ّ
الكتابية ،نقاط
برنامج القراءات
ّ
ّ
اليومية
الصالة ،الصوم والنشاطات

االربعاء 1/5
أعمال الرسل 40 - 26 : 8

لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،
الخدمة والخادمين
الجمعه 3/5
أعمال 43 - 26 : 9

قضاة 1

أيوب 33

أيوب 32

يشوع 24 -23

كل عام وأنتم خبري

املسيح قام

نصلي من أجل راعينا القس بالل حبيبي (رجل هللا)،خدمته ورؤيته ،ليكافئ
ّ
الرب عمله وخدمته وسط الكنيسة وخارجها.
صل واتحد معه وثابربالتشفع لنرى نفوس كثيره تختبرمحبة وخالص ّ
ّ
الرب،
ِّ
رجوع الضالين وشفاءات تحدث في وسطنا.

نصلي من أجل حياة التكريس بين املؤمنين ،أن نترك كل ش يء ونتبع املسيح،
ّ ً
الرب أ ّول بكل تفاصيل حياتنا ،نصلي من أجل التقديس وتنقية نفوسنا
نضع
لكي نثبت على صخرة الدهور.

السبت 4/5

آية األسبوع

لشهرأيار2019

ّ
ّ
ّ
األسقفية /كفرياسيف
النجيلية
لكنيسة املخلص

يشوع 22

أيوب 31

الخميس 2/5
أعمال الرسل 25 -1 : 9

قضاة 3 -2

أعمال 33 -1:10

أيوب 34

حقًا قام

هللويا

علمنا يا رب بكل صباح جديد ان نشكرك في كل حين على كل ش يء.
نشكر ّ
الرب ول ننس ى حسناته وبركاته على حياتنا.

أن نهتم لبعضنا البعض كمؤمنين ،نشجع بعضنا ،نرفع اآلخرونصلي من
أجله ،وأن نتفق بالصالة ونتحد من أجل الكنيسة وراعيها ونكون سباقين لكل
عمل وخدمة لبنيان ملكوت السماء.

َمنْ لَهُ االْبنُ َفلَهُ اْلحَيَاةُ،
ستْ لَهُ
ه اْبنُ اهللِ َفلَ ْي َ
وَ َمنْ لَيْسَ لَ ُ
اْلحَيَاةُ.
(1يوحنا)12:5

االحد 5/5
أعمال 48 -34 : 10

قضاة 5 - 4

أيوب 35

1030ص خدمة األحد األول بعد القيامة  +مدرسة األحد

االثنين 6/5
أعمال 18 - 1 :11

قضاة 6

أيوب 36

يتحرك الروح القدوس عندما نتفق بروح واحدة وقلب واحد من أجل بنيان
الكنيسة ،نتفق بالصالة من أجل نفوس تخلص ،بيوت تتحررمن قبضة
ابليس ،رجوع كل من ارتد وضل عن الطريق ،نتفق بالصالة من أجل املرض ى
وكل من طلب صلواتنا الهنا ل يعسر عليه امر.

ِّحب الرب وتمسك بشخصه مهما زادت املقاومات ،الضطهادات،
الهجومات ،حب ّ
الرب ألنه اله صالح ،أمين ،أب إنه ربك وربي .آمن بالرب
وتمسك بوعوده
ألنه يعطي بفيض وسخاء.

صوم صباحي

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

* ناهي حبيبي
* مدللة انطون

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

الثالثاء 7/5
أعمال 30 -19 :11

قضاة 8 -7

أيوب 37

 530ب .ظ اجتماع ّ
السيدات
من اجل جميع املرض ى واملتأملين ،مسحة شفاء على النفس ،الروح والجسد،
ّ
صل وآمن بأن كل ما تطلبه باسم يسوع يكون لك.
ِّ
صوم صباحي
* غادة جريس
* روزين شحادة

صوم مسائي
* رهام جهجاه
* مريانا حبيبي

االربعاء 8 /5
أعمال 12

أيوب 38

قضاة 9

ارفع بصالتك فريق العبادة من مرنمين ،عازفين ،متشفعينّ ،
صل لعالقة
ِّ
ّ
مضاعفة مع ّ
الرب ،تكريس والتزام ،نمو متصاعد بحياتهم الروحية.

