برنامج القراءات الكتابية ،نقاط
الصالة ،الصوم والنشاطات اليومية

الثالثاء 1/10
يوحنا 31-19 : 20

لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،
الخدمة والخادمين

نحميا 4

مزمور 98

صوم صباحي
* ادوارد بشارة
* مريانا بشارة
الجمعه 4/10
 1يوحنا 2

نحميا 3

اجتماع لفريق خدمة االنترنت والعبادة بعد االجتماع مباشرة

صل لصحة جسدية لشعب الرب
ِّ
وأعلن ان جسدهم هو هيكل للروح القدس.

لكنيسة املخلص النجيلية األسقفية /كفرياسيف

مزمور 97

 700م اجتماع العائالت

ال يوجد إجتماع للسيدات

لشهرتشرين األول 2019

الخميس 3/10
 1يوحنا 1

نحميا 2 -1

مزمور 96

االربعاء 2/10
يوحنا 21

صل لعمق روحي لدى املؤمنين ،امتالء ،وعمل قوات ،اعالنات الرب من اجل
ِّ
مستقبل الكنيسة والخدمة.
صوم صباحي
* اخالص نقوال
* اميمة دعيم

صوم مسائي
*طارق أبو شقارة
* الحان ابو شقارة

صوم مسائي
* مريم سكس
* كرستين شحادة

السبت 5/10
نحميا 4 :7 - 1 :5

مزمور 99

 1يوحنا 3

مزمور 100

نحميا 12 : 8 - 5 : 7

 530ب.ظ اجتماع الشبيبة العدادي
ضع مؤتمر السيدات ً
غدا امام عرش النعمة ،حماية بذهابهم وايابهم ،سالم،
فرح ،قوة وايمان ،تجديد عالقتهن الروحية.
اذكر القائمين على خدمتهن.
صوم صباحي
* دينيز منصور
* سهيلة شحادة

 1100ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع الشبيبة الكبار
بارك راعي الكنيسة القس بالل حبيبي وعائلته وإلتزم بالصالة من اجلهم.

صوم مسائي

صوم صباحي

* عصام شحادة
* رنا شحادة

* بشير نقوال
* جوانا نقوال

آية األسبوع:

انتماء وتكريس مضاعف للمؤمنين في حقل الرب ،ان ننس ى ما وراء ونمتد الى
االمام لبنيات ملكوت الرب.

صوم مسائي

* نادية عبود
* بديع جهجاه

* رزان طعمة
* ميسا جريس

االحد 6/10
1يوحنا 4

أَيُّهَا اإلِ ْخ َوةُ،
ت َأحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ َأدْ َركْتُ.
أَنَا لَسْ ُ
وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًاِ :إ ْذ أَنَا أَنْسَى مَا
هوَ قُدَّامُ.
َد إِلَى مَا ُ
هوَ وَرَاءُ وََأمْت ُّ
ُ
(فيليب )13 :3

صوم صباحي

نحميا 37 : 9 - 13 :8

مزمور 101

االثنين 7/10
 1يوحنا 5

صوم مسائي
* بشير فرح
* ريما بولس
* شادي كنعان

نحميا 39 : 10 - 38 : 9

مزمور 102

 1030ص خدمة األحد الخامس عشربعد الثالوث  +مدرسة األحد
صل من اجل عائالتنا الغير
ليس اسم اخرتحت السماء به ينبغي ان نخلصِّ ،
صل لتوبة ورجوع.
مخلصة وكل من ارتد وضل عن الربِّ ،

ثق بوعود هللا وطالب بها على حياتك حتى لو بدت مستحيلة
آمن فقط وانتظر الرب.

صوم صباحي

صوم اختياري ليوم الرب

* روني جورجي
* ميرنا جورجي

صوم مسائي
* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي

الثالثاء 8/10
يوحنا الثانية

مزمور 103

نحميا 11

االربعاء 9/10
يوحنا الثالثة

 530ب.ظ اجتماع السيدات
صل لنرى من خالله
ضع مؤتمر الشبيبة الكبار بصالتك امام عرش النعمةِّ .
شبيبة مكرسة ،مملؤه بمواهب الروح القدس .شبيبة مفرزه للعمل والجهاد
وصل للقائمين عليه.
من اجل امتداد عمل هللا .بارك ِّ
صوم صباحي
* نبيل خوري
* دينيز منصور
الجمعه 11/10
رؤيا 1

