برنامجأقراءاتأالكتاب املقدسأاليومية،أ
نقاطأالصالة،أالصومأوالنشاطاتأ
اليومية أ

آية األسبوع:

لكنيسةأاملخلصأالنجيليةأالسقفية/أكفرياسيف

أأأأالأيوجدأخدمةأ أ

ّ
اشكر ّ
اليومية
الرب من أجل جميع بركاته التي أخذتها خالل حياتك
وفي مؤتمر العائالت .ع ّدد بركات ّ
الرب وتأمل عظمته واعلن هذه
البركات على حياتك وحياة من حولك.

(1كورنثوس )8 -13

لدعمأالكنيسة،أالراعيأالقسأباللأحبيبيأوعائلته،أ
الخدمةأوالخادمين

ليومأالرب أ
أ
صومأاختياريأأ
الثالثاء 3/9

 2أخبار األيام 7

مالخي 4

أ

أن نهتم ونصلي من أجل بعضنا البعض ونسأل عنهم ،نصلي لرجوع
ّ
الضالين وكل من فتر ،نصلي لوحدة وعالقة قوية بين املؤمنين.

 2أخبار األيام 8

يوحنا 24 - 1 :6

مزمور 73

تعودأالنشاطاتأكاملعتادأبعدأنشاطاتأالصيف أ
نفهمه
طينا الفهم ألي أمر ال نستطيع أن
داتأأ أ
530أب.ظأأ
قترب إليكم
اجتماعأالسيأي أ
اقتربوا إل
ألن هللا قال لنا
اطلب مسحة الروح القدس على جميع الجتماعاتّ ،
تجدواملسحة
وصل
يقول هللا واسألوا تعطوا اطلبو
عليها لكي يعطوا بسخاء وفوق الطاقة من
القائمين
اقرعوا لكل
مضاعفة
لك.
يفتح
تعاليم ومحبة املسيح.

صوم صباحي
* جواد بنا
* نزار جريس

الخميس 5/9
يوحنا 71 -60 :6

صوم مسائي
* عدلة بلوط
* بشير فرح

 2أخبار األيام 11-10

الجمعة 6/9
يوحنا 24 -1 :7

 2أخبار األيام 13 -12

االربعاء 4/9
يوحنا 59 -25 :6

 2أخبار األيام 9

700أمأأاجتماعأالعائالتأأ أ

ليس لنا يا ّ
رب بل السمك نعطي كل مجد ،حمد وتسبيح.
الرب من أجل اجتماع العائالت ،العبادة والكلمةّ ،
اشكر ّ
صل حتى
يعطينا ّ
الرب بكل مرة نأتي لبيته نعمة للجلوس في محضره ونستقبل
ّبركات ...استجابات وفيرة على حياتنا وحياة الخرين.
صوم مسائي

*أكرستينأشحادة أ
*أجاكلينأخورية أ

مزمور 76

السبت 7/9
يوحنا 53 - 25 :7

*أابراهيمأخوري
*أليناأخوري أ

 2أخبار األيام 15-14

أ

530أب.ظأأاجتماعأالشبيبةأا ألعدادي

ضع اجتماع الشبيبة العدادي أمام عرش النعمةّ ،
صل لكي
ّ
يستخدم ّ
الرب القائمين عليه بقوة ،بسلطان ،بنعمة وحث الشبيبة
بااللتزام ودعوة آخرين لالجتماع.

بركات وفيرة على اجتماعات اليوم ،اذكر معلماتنا واألطفال،
القائمين على خدمة الشبيبة الكبار والشبيبة .أ ً
يضا اذكر بصالتك
راعي الكنيسة القس بالل حبيبي.

