برنامج قراءات الكتاب املقدس اليومية،
نقاط ّ
الصالة ،الصوم والخدمات
االسبوعية

الثالثاء 1/9

يوحنا 18 -1 : 5
 2أخبار األيام 6
مالخي 18 : 3 -17 : 2

االربعاء 2/9
يوحنا 47 -19 : 5
 2أخبار األيام 7
مالخي 4

لشهرأيلول 2020

ّ
ّ
ّ
السقفية /كفرياسيف
اإلنجيلية
لكنيسة املخلص
لدعم الكنيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،
الخدمة والخادمين
الخميس 3/9

 700م اجتماع العائالت
عالقة مستمره وشركة بين املؤمنين في زمن الكرونا.

نصلي من أجل ّ
السنة الدراسية الجديدة .تسديد جميع االحتياجات.
ونصلي ً
ايضا لحماية اوالدنا من اي شر وشبة شر.
صوم صباحي
* ناهدة الكردي

صوم مسائي
* لينا جريس

الجمعة 4/9

صوم صباحي
* آنا ناصر

صوم مسائي
* طوني خليل

السبت 5/9

يوحنا 24 -1 : 6
 2أخبار األيام 8
مزمور 73

يوحنا 59 - 25 : 6
 2أخبار األيام 9
مزمور 74

يوحنا 71 - 60 : 6
 2أخبار األيام 11 - 10
مزمور 75

ّ
املشغوليات في االلتزامات أو خالل هذه الفترة من
نمو روحي لجميع املؤمنين رغم
ّ
ً
الكورونا .نصلي أن ينمو الخدام واملساعدون في الكنيسة يوميا في عالقتهم
الحميمة مع ّ
الرب وغير تاركين اجتماعهم.
صوم مسائي
صوم صباحي
* عصام شحادة
* كارين خوري
* رنا شحادة
* أنيسة نقوال

"كلمة الوعظ أثناء الخدمات السبوعية على فم الراعي القس بالل حبيبي"
لتكون سبب َبركة لكـل صغير وكبيــر ،نمــو فـي معرفـة
ومحبة ّ
الرب ،شفاء ،تعزية وخالص.
صوم مسائي
صوم صباحي

 700م خدمة السبوع الحادي عشر بعد الثالوث

آية األسبوع:

* سهى جريس
* نيڤين عطاللا

(مزمور )11:32

صوم صباحي
* اميمة دعيم

* غياث دوخي
* سوسن دوخي

االحد 6/9

ِالربِّ وَابْتَهِجُوا يَا أَيُّهَا
افْ َرحُوا ب َّ
الصِّدِّيقُونَ ،وَاهْتِفُوا يَا جَمِيعَ
اْلمُسْ َتقِيمِي اْلقُلُوبِ.

ّ
الرب املعلنة في االجتماعات السبوعيةً ،
صل لتكن كلمة ّ
نارا آكلة تحرق كل
ِّ
الخطايا والشوائب ،نافعة للتعليم والتوبيخ ،للتقويم والتأديب باسم يسوع.
صوم مسائي
* ميليس سمعان

االثنين 7/9
يوحنا 24 -1 :7
 2أخبار األيام 13 -12
مزمور 76

1030ص خدمة الحد الحادي عشر بعد الثالوث  +مدرسة الحد
أشواق مضاعفة للمؤمنين لالقتراب من محضر هللا ،تجديد عهودهم
وااللتزام في حضورهم االجتماعات وحياة التكريس.