مزمور 23 -1 :104

نحميا 12

صوم صباحي
* ڤيوليت انطون
* جاكلين خورية

أستير1

أن نختبرحضورهللا ً
يوميا من خالل العيش حياة مقدسه والجلوس عند
اقدام املسيح لكي نأخذ هذا الحضور واملسحة لألخرين.
صوم صباحي

صوم مسائي

* ثائر شاهين
* سهيلة شحادة

* غياث دوخي
* سوسن دوخي

أستير4 - 3

مزمور 23 -1 :106

مزمور 45 - 26 : 105

صل من اجل أجساد املؤمنين لتكون ً
دائما هيكل لروح هللا .رافضين باسم
ِّ
صل ليكون لدى املؤمنين اجساد
يسوع كل هجوم روحي ،جسدي ونفس يِّ ،
معافيه قوية لتخدم بنشاط ولبنيان ملكوت هللا.
صوم صباحي
* سلڤيا خوري
* رشيد حبيبي
االثنين 14/10
رؤيا 4

صوم صباحي
* ڤيڤيان بولس
* مدللة انطون

* عطاهللا حايك
* أنوار حايك

السبت 12/10
رؤيا 2

وقف بالثغر من اجل الشبيبة االعدادي ،ارفض باسم يسوع كل االمور
صل حتى نرى شباب وصبايا تاركين
األرضية التي تظهر لهذه الجيل انها جيدةِّ ،
كل ش يء ويأتوا ويتبعوا املسيح.

صوم مسائي

أستير 2

صوم مسائي

مزمور 48 - 24 : 106

صوم مسائي
* نيڤين عطااللة
* سرين رهوان

آية األسبوع:

َقدْ تَنَاهَى اللَّيْلُ وَتَقَارَبَ النَّهَارُ،
َفلْ َن ْخلَعْ أَ ْعمَالَ الظُّ ْلمَةِ َوَنلْبَسْ
َأسْ ِلحَةَ النُّورِ.
(رومية )12 :13

* ميليس سمعان
ّ
* مريانا مسلم

أستير13 : 6 - 1 : 5

نحميا 13

مزمور 35- 24 : 104

 530ب.ظ اجتماع الشبيبة العدادي

صل من اجل الكنيسة حتى تبقى ً
دائما تسبح اسم الرب ويعلوا اسمه فوق
ِّ
كل اسم من مرض ،ضيق ،الم ،رئاسه ،ازمه.
صل واعلن بايمان بيسوع نجد النصره.
ِّ

*ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي
مزمور 25 -1: 105

يهوذا

 700م اجتماع العائالت

صوم مسائي

 1100ص مدرسة األحد

االحد 13/10
رؤيا 3

الخميس 10/10

الثالثاء 15/10
رؤيا 5

أستير1 : 8 -14 : 6

مزمور22 - 1 :107

530ب .ظ اجتماع السيدات
 1030ص خدمة األحد السادس عشربعد الثالوث  +مدرسة األحد
لتبقى كنيستنا نورعلى منارة تشع منها كلمة االنجيل والحق لجميع الناس.

ارفض كل إنشقاق وكل تفكك وسط العائالت ونقول لبليس أنت تحت
األقدام ،نصلي ونأمر َ
بالبركه على عائالتنا وبيوتنا.

بارك راعيها القس بالل حبيبي حتى يبقى صوت صارخ ونبوي العالن هذه
الرسالة.

صوم اختياري ليوم الرب

صوم صباحي
* ناهي حبيبي
* نجاة دعيم

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

اذكربصالتك زوجة الراعي القس بالل حبيبي (االخت لينا) القائمة على
خدمة السيدات في الكنيسة .صل ليستخدمها الرب ً
دائما بتوصيل محبته
ِّ
وخالصه لكل اخت وسيدة.
صوم صباحي
* رشيد حبيبي
* ناهدة الكردي
* رهام جهجاه

صوم مسائي
* مريانا حبيبي
* كرستينا حبيبي
* نيكول بولس

االربعاء 16/10
رؤيا 6

مزمور43 -23 :107

أستير 10 -9

الخميس 17/10
رؤيا 7

مزمور108

اشعياء 2-1

 700م اجتماع العائالت

 530ب.ظ اجتماع الشبيبة العدادي

اذكر األخوات القائمات على خدمة كوني بادرة .تحقيق الهدف من هذه
الخدمة وهي تقوية السيدات للخدمة.

أعطنا ً
قلبا كقلبك يا رب .لندعم ونساعد بعضنا البعض ،نهتم ونسند أحدنا
ِّ
َ
قدم يد املساعدة لكل من هو في مشكلة أو
اآلخر .أن نتمثل بمحبتك .أن ن ِّ
ضائقة.

