يسوع داخل كل مؤمن
صل وارفض كل روح قلق وخوف ،شك...
ومؤمنه ،خادم وخادمة في وسطناِّ .
وصل وقل طالبين سالمك وأمانك يا رب في حياتنا ،بيوتنا واخوتنا املؤمنين.
ِّ
صوم صباحي
* منال شاهين
* روزين خوري
* عبيرياور
الخميس 7/3
متى 18 - 1 : 6

صوم مسائي
* عدلة بلوط
* رزان طعمة
* جواد بنا
الويين 13

امثال 25

 700م اجتماع العائالت

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

ان يمنح الرب الراعي القس بالل حبيبي الحكمة واإلرشاد في تعامله مع

صل لتنمو بحياة الصالة
صل لعالقة قوية في معرفة كلمة الرب واإليمان بهاِّ .
ِّ
والتشفع من أجل اآلخرين( .أما أنا فصالة).

اآلخرين وفي تخطيطه وتحضيراته لكل ما يخص الخدمة.
صوم صباحي
* طارق أبو شقارة
* ألحان أبو شقارة
* فايزة خوري

صوم مسائي
* ابراهيم خوري
* لينا خوري
* منال شاهين

صوم صباحي
* ثائرشاهين
* ناهدة الكردي
* جورجيت سلوم

صوم مسائي
* ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي
* مريانا حبيبي

الجمعة 8/3
متى 34 - 19 : 6

الويين 14

امثال 26

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
نرفع أمام الرب يسوع جميع أطفال الكنيسة لكي ينموا في محبة املسيح
والصالة وتثبت الكلمة التي يسمعونها في قلوبهم .نصلي ليكونوا جنودا
وخداما للمسيح.
صوم صباحي
* دينيزمنصور
* جاكلين خورية
* أميمة دعيم

االحد 10/3
متى 13 - 1 : 8

صوم مسائي
* بشيرنقوال
* جوانا نقوال
* ڤيڤيان بولس

الويين 18 -17

امثال 28

ُ
ُ
صل من أجل حياة القداسة ،اإلنكسار واإلتضاع .اطلب
(ال تؤجل التوبة)ِّ .
َبركة ومسحة خاصة من الروح القدس على جمع املؤمنين والخادمين في
وسطنا لكي يستقبلوا الصوم االربعيني بفرح وشبع حقيقي.

صوم اختياري ليوم الرب
االربعاء 13/3

متى 38 -18 : 9

امثال 31

بداية الصوم االربعيني
 700م اربعاء الرماد
خدمة خاصة +مسحة الرماد +عشاء بعد الخدمة
اللهم إرحمني انا الخاطي .خطيئتي عظيمة .إليك وحدك أخطأت .توبني
فأتوب ...قل له قلبا نقيا أخلق في يا هللا.
صوم صباحي

صوم مسائي

صوم جماعي صوم جماعي

الويين 16 -15

امثال 27

ألجل االزواج ليثابروا بالصالة الجل بعضهم البعض وألجل البنين ،لينموا معا
بالحكمة ومعرفة هللا ومحبته.
صوم صباحي
* ام حنا عبود
* سهيلة شحادة
* عبيبرشحادة

1030ص خدمة األحد الخمسون  +مدرسة األحد

الويين 23 - 22

السبت 9/3
متى 7

االثنين 11/3
متى 34 -14 : 8

صوم مسائي
* نجاة دعيم
* روني جورجي
* ميرنا جورجي

أَمَّا اآلنَ فَيَثْ ُبتُ :ا ِإلميَانُ وَالرَّجَاءُ
وَاْل َمحَبَّةُ ،هذِهِ الثَّالَثَةُ وَلكِنَّ
أَ ْع َظمَهُنَّ اْل َمحَبَّةُ
(1كورنثوس )13 :13