صوم صباحي
* هيفاء طعمة
* سهيلة شحادة

صوم مسائي
* بشير نقوال
* جوانا نقوال

مزمور77

أ

1100أصأمدرسةأالحد أ
530أب.ظأاجتماعأالشبيبةأالكبار أ

صومأصباحي أ
* سهى جريس
* سلڤيا خوري

مزمور 74

أ

صوم صباحي

صوم مسائي
صوم صباحي
*أرونيأجورجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ *أوسامأحبيبيأ أ
*أكرستينأحبيبي أ
*أميرناأجورجي أ

مزمور 75

 2أخبار األيام 6

مالخي18 : 3 -17 :2

الحدأالعاشرأبعدأالثالوثأأأ أ
أ

اَْل َمحَبَّةُ الَ َتسْقُطُ
َأَبدًا

ألشهرأأيلو ألأ2019أ أ

االثنين 2/9
يوحنا 47 -19 :5

االحد 1/9
يوحنا 18 -1 :5

صومأمسائي أ
* غياث دوخي
* سوسن دوخي

ً
وخاصة مدارسهاّ ،
صل ليتمجد ّ
الرب وسط
مؤسسات البلدة
املؤمنين املوجودين في أشغالهم في البلدة ،اطلب حماية لهم ،حكمة
بكل تعامالتهمّ .
صل لكي يكونوا نور املسيح وحده املهيمن وسط
البلدة ّ
ومؤسساتها.
صوم صباحي
* مريم سكس
* اخالص نقوال

صوم مسائي
* كرستينا حبيبي
* نادية عبود

آية األسبوع:

االثنين 9/9

االحد 8/9
يوحنا 20 -1 : 8

مزمور 20 -1 :78

 2أخبار األيام 17 -16

 2أخبار األيام 18

يوحنا 47 -21 : 8

مزمور 37 -21 :78

أ

ص ْوتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ:
أَنَا َ
َومُوا طَرِيقَ الرَّبِّ.
ق ِّ
(يوحنا)23 :1

1030صأأخدمةأالحدأالحاديأعشرأبعدأالثالوثأأ+أمدرسةأالحد أ

بارك كل خادم وخادمة اعطيت له موهبة التعليمّ ،
صل لكي
يستخدمها حسب قصد ّ
الرب لبنيان ملكوته ،بارك على حياتهم،
حكمة وقوة مضاعفة حتى يخدموا وسط جميع األجيال ويتم خالص
نفوس كثيرة.

لتكن شمال الرب تحت رأس عائلة القس بالل حبيبي ويمينه
تعانقهم.
ّ
صل لحماية بالدم على حياتهم ،خروجهم ودخولهم ،اعلن نجاح
وازدهار وتسديد كافة االحتياجات لهم.
صوم صباحي
* عصام شحادة
* رنا شحادة

ليومأالرب أ
أ
صومأاختياريأأ
الثالثاء 10/9
يوحنا 59 - 48 :8

 2أخبار األيام 19

مزمور 55 -38 :78

االربعاء 11/9
يوحنا 23 -1 :9

 2أخبار األيام  1 :21 -1 :20مزمور 72 -56 :78

الخميس 12/9
يوحنا 41 -24 :9

 2أخبار األيام 12 :22 -2 :21

أ

530أب.ظأأاجتماعأالسيأداتأأ أ
أ

صل من أجل األخت لينا حبيبي القائمة على خدمة ّ
ّ
السيدات أن
الرب فمها بحكمة الروح القدس لتعلن كلمته لكل ّ
سيدةّ .
يبارك ّ
صل
لنفوس جديدة من األخوات .
صوم مسائي

صوم صباحي
* ناهي حبيبي
* مدللة انطون

الجمعة 13/9
يوحنا 21 -1 :10

 2أخبار األيام 23

مزمور 80

مدرسةأالحد أ
أ
1100أصأ
530أب.ظأاجتماعأالشبيبةأالكبار

بركة مضاعفة تنسكب على معلمات مدرسة األحد ،حكمة وسلطان
لزرع كلمة هللا في قلوب األطفالّ .
صل لحماية ،لخالص ،وأطفال
يشهدون عن ّ
الرب.
صومأصباحي أ
* جاكلين طعمة
* جاكلين خورية

صومأمسائي أ
* رهام جهجاه
* مريانا حبيبي

استخدمنا يا ّ
رب من خالل اجتماع العائلة المتداد ملكوتك على
األرض ،علمنا أن ننقص ً
دائما وأنت وحدك تزيد ،أن نختفي وأنت
وحدك تظهر من خاللنا .ها نحن أرسلنا يا ّ
رب لنصنع مشيئتك.