السبت 11/5
أعمال 14

صوم مسائي

أيوب 41

ّ ً
الرب ّاول في حياتنا ،أن نجلس
نصلي أن نترك كل ش يء ونتبع املسيح ،أن نضع
عند اقدامه ً
يوميا ونسمع صوته ونعمل حسب مشيئته.

صوم صباحي
* نبيل خوري
* أميمة دعيم
االثنين 13/5
أعمال41 -22 :15

صوم مسائي

مزمور42

* طارق ابو شقارة
* الحان ابو شقاره

صوم مسائي
* فدوى صياغة
* ريما بولس
*كرستينا حبيبي

والتزامنا في حضورالجتماعات والتواجد عند الحاجه.
عطاء من اموالنا وتقديم عشورنا املتصاعد ّ
للرب،
عطاء من محبتنا ودعمنا لآلخر.
* أدهم سالم
* ميسا جريس

آية األسبوع

االحد 12/5
أعمال 21 -1 :15

سمَعَ
لَيْسَ لِي فَرَحٌ أَ ْعظَمُ ِمنْ هذَاَ :أنْ أَ ْ
َعنْ أَوْالَدِي
أَنَّهُمْ يَسْ ُلكُونَ بِاْلحَقِّ.

* ميليس سمعان
ّ
* مريانا مسلم
قضاة 16

صوم مسائي
* رنين أبو عقل
* شادي كنعان

الثالثاء 14/5
أعمال 15 -1 :16

قضاة 18 -17

قضاة 15 :12 - 34 : 11

أيوب 40

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
ّ
الروحية من خالل وقتنا لقراءة كلمة هللا .تكريسنا
العطاء املضاعف بحياتنا

صوم صباحي

( 3يوحنا )4

الرب رجل هللا القس بالل حبيبي ً
نصلي ليمنح ّ
دائما الفرح،السالم،املسحه
والقيادة بسلطان ،نصلي ونرفض كل روح تهاجمه وتهاجم خدمته،صل
ً
ليمنحه الرب السالم الذي يفوق كل عقل لكي يبقى محلقا كالنسوريركض ول
يعيى يمش ي ول يتعب.
صوم صباحي

ثق بوعود ّ
الرب و ِّإعلنها عل ى حياتك ،كنيستك ،عائلتك...
*استطيع كل ش يء باملسيح *يهوه رفا * الهي ل يعسرعليه امر
* الرب قريب لكل الذين يدعونه * اما انا وبيتي فنعبد ّ
الرب
* ابواب جحيم لن ولم تقوى علينا...
صوم صباحي
* أنيسة نقوال
* رزان داود

* عطاهللا حايك
* أنوار حايك
قضاة 13

قضاة 33 :11 - 1 :10

أيوب 39

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة العدادي

 700م اجتماع العائالت
 845م اجتماع متابعه لصيف 2019

صوم صباحي
* ڤيوليت انطون
* فايزة خوري

الخميس 9/5
أعمال 25 -1 :13

الجمعه 10/5
أعمال 52 - 26 :13

صوم مسائي
* سعاد سمعان
* عايده بحبح
قضاة 15 -14

أيوب 42

1030ص خدمة األحد الثاني بعد القيامة  +مدرسة األحد
ّ
صل برد املسلوب ورجوع كل من ابتعد وضل عن طريق املسيح ،اذكرازواج
ِّ
ّ
وصل من اجلهم ومن اجل معرفتهم باملسيح وان يقبلوا
املؤمنات في وسطنا ِّ
الرب يسوع مخلص وسيد على حياتهم.