الثالثاء 12/3
امثال 29

الويين 19

َ
َ
َ
ليصنع أعماله
إزرع فينا األمانة ،علمنا أسر َارالروح القدس ،الذي أتى
ُ َ
حدث ثورة في الكنيسة والبلدة ،بل
طريق وكال ِّئ ِّه من البشر ،لن ِّ
العظيمة عن ِّ
العالم َّكلهُ.
َ
صوم صباحي
* مريم سكس
* اخالص نقوال
* يوسف بنا
الخميس 14/3
متى 25 -1 : 10

آية األسبوع:

صوم مسائي
* سهاد غنطوس
* كرستينا حبيبي
* لنا شحادة

الويين 25 - 24

جامعة 11 -1 : 1

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي
صل من اجلهم ومن أجل امتالء بنعم الرب لخالص
الشبيبة االعداديِّ :
َ
َّ
ورجوع كل َمن ضل وابتعد عن الرب .بارك القائمين على خدمتهم االخت رنا
واالخ عصام شحادة.
صوم صباحي
* ڤيوليت انطون
* كرستين شحادة
* فايزة خوري

صوم مسائي
* عطاهللا حايك
* أنوارحايك
* جزيل سمعان

 530ب.ظ

متى 17 -1 : 9

الويين 21- 20

امثال 30

لقاء خاص للسيدات بمناسبة عيد االم

صل لالمتالء بروح هللا أثناء العبادة والتسبيح ،الشكر ،الصالة والكلمة.
ِّ
ُ
َ
لتجري أنهارماء حية من خالل العبادة للسيدات .أطلب بركة ومسحة للراعي
القس بالل حبيبي وزوجته لينا وكل من سيخدم معهم .لتكن كلمة فمهم بوق
للخالص(سيزاو).
صوم صباحي
* أنيسة نقوال
* مدللة انطون
* كرستين شحادة

الجمعه 15/3
متى 42 - 26 : 10

صوم مسائي
* رنين أبو عقل
* شادي كنعان
* نيكول بولس

الويين 27 - 26

جامعة 26 : 2 -12 : 1

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

ُ
ُ
اشك ُ
ره
اشكرالرب على جميع خيراته وإحساناته وبركاته لحياتك وكنيستك،
ُ
من أجل محبته ،صلبه وقيامته ،اشكره على عطاياه التي ال تعد وال تحص ى.
صوم صباحي
* رزان داود
* مريانا مسلم
* بشيرفرح

صوم مسائي
* عصام شحادة
* رنا شحادة
* نزهة طعمة

السبت 16/3
متى 19 -1 : 11

جامعة 15 -1 : 3

عدد 2 -1

ان يرفع الرب ُ
البرقع عن عيني أحبائنا وعائالتنا الغيرمخلصين ويتعامل معهم
ولتنهدم كل حصون الكبرياء ،قسوة القلب ،العناد والتمرد.
صوم صباحي
* أدهم سالم
* ميسا جريس
* عبيرشحادة
االثنين 18/3
متى 21 -1 : 12

جامعة 5

ُ
َ
سر
الراعي القس بالل حبيبي  ...قد يا رب ِّ
بروحك القدوس راعينا األمين إلى ِّ
ُّ
التشفع والتمخض .هو االندماج التام مع الذين يصلي لهم والذين يبش ُرهم.

* نبيل خوري
* ناهدة الكردي
* سماح سالم
الخميس 21/3
متى 58 - 24 : 13

* ميليس سمعان
* مريانا حبيبي
* ڤيڤيان بولس
جامعة 8

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي
ُ
ليفض الرب على جميع االجتماعات االسبوعية َ
ببركات ال تعد وال تحص ى من
ِّ
حضور
بالكم والكيف ،محبة وتشجيع
إيمان ،مواهب وثمارالروح ،خالص،
اآلخر.
* لنا شحادة
* دينيزمنصور
* هيفا طعمة

( 2تيموثاوس )7 :1

صوم مسائي
* هالة عزيزات
* بثينة جورجي
* نزهة طعمة

جامعة 16 : 4 -16 : 3

عدد 4 - 3

1030ص خدمة األحد األول من الصوم  +مدرسة األحد
َ
وسع يا رب قلوبنا حتى ن ِّصل لكل الناس :فقراء ،متأملين ،بعيدين ومجروحين
ِّ
ومرض ى لنعطي بسخاء وفوق الطاقة لكي نتشبه بالرب يسوع اكثر .