السبت 14/9
يوحنا 42 -22 :10

صوم صباحي

* عطاهللا حايك
* أنوار حايك

 2أخبار األيام 24

* ردينة بلوط
* لينا حنا

مزمور 81

أ

ّ
صل من أجل عمق روحي لجميع الخادمين واملؤمنين بعد مؤتمرهم
ّ
السنوي ،أشواق جديدة للخدمة ،نهضة ،تكريس ،ايمان وعطاء
الرب ّ
ّ
مضاعف في حقل ّ
الروحية.
ونمو في مواهبنا
صومأصباحي أ

* أدهم سالم
* ميسا جريس

ّ
الر ّب باكورة ما لدينا ،وأفضل ما عندنا ،ألن ّ
نصلي كي نعطي ّ
الر ّب
يعطي الجميع بسخاء وال ي ّ
عير.

صوم مسائي

* ڤيوليت انطون
* غادة جريس

* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

أ

530أب.ظأأاجتماعأالشبيبةأا ألعدادي أ
أ

أ

صوم صباحي

صومأمسائي أ

* سيرين رهوان
* يعقوب عطاهللا

مزمور 79

أ
أ

أ

أ700أمأاجتماعأالعائالتأأ

صوم مسائي
* روزين شحادة
* رنين أبو عقل

صوم مسائي
* ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي

آية األسبوع:

شرَ ُ
ب
فقال يسوع ل ْلمَ ْرأَةُ السَّا ِمرِيَّة :كلُّ َمنْ َي ْ
شرَبُ
ِمنْ هذَا اْلمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا .وَل ِكنْ َمنْ َي ْ
ِمنَ اْلمَاءِ َّالذِي ُأعْطِيهِ أَنَا َف َلنْ يَعْطَشَ إِلَى األََبدِ،
صريُ فِيهِ َي ْنبُوعَ مَاءٍ َي ْنبَعُ
َبلِ اْلمَاءُ َّالذِي ُأعْطِيهِ يَ ِ

ِإلَى َحيَاةٍ أََبدِيَّةٍ.
( يوحنا )14 -13 :4

االحد 15/9
يوحنا 27 -1 :11

 2أخبار األيام 25

مزمور 82

مدرسةأالحد أ
أ
1030أصأأخدمةأالحدأالثانيأعشرأبعدأالثالوثأأ+أأ
أ

اعلن وعد ّ
الرب على جميع املؤمنين :أن يلبسوا سالح هللا الكامل حتى
يطفئوا جميع سهام الشرير امللتهبة ،ممنطقين أحقاؤهم بالحق،
البسين درع الب ّر ،حاذين أرجلهم باستعداد إنجيل السالم ،حاملين
ترس اليمان ،خوذة الخالص وسيف الروح.

 2أخبار األيام 29

مزمور 85

السبت 21/9
يوحنا 14 -1 :14

صوم صباحي

الخميس 19/9
يوحنا 20 -1 :13

* ميليس سمعان
ّ
* مريانا مسلم

 2أخبار األيام 30

كل ما يتعلق بالكنيسة :أسوارها ،داخلها وخارجها ،كل االجتماعات،
حماية ،بركات ال تعد وال تحص ى بعد جميع نشاطات الصيف .ثبات،
حصاد ،ثمر ونفوس كثيرة ّ
للرب.
صوم مسائي
* فدوى صياغة
* نيكول بولس

الجمعة 20/9
يوحنا 38 -21 :13

 2أخبار األيام 31

مزمور 87

ّ
صل لكي يستخدم ّ
الرب القائمين على خدمة الشبيبة العدادي األخ
عصام واألخت رنا شحادة بقوة الروح القدس ،سلطان وحكمة
بكيفية التعامل مع هذا الجيل.

ّ
مؤتمرأالشبيبةأالكبار :الـمس يا ّ
رب قلوبهم لكي يدركوا دائ ًما أنك وحدك
صل لكي يطلبوا وجهك ً
شبعهم وضمانهمّ .
يوميا ويعلنوا أنك أنت هو الطريق
والحق والحياة.بارك القائمين على خدمتهم القس بالل حبيبي،األخ ابراهيم
واألخت لينا خوري.