صوم اختياري ليوم ّ
الرب
مزمور 43

االربعاء 15/5
أعمال 40-16 :16

قضاة 19

مزمور 44

 700م اجتماع العائالت
موهبة التعليم في الكنيسة:
بارك القائمين على خدمة التعليمّ ،
صل لكي تكون الكلمة املنطوقه كمطرقة
ِّ
تحررّ ،
ّ
تعزي ،ترشد وتباركّ .
ّ
صل من اجلهم
ِّ
تحطم الصخر ،تغ ِّير ،تشفيِّ ،
ً
ليكونوا ً
دائما مملوئين ايمانا ،قوة ومسحة من الروح القدس.
صوم صباحي
* كرستين شحادة
* رنا بلوط

صوم مسائي
* جواد بنا
* سارة شحادة

ّ
ّ
وصل من أجل الفريق.
أطلب وجه الرب وسط ِّإجتماع العائلة .بارك العبادة ِّ
ّ
ّ
وصل
مسحة وعالقة قوية للمؤمنين مع الرب .بارك املتكلم القس بالل حبيبي ِّ
الرب ّ
حتى يستخدمه ّ
بقوة وسلطان .
صوم صباحي
* لنا شحادة
* عبير ياور

صوم مسائي
* نزار جريس
* هالة عزيزات

الخميس 16/5
أعمال15 -1 :17

الجمعه 17/5
قضاة 20

مزمور45

السبت 18/5
أعمال34 -16: 17

قضاة 21

مزمور46

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة العدادي
ً
الرب واثقين أن ّ
نرفع مؤتمرالسيدات أمام ّ
الرب سيصنع ً
جديدا معهن.
أمرا
أطلب بركة على تحضيرالكلمة ،تقديم الدروس والترانيمّ .
صل لكي نرى مجد
ِّ
ّ
الرب يغطي بسحابه على مؤتمرهن .
صوم صباحي
* رشيد حبيبي
* ناهدة الكردي

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار
ّ
صل حتى جمرة الروح القدس تلمس كل اخت وسيدة بمؤتمرهن الروحي لكي
ِّ
تر افقهن كل أيام حياتهن .اطلب حماية ،ثبات ونمو بحياتهن الروحية.
صوم صباحي
* هيفا طعمة
* جاكلين طعمة

صوم مسائي
* ابراهيم خوري
* لينا خوري

آية األسبوع

حَاسِبًا عَارَ الْ َمسِيحِ غِنًى أَعْ َظمَ ِمنْ
ن يَ ْنظُرُ إِلَى
خَزَاِئنِ مِصْرَ ،ألَنَّهُ كَا َ
اْل ُمجَازَاةِ.
(عربانني )26 :11

الثالثاء 21/5
أعمال 16 -1:20

1صموئيل 36 - 12:2

صوم مسائي
* عصام شحادة
* رنا شحادة

* بسام يوسف
* سالي يوسف

راعوث 4 - 3

مزمور 48

1030ص خدمة األحد الثالث بعد القيامة  +مدرسة األحد
قلبا مثل قلبكً ،
رب ً
أعطنا يا ّ
قلبا يحن ويعطف على كل محتاج وفقير ،مريض
ِّ
مهمش ومقيد ،اعطنا ً
قلبا يشفي منكسري القلوب ،ي ّ
وضعيفّ ،
حب،
ّ
يضحي ،يعطي ويبذل نفسه من أجل اآلخرين.

مزمور50

االربعاء 22/5
أعمال 38 -17 :20

 1صموئيل 3

مزمور51

ارفع بصالتك اجتماع ّ
السيدات واطلب مشيئة ّ
الرب وحدها أن تتم .مسحة
الروح القدس تر افق األخت لينا حبيبي القائمة على خدمتهن.