صوم اختياري ليوم الرب
الثالثاء 19/3
متى 50 - 22 : 12

عدد 8 - 7

جامعة 6

االربعاء 20/3
متى 23 -1 : 13

جامعة 7

عدد 10 - 9

ال يوجد سيدات

 700م اجتماع العائالت

الجل املؤمنين ،لنصلي ونسهرونحارب حروبنا ساجدين ،لنحرك يد هللا
لتشفي وتخلص وتعتق من العبودية.

فريق العبادة :ال نهمل عالقتنا اليومية بالرب حتى ننال القوة الروحية
والنفسية ونكون قدوة لآلخرين.

صوم صباحي

صوم مسائي

عدد 12 -11

صوم صباحي

"أَنَّ اهللَ َلمْ يُ ْعطِنَا رُوحَ الْ َفشَلِ ،بَلْ
صحِ".
رُوحَ الْقُوَّةِ وَاْل َمحَبَّةِ وَالنُّ ْ

صوم مسائي
* سعاد سمعان
* ام يوسف بحبح
* يعقوب عطاهللا
عدد 6 - 5

صوم صباحي

آية األسبوع:

االحد 17/3
متى 30 -20 : 11

* رشيد حبيبي
* روني جورجي
* ميرنا جورجي
الجمعة 22/3
متى 21 - 1 : 14

صوم مسائي
* نيڤين عطاهللا
* رهام جهجاه
* روزين شحادة

عدد 14 -13

جامعة 12 -1 : 9

مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

صوم صباحي
* كرستين شحادة
* رنا بلوط
* مريانا مسلم
السبت 23/3
متى 36 - 22 : 14

صوم مسائي
* فدوى صياغة
* ريما بولس
* عدلة بلوط

عدد 16 -15

جامعة 20 :10 - 13 : 9

 1100ص

ليكافئ الرب تعب الراعي القس بالل حبيبي وخدمته أضعاف أضعاف فيحول
صل
هللا الطبيعي إلى ما فوق الطبيعي ،فمن مجد الى مجد ومن بركة الى بركةِّ .
لفيض الرب عليه بركات روحية وجسدية.
صوم صباحي

صوم مسائي

* جاكلين خورية
* جاكلين طعمة
* هادية صياغة

* غادة جريس
* روزين شحادة
* نزارجريس

لنخضع هلل فنقاوم إبليس فيهرب منا .ونلبس سالح هللا الكامل حتى نقدران
نثبت ضد مكايد ابليس ونقدر ان نقاوم في اليوم الشرير.
صوم صباحي
* نهيلة شحادة
* بسام يوسف
* رشيد حبيبي

صوم مسائي
* جوني سمعان
* جانيت شقور
* رزان طعمة

آية األسبوع:

االحد 24/3
متى 20 -1 : 15

الَ تَهْتَمُّوا بِشَيْءٍ ،بَلْ فِي كُلِّ شَيْ ٍء
الشكْرِ ،لِتُعْلَمْ
الةِ وَالدُّعَاءِ مَعَ ُّ
بِالصَّ َ
طِلْبَاُتكُمْ لَدَى اهللِ.