* عبير ياور
* يوسف بنا أ

مزمور 88

أ

530أب.ظأأاجتماعأالشبيبةأا ألعدادي

صوم صباحي

* ادوارد بشارة
* مريانا بشارة

530أب.ظأأاجتماعأالسيداتأ أ

* بديع جهجاه
* ناهدة الكردي

مزمور 86

مزمور 84

1100أصأأمدرسةأالحد أ
530أب.ظأأاجتماعأالشبيبةأالكبارأ أ

صوم مسائي

 2أخبار األيام 32

صوم مسائي

 2أخبار األيام 28 -27

صوم صباحي

أ

ّ
صل المتالء بروح هللا أثناء اجتماع العائلة .ندخل للعمق من خالل
العبادة والتسبيح ،الشكر ،الصالة والكلمة.
أطلب بركة ومسحة للراعي القس بالل حبيبي .لتكن كلمة فمه بوق
للخالص(سيزاو).
* لنا شحادة
* رنا بلوط

مزمور 83

بارك يا ّ
رب عمل وخدمة الراعي القس بالل حبيبي في وسطنا ،ليبقى
دائما في االرتفاع ور ً
ً
أسا .صوت نبوي وصارخ يعلن الحق.
ليكمل ال ّ
رب خطته لحياته ،خدمته ومستقبله بنفوس تخلص
وتختبر وتعرف شخصه.

700أمأأاجتماعأالعائالتأأ أ

صوم صباحي

 2أخبار األيام 26

* نبيل خوري
* ثائر شاهين

ليومأالرب أ
أ
صومأاختياريأأ
االربعاء 18/9
يوحنا 50 -27 :12

االثنين 16/9
يوحنا 57 - 28 :11

الثالثاء 17/9
يوحنا 26 -1 :12

صوم مسائي
* لينا جريس
* شادي كنعان أ

آية األسبوع:

أ

صومأصباحي أ

* جاكلين طعمة
* ڤيڤيان بولس

االحد 22/9
يوحنا 31 - 15 :14

صومأمسائي أ

* انيسة نقوال
* هالة عزيزات

 2أخبار األيام 33

مزمور 18 -1 :89

أ

"بإلهي ّ
ً
أسوارا ،فيحاربوننا وال يقدرون علينا ألن ّ
الرب معنا".
تسورت
ّ
صل الستمرارية الكنيسة بحياة الصالة والتشفع .لنرتفع ملستويات
جديدة .اذكر مجموعات الصالة في وسطنا.
صومأصباحي أ

* بسام يوسف
* سالي يوسف

صومأمسائي أ

* كرستين شحادة
* جانيت شقور

مَا َأضْ َيقَ الْبَابَ وََأكْ َربَ الطَّرِيقَ الَّذِي
يُؤَدِّي إِلَى الْحَيَاةِ ،وَقَلِيلُونَ هُمُ الَّذِينَ
َيجِدُونَهُ.
(متى)14 :7

مدرسةأالحد
أ
1030أصأأخدمةأالحدأالثالثأعشرأبعدأالثالوثأأ+أأ

طالب بكل نفس سمعت وعرفت يسوع من خالل مخيم ،مؤتمر،
اجتماع وأمسية ّ
صل لكي تثبت ،تنمو وتثابر في معرفة ومحبة ّ
الر ّب
يسوع.

ليومأالرب أ
أ
يأ
صومأاختيار أ

االثنين 23/9
يوحنا  2 4 :16 - 1 :15أخبار األيام  34مزمور 37 -19 :89

الثالثاء 24/9
يوحنا 33 - 5 :16

 2أخبار األيام  35مزمور 52 -38 :89

االربعاء 25/9
يوحنا 17

 2أخبار األيام 36

مزمور 90

أ

أأأأأأأأأأأ

530أب.ظأأاجتماعأالسيأداتأأ أ

بارك خدمة وتعليم (رجل هللا) القس بالل حبيبي لكي تصل إلى أقص ى
مكان .اطلب له باستمرار قوة ّ
روحية وجسدية ،ايمان مضاعف،
شر وشبه ّ
حماية من كل ّ
شر حتى كل ما يصنع باسم يسوع ينجح.
صوم صباحي
* دينيز منصور
* سعاد سمعان