* يوسف بنا
* سلڤيا خوري

* جوني سمعان
* جانيت شقور
1صموئيل 11 : 2 - 1:1

صوم صباحي

صوم مسائي
* بثينة جورجي
* نزهة طعمة

أعمال 36 -1 :21

1صموئيل 5 - 4

مزمور52

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة العدادي
بارك باسم الرب اجتماع الشبيبة ببركات ّ
روحية ،ثبات بكلمة ّ
الرب ،حضور
بالكم والكيف ،ارفض كل عائق يمنع الشبيبة من التواجد،
بركة على القائمين على خدمتهم ،حياتهم ومستقبلهم.

صوم صباحي

صوم مسائي

صوم صباحي

صوم مسائي

* دينيز منصور

* هادية صياغة
* لينا جريس

* كرستين بولس
* سهى جريس

* ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي

* عبيرشحادة

مزمور49

الخميس 23/5

ارفض باسم يسوع كل تفكك أسري وكل خالف وسط العائالتّ ،
صل وقف
ِّ
بالثغره وقل لبليس انك تحت القدام ليس لديك اي سلطه او تسلط على اي
عائلة في وسطنا ،طالب برد املسلوب باسم يسوع.

* ميشيل شعبي
* ريم شعبي

صوم مسائي

ان ل نتكاسل ،ننفض الغبارعنا كمؤمنين ونسعى لتحقيق رؤيتنا ككنيسة،
أن نتحد مع بعض باملحبة وبروح واحده ليتدخل الروح القدس في وسطنا
ونرى أمورا عظيمه في وسطنا ،ل تيأس ،ثابر ّ
وصل والرب يصنع ويعمل .انتظر
ِّ
الرب.

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

 530ب .ظ اجتماع ّ
السيدات

صوم صباحي

االثنين 20/5
أعمال 41 -21:19

* بديع جهجاه
* لؤي سعيد

 700م اجتماع العائالت
ً
 845م خدمة شفاء بعد الجتماع مباشرة

صوم مسائي

"لنه تعلق بي انجيه ...معه انا في الضيق انقذه وامجده من طول اليام
اشبعه واريه خالص ي" .يا رب كل املرض ى والتعابى وكلنا عيوننا عليك .
واشف املرض ى وكن مع كل محتاج ور ّد كل من ضل
ونصرخلك يا رب ،ارحم
ِّ
عن الطريق.آمين
صوم صباحي

االحد 19/5
أعمال 20 -1 : 19

أعمال 18

راعوث 2 - 1

مزمور47

1صموئيل 7 - 6

الجمعه  24 /5أعمال 29 :22 -37 :21

مزمور53

 900ص 100 -ب.ظ لقاء ليوم لألطفال ()2
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة الكبار

نصلي لجميع املؤمنين أن يعملوا على نموهم الروحي من خالل حياة اللتزام.
فنطلب قوة الروح القدس لعمل ذلكّ .
صل لنمو في الخلوة الشخصية
ِّ
(بالكلمة ،بحياة الشكر وبالسلوك بالقداسة).
صوم صباحي
* جاكلين طعمة
*جاكلين خورية

صوم مسائي
* سرين رهوان
* عدلة بلوط

االحد 26/5
أعمال 1 9 :24 - 22 :23صموئيل 16 :10 - 1 : 9

مزمور 55

ّ
ً
نعلن وعد الرب" :إن توانت فاننتظرها ألنها ستأتي اتيانا ول تتأخر" .تابع
واستمربصالتك وتشفعاتك من اجل طلبه او صاله انت ترفعها الى الب،
الرب يسمع صراخك وتضرعاتك.