1030ص خدمة األحد الثاني من الصوم  +مدرسة األحد
َ
قنوات طاهرة
يا رب ،إجعل شهوة قلب كل مؤمني كنيستنا ان يكونوا
ٍ
َ
َ
متحدة َ
بك ،مستعدة أن تفرغها من العالم لتمألها منك ومن قداس ِّتك .
ِّ

(فيليب )6:4
الثالثاء 26/3
متى 16

عدد 21

نشيد األنشاد 7 : 2 - 1 : 1

إمنح يا رب ،راعي كنيستنا القس بالل حبيبي ُك َّل يوم جديد قوة ُّ
وتمسكا
ٍ
َ
َ
َ
َ
أمتعتهُ.
ط القو َّي وينهبَ
يرب
ِّ
بوعودك الصادقة ،حتى ِّ
صوم صباحي
* بديع جهجاه
* لؤي سعيد
* ريم سمعان

صوم مسائي
* ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي
* رزان داود

الجمعة 29/3
متى  35 -15 : 18عدد  25 : 24 - 27 : 23نشيد األنشاد 3 : 6 - 2 : 5
 1100ص مدرسة األحد

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
 900م جبل صالة
الجل وحدة العائالت املسيحية وثباتها على صخرالدهور يسوع ،الجل الخلوة

واملذبح البيتي.
صوم صباحي

* كرستين شحادة
* جاكلين طعمة
* جاكلين خورية

صوم مسائي

* كرستين بولس
* ريم سمعان
* ڤيڤيان بولس

عدد 18 -17

جامعة 8 -1 : 11

االثنين 25/3
متى 39 - 21 : 15

نشيد األنشاد 5 : 3 - 8 : 2

عدد 40 -1 : 22

عدد 20 -19

ََ
لنكون نحن األمهات واآلباء املثل ألوالدنا والقدوة حتى يروا يسوع من خاللنا
فيقبلوه في حياتهم ويجدد قلوبهم.

صوم اختياري ليوم الرب
االربعاء 27/3
متى 17

جامعة 14 : 12 - 9 : 11

صوم صباحي

صوم مسائي

* عبيرياور
* أميمة دعيم
* مدللة انطون

* جواد بنا
* غياث دوخي
* سوسن دوخي

الخميس 28/3
متى  14 -1 : 18عدد  26 : 23 - 41 : 22نشيد األنشاد 1 : 5 - 6 : 3

700م اجتماع العائالت  +خدمة شفاء

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة اإلعدادي

صل حتى يلمس الرب بيمينه كل املرض ى واملتأملين ونطلب لهم شفاء الروح
ِّ
والجسد باسم يسوع حتى إذا عادوا إلى صحتهم يستخدمون قواهم في
خدمة الرب وانتشارملكوتك.

حماية جسدية وروحية لعائلة الراعي القس بالل حبيبي ،اذكرهم باالسمَ .بركات
على حياتهم ليكونوا شهادة حية أينما تطأ أقدامهمَ .س ِّدد يا رب كل احتياج
حسب غناك.

صوم صباحي

صوم مسائي

* يوسف بنا
* سلڤيا خوري
* مريانا مسلم

* ميشيل شعبي
* ريم شعبي
* بشيرفرح

السبت 30/3
متى  15 -1 : 19عدد 27 - 25

نشيد األنشاد 4 : 8 - 4 : 6

توقيت صيفي
الجل األشخاص اللذين ارتدوا عن اإليمان ليفتقدهم الرب ويخلصهم
ويثبتهم الى يوم مجيئه.
صوم صباحي
* غادة جريس
* عبيرشحادة
* لينا حنا

صوم مسائي
* سهى جريس
* مريانا بولس
* ناهي حبيبي

صوم صباحي
* كرستين شحادة
* نبيل خوري
* فايزة خوري

صوم مسائي
* هادية صياغة
* لينا جريس
* بولس حبيبي

آية األسبوع:

سريَ فِي الرَّبِّ :أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلدَّ ْع َوةِ
فَأَطْلُبُ ِإلَيْكُمْ ،أَنَا ا َأل ِ
الَّتِي دُعِيتُمْ بِهَا.
(افسس )1:4
االحد 31/3
متى 30 -16 : 19

عدد 29 - 28

نشيد األنشاد 14 - 5 : 8

1030ص خدمة األحد الثالث من الصوم  +مدرسة األحد
الجل ثمرة بطن ،ليمنح الرب كل زوج طالب ثمرة بطن وسؤل قلبه.

صوم اختياري ليوم الرب