الخميس 26/9
يوحنا 18 -1 :18

صوم مسائي
* ريم سمعان
* جزيل سمعان

عزرا 2 - 1

عزرا 4 -3

مزمور 92

صومأصباحي أ

* اميمة دعيم
* آنا ناصر

* هادية صياغة
* جواد بنا
عزرا 8 -7

يوحنا 42 -19 :19

أ

صومأمسائي أ

* ميسا جريس
* عبير شحادة
مزمور 94

مزمور 93

كنيستكّ :
صل كنيسة معلمة براعيها األمين (القس بالل حبيبي)،
ّ
صلية ومتشفعة ،معطاءة ،محبة ،تبارك الخر ،م ّ
ضحية،
كنيسة م
كنيسة تخدم ،تقف في الثغر لخالص نفوس" ،كنيسةأاملسيح"،
وأبواب جحيم لن تقوى عليها.

صومأمسائي أ

أ

(فيليب )13 :3

أ

عزرا 6 -5

صومأصباحي أ

االحد 29/9

أَيُّهَا ا ِإل ْخ َوةُ ،أَنَا لَسْتُ َأحْسِبُ نَفْسِي
أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ .وَلكِنِّي َأفْعَلُ شَيْئًا
هوَ وَرَاءُ وََأمْتَدُّ
وَاحِدًا :إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا ُ
هوَ قُدَّامُ.
إِلَى مَا ُ

يوحنا 18 :19 -38 :18

ّ

* جورجيت سلوم
* سماح سالم

آية األسبوع:

السبت 28/9

بارك اجتماعات اليوم ّ
وصل حتى يتمجد ّ
الرب وحده بهذا النهار.

صوم مسائي

* ميشيل شعبي
* ريم شعبي
* رشيد حبيبي

* مريانا مسلم

مدرسةأالحدأ أ
أ
1100أأ
530أب.ظأاجتماعأالشبيبةأالكبار أ
900أمأأجبلأصالة

مسحة الروح القدس ترافق القس بالل حبيبي بكل ما يصنع لبنيان
ملكوت هللا.

صومأمسائي أ

* جاكلين خورية
* لنا شحادة

* بثينة جورجي
* نيڤين عطاهلل

الجمعة 27/9
يوحنا 37 -19 :18

700أمأأاجتماعأأعمدة

* غادةجريس
* لؤي سعيد

أصومأصباحي أ

صوم مسائي

* ناهي حبيبي
* ناهدة الكردي

530أب.ظأأاجتماعأالشبيبةأالعدادي

صوم صباحي

الر ّب ال يسقط ً
و ْعد ّ
أبداِ .آمنأفقط.
قالأالربأ :أنا ّ
الر ّب شافيك ،وبحبره شفيتم.

اذكر القائمين على خدمة االفتقاد ،ليباركهم ّ
الرب بكل عمل صالح
أعده ّ
الرب لهم لكي يزرعوا تعاليم املسيح ،محبته ،خالصه ونوره
للجميع.
صوم صباحي

مزمور 91

700مأأاجتماعأالعائالتأ+أخدمةأشفاء أ

* سارة شحادة
* رزان طعمة

االثنين 30/9
يوحنا 18 -1 :20

عزرا 10 -9

مزمور 95

أأ
1030أصأأخدمةأالحدأالرابعأعشرأبعدأالثالوثأأ+أأمدرسة األحد
أ

نؤمن يا ّ
رب أنك حي وقادر على كل ش يء ،نؤمن أنك ال يعسر عليك
أمر .نطلب بركة على كنيستنا وخدمة األحد .نعلن أنك ّ
سيدّ ،
ورب
ّ
ومخلص على حياتنا ،بيوتنا ،كنيستنا ،راعيها األمين وعائلته وعلى كل
شخص طلب صلواتنا.

ليومأالرب أ
أ
يأ
صومأاختيار أ

أ

أ

ّ
صل من أجل كل الذين ابتعدوا عن حياة الصالة والشركة مع ّ
الرب.
الرب معهم وي ّ
كل من انشغل وفتر وض ّلّ .
صل حتى يتعامل ّ
ردهم إلى
حظيرته.
صومأصباحي أ
* ثائر شاهين
* نجاة دعيم

صومأمسائي أ
* عدلة بلوط
* نزهة طعمة