االربعاء  29/5أعمال 18 -1 :26

مزمور58

"وفيما هو يباركهمْ ،انفرد ع ْنه ْم وأ ْ
ص ِّعد ِّإلى السم ِّاء".
ِّ
ِّ
(لوقا ) 51 : 24

700م خدمة الصعود (غ)
حكمة سماوية للقس وراعينا بالل حبيبي في قيادته ورعايته لشعب هللا ،ليمنحه
ّ
الرب الصوت النبوي والحكمة اللهية لكي يعلن رسالة الخالص بهذا املساء و أينما
تطأ أقدامه.
صوم صباحي
* ثائرشاهين
* ناهدة الكردي

صوم مسائي
* مريم سكس
* اخالص نقول
* رزان طعمة

صوم صباحي

صوم مسائي
* نجاة دعيم
*غياث دوخي
*سوسن دوخي

االثنين 27/5
أعمال 1 27 -10:24صموئيل 15 :11 -17 :10

صوم صباحي

الخميس 30/5
أعمال 32 -19 :26

مزمور56

صوم مسائي

مزمور59

ارفع خدمة النترنت وصفحة الراعي القس بالل حبيبي امام عرش النعمة
ليتعامل ّ
الر ّب مع القائمين عليه
(بركة ّ -
قوة  -ايمان  -خطة ورؤية جديدة للموقع) ليتبارك أكبرعدد من
الداخلين إليه.
صوم صباحي
* سهيلة شحادة
* لينا حنا
* ناديه عبود

 1صموئيل 12

مزمور 57

530ب .ظ اجتماع ّ
السيدات
ّ
ليعطي ِّإله السماء النجاح لكل طالبنا في املدارس واملعاهد  .نصلي لكي يملك
ّ
الرب عليهم بروح الحكمة،الفهم ،التركيزوالسالم الذي فاق كل عقل ،وأن
يجتازوا كل امتحان واختباربنجاح .والرب يسدد جميع احتياجاتهم.
* كرستين شحاده
* فايزه خوري

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة العدادي

صوم مسائي
* بشير نقوال
* جوانا نقوال
* ناهي حبيبي

الثالثاء 28/5
أعمال 25

صوم صباحي

* روني جورجي
* ميرنا جورجي
 1صموئيل 14

ف وَِبكَ ِلمَةِ
همْ غَ َلبُوهُ بِدَمِ الْ َخرُو ِ
وَ ُ
همْ
همْ ،وََلمْ يُحِبُّوا َحيَاَت ُ
شهَادَِت ِ
َ
حَتَّى الْمَوْتِ.
(رؤيا )11 :12

الراعي القس بالل حبيبي وعائلته
نصلي من أجل مشيئة الرب لحياتهم ومستقبلهم وخدمتهم حتى تكون بيد
ّ
الرب وحده ،خطط هللا لهم تثبت،
الرب ً
صل لكي يقودهم ّ
دائما في موكب النصره كل حين لبنيان ملكوت هللا.

* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

 1صموئيل 8

مزمور54

"غيرتاركين اجتماعنا كما لقوم عادة"
نصلي نحن املؤمنين من أجل ثباتنا في املسيح ،اشواق جديده للرب ،نكون
سباقين للذهاب الى محضرالرب والعمل بحسب مشيئته.

* منال شاهين
* روزين خوري

1030ص خدمة األحد الرابع بعد القيامة  +مدرسة األحد

 1صموئيل 13

السبت 25/5
أعمال 23: 21 - 22: 30

آية األسبوع

الجمعه 31/5
أعمال 12 -1 :27

صوم مسائي
* ڤيڤيان بولس

* نيكول بولس
1صموئيل 15

مزمور 60

 530ب.ظ اجتماع للشبيبة العدادي
 900ب.ظ جبل صالة
اعطنا يا رب ان نصلي كل حين ول نمل ،نرفض كل عائق يمنعنا من التواجد
في جبل الصالة هذه الليلة.
اطلب بركة ومسحة الروح القدس تؤيد صلواتنا وتشفعاتنا.
صوم صباحي
* ريم سمعان
* سعاد سمعان

صوم مسائي
* بشير فرح
* يعقوب عطاهللا