صوم صباحي
* لينا حنا
* رنا بلوط

السبت 19/10
رؤيا 9

صوم صباحي
* أدهم سالم
* ميسا جريس

صوم مسائي
* إبراهيم خوري
* لينا خوري

مزمور 31-20 : 109

اشعياء 6 -5

َ
خ ِّصص وقت بالصوم والصالة من أجل عائلة الراعي القس بالل حبيبي.
ً
نفسا ً
مستقبلهم،خدمتهم ،صحتهم ،إيمانهم ،حمايتهم ً
وجسدا .وأن
وروحا
يسدد الرب كافة الحتياجات لهم ،بركات تنسكب على حياتهم.
ِّ
صوم صباحي
* عبير ياور
* اميمة دعيم
االثنين 21/10
رؤيا 11

رَأْسُ اْلحِ ْكمَةِ َمخَافَةُ الرَّبِّ .فِطْنَةٌ
دةٌ لِكُلِّ عَامِلِيهَا.
جَيِّ َ
تَسْبِيحُهُ قَائِمٌ إِلَى األَبَدِ.
(مزمور )10 :111

* هالة عزيزات
* كرستين شحادة

اشعياء 10 - 9

صل من أجل توسيع تخوم خدمة الراعي داخل أسوارالكنيسة وخارجها
ِّ
ُّ
ً
ً
ً
ويكون دائما وأبدا باالرتفاع ورأسا .اطلب حماية له من جميع الشرور ومكايد
العدو.

طالب ببركات على حياته وحياة عائلته.
صوم صباحي
* آنا ناصر
* عبير شحادة

آية األسبوع:

صوم مسائي

مزمور 111

صوم مسائي
* سارة شحادة
*جزيل سمعان

صوم مسائي
* بشير نقوال
* جوانا نقوال
* أنيسة نقوال

الجمعة 18/10
رؤيا 8

اشعياء 4 -3

مزمور19 - 1 : 109

 900ص لقاء اطفال ليوم 3
 530ب.ظ اجتماع الشبيبة الكبار
بركة الروح القدس تنسكب على معلماتنا ،حكمة لزرع كلمة هللا في قلوب
صل لحمايه،
األطفال ،هتاف وتسابيح من أفواه األطفال ترتفع للربِّ .
خالص ،أطفال يشهدون عن الرب.
صوم صباحي

صوم مسائي

* بسام يوسف
* لنا شحادة

* يعقوب عطاهللا
* جانيت شقور

االحد 20/10
رؤيا 10

مزمور110

اشعياء 8 -7

 1030ص خدمة األحد السابع عشربعد الثالوث  +مدرسة األحد
ارفض باسم يسوع كل انشغالية أو عائق يضعه عدو الخيرإبليس أمام أي
عائلة أو شخص بالتواجد في االجتماعات.
َ
صل من أجل رجوع كل َمن َ
وانخدع .ثبات للمؤمنين طالب بالكم
ض َّل
ِّ
والكيف.

صوم اختياري ليوم الرب
الثالثاء 22/10
رؤيا 12

اشعياء 13 -11

مزمور112

االربعاء 23/10
رؤيا 13

اشعياء 16 - 14

مزمور113

 530ب .ظ اجتماع السيدات

 700م اجتماع العائالت

صل لفريق العبادة من عازفين ،مـرنمين ،متشفعين وقواد ،اذكرهم بالسم...
ِّ
مسحة وعالقة مضاعفه مع الرب ،نمو متصاعد بحياتهم الروحية ،حماية
وتكريس ،شهادة أينما تطأ أقدامهم ليتمجد عمل الرب.

"ما أحلى وأحسن أن يسكن األخوة معا  ...هناك َأم َر الرب َ
بالبركة "
ً
حضورا ً
ً
مميزاَ ،بركة ومسحة على اجتماع العيلة ،أذانا صاغية وقلوب
اطلب
عامله بالكلمة .عبادة تمجد اسم الرب.

صوم صباحي
* بديع جهجاه
* لؤي سعيد

صوم مسائي
* كرستين شحادة
* نزهة طعمة

صوم صباحي
* يوسف بنا
* سلڤيا خوري

صوم مسائي
* ميشيل شعبي
* ريم شعبي

الخميس 24/10
رؤيا 14

الجمعه 25/10
رؤيا 15

مزمور 114

اشعياء 19 -17

مزمور115

اشعياء 22 - 20

 11ص مدرسة األحد
 530ب.ظ اجتماع الشبيبة الكبار
 900م جبل صالة

السبت 26/10
رؤيا 16

اشعياء 24 -23

مزمور116

00

 530ب.ظ اجتماع الشبيبة العدادي
ان يعطنا الرب الحكمه في الكالم والحكمه في الصمت .اثناء خدمتنا،
تواجدنا بالكنيسة ،عالقاتنا مع الناس واينما نكون.
صوم صباحي
* لنا شحادة
* غادة جريس

صوم مسائي

لن نتركك يا رب حتى تباركنا بآيات واستجابات .اذكر القائمين على اجتماعات
اليوم ليستخدمهم الرب بقوة وسلطان ،متحدين باسم يسوع من اجل ثبات
املؤمنين ،خالص ورجوع.
صوم صباحي
* هيفاء طعمة
* جاكلين طعمة

* رنين أبو عقل
* ميليس سمعان

آية األسبوع:

صوم مسائي
* ردينة بلوط
* كرستين شحاده

االحد 27/10

وَلِلْقَادِرِ َأنْ يُثَبِّ َتكُمْ ،حَسَبَ إِْنجِيلِي
النِ
وَاْلكِرَا َزةِ بِيَسُوعَ اْلمَسِيحِ ،حَسَبَ إِعْ َ
السِّرِّ الَّذِي كَانَ َمكْتُومًا فِي األَ ْزمِنَةِ
األَزَلِيَّةِ،
(روميه )25 :16

الثالثاء 29/10
رؤيا 19

اشعياء 30 -29

خدام وخادمات الرب :أن نكونوا أمناء لدعوة الرب وخدمته .ترتيب
األولويات ليكون يسوع هو األول ،اشواق قلوبنا نفوس تأتي للمسيح.
عالقة حميمة مع الرب ،تكريس ،واشواق للخدمة.

رؤيا 17

مزمور117

اشعياء 26 -25

توقيت شتوي
 1030ص خدمة األحد الثامن عشربعد الثالوث  +مدرسة األحد
لنص ْل لكل نفس من خالل خدمة
خدمة مضاعفة وسط جميع األجيالِّ .
التعليم والوعظ .إيمان مضاعف ،تكريس،عطاء مضحي ،صلوات وتشفعات
تقام من اجل كنيسة املسيح،
وأبواب جحيم لن تقوى عليها.

رؤيا 18

االربعاء 30/10
رؤيا 20

مز 118

اشعياء 28 - 27

املرتدين والذين فتروا وانجذبوا خلف شهوات العالم .ال ترفع يدك عنهم يا
صل لتوبة ورجوع.
رب بل ضمهم برباط املحبة وردهم إلى بيتكِّ .
صوم صباحي
* ثائر شاهين
* نزار جريس

صوم مسائي
* لؤي سعيد
* عدلة بلوط

الخميس 31/10
اشعياء 33 -31

مزمور64 -33 : 119

 530ب .ظ اجتماع السيدات

 700م إجتماع العائالت  +خدمة شفاء

صل ليكن الرب األول واآلخر ،البداية والنهاية لكل مؤمن ومؤمنه لكي يكونوا
ِّ

القلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه ِّع ًلما :اشكر الرب من اجل الراعي
القس بالل حبيبي العطاءه كلمة هللا ،صل ليبقى ً
دائما القلب الحكيم ،وبفمه
ِّ
يخرج الصوت نبوي لألخرين.

مكرسين للرب .خاضعين ملشيئته ،معترفين بصلبه وقيامته.

* نبيل خوري
*جاكلين خورية

* سهى جريس
* هادية صياغة

االثنين 28/10

صوم اختياري ليوم الرب
مزمور 32 -1 : 119

صوم صباحي

صوم مسائي

صوم صباحي

صوم مسائي

صوم صباحي

صوم مسائي

* لينا جريس
* ڤيڤيان بولس

*ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي

* سعاد سمعان
* دينيز منصور

*جورجيت سلوم
* سماح سالم

رؤيا 22 - 21

اشعياء 35 - 34

مزمور 96 - 65 :119

ترقبوا نوڤمبرشهر الصوم والصالة لدعم نشاطات ميالد 2019
 530ب.ظ اجتماع الشبيبة العدادي
الخيط املثلوث ال ينقطع :متحدين كمؤمنين ً
دائما من اجل بعضنا البعض
بإيماننا ،محبتنا ،عطائنا ،دعمنا ،قبولنا اآلخر ،تكريسنا وصلواتنا لبنيان
ملكوت الرب.
صوم صباحي
* عبير ياور
* أميمة دعيم

صوم مسائي
* جواد بنا
* ريم سمعان