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

يوحنا 53 - 25 :7
 2أخبار األيام 15 -14
مزمور 77
من أجل كل شخص مريض ،متألم ،محتاج إلى مسحة شفاء ،تعزية ،تشجيع
ودعم .اذكرهم باالسم ّ
وصل من أجلهم ،بالصالة هناك قوة ،استجابة ونصرة.
ِّ
صوم صباحي
* ريم سمعان
ّ
* مريانا مسلم

صوم مسائي
* رهام جهجاه
*جوني سمعان

الثالثاء 8/9

االربعاء 9/9
يوحنا 20 - 1 : 8
 2أخبار األيام 17 - 16
مزمور 20 - 1 :78

َس ِّّيج بدمك يا يسوع على فريق العبادة وكل الخادمين به،خالل تدريبهم الجتماع
اخف ِّهم وراء صليبك واظهر أنت وحدك في اجتماعهم الرئيس ي.
العائلةِّ ،
صوم صباحي
* أدهم سالم
* ميسا جريس

صوم مسائي
* طارق أبو شقارة
* ألحان أبوشقارة

الجمعة 11/9

الخميس 10/9
يوحنا 47 - 21 : 8
 2أخبار األيام 18
مزمور 37 - 21 :78

 700م اجتماع العائالت
اطلب حكمة الروح القدس أن ترشدك بكل عمل تقوم به أو ظرف َتم ّر به.
صوم صباحي
* غادة جريس

يوحنا 23 - 1 :9
 2أخبار األيام 1 :21 - 1 :20
مزمور 72 - 56 :78

يوحنا 41 - 24 :9
 2أخبار األيام 12 : 22 - 2 :21
مزمور 79

إبدأ َّفي أنا يا ّ
رب ،توبة وانكسار أمام ّ
الرب ،أن نعيش حياة القداسة ،الطاعة
والتواضع ً
يوميا.

 700م خدمة السبوع الثاني عشربعد الثالوث

صوم صباحي
* نادية عبود
* سعاد سمعان

صالة من أجل خالص نفوس جديدة لكي تتعرف على ّ
الرب الذي يعطي الحياة.

صوم مسائي
* رنا بلوط
* هيا جريس

االحد 13/9

 1030ص خدمة الحد الثاني عشربعد الثالوث  +مدرسة الحد

صوم مسائي
صوم صباحي
* روزين شحادة * ليان خليل
* روزين خوري * ليان طعمة

آية األسبوع:

هوَ َأمِنيٌ وَعَادِلٌ،
ِإنِ اعْتَ َرفْنَا ِب َخطَايَانَا فَ ُ
حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا َخطَايَانَا وَُيطَهِّرَنَا
ِمنْ كُلِّ إِثْمٍ.

صوم مسائي
* يعقوب عطاللا
* اياد طعمة

االثنين 14/9
يوحنا 21-1 :10
 2أخبار األيام 23
مزمور 80

صالة من أجل لبنان :يا ّ
رب لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا،
ّ
صل من أجل تعزية وشفاء لكل متألم نفس ي وجسدي.
ِّ
سد بسالمك يا ربّ.

صوم مسائي
* منال شاهين

السبت 12/9

صوم صباحي
* دينيزمنصور
* سهيلة شحادة

يوحنا 59 - 48 : 8
 2أخبار األيام 19
مزمور 55 - 38 :78

( 1يوحنا)9 :1
الثالثاء 15/9

يوحنا 42 - 22 :10
 2أخبار األيام 24
مزمور 81

يوحنا 27 - 1 :11
 2أخبار األيام 25
مزمور 82

أشواق جديدة ودم جديد ،مؤمنين يضعون يدهم على املحراث وال ينظروا إلى
الخلفً ...
معا في خدمة ّ
الرب يسوع.

ً
وأبدا صـ ً
دائما ً
الراعي القس بالل حبيبي :ص ّـل حتى يكـون ً
صارخا في البرية
ـوتا
ِّ
ّ
ّ
ليعد الطريق للرب .بارك خدمته المينة.

عندما تتضرع لجل موضوع ما ،هناك أمر واحد فقط
أنت محتاج أن تطلبه ،وهو الرحمة وال َ
تواضع أمام عرش النعمة.

صوم صباحي

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

* بسام يوسف

صوم مسائي
* رنين أبو عقل
* جانيت شقور

صوم صباحي
* جاكلين طعمة
* كرستين شحادة

صوم مسائي
* سلڤيا خوري

االربعاء 16/9

الجمعة 18/9

الخميس 17/9
يوحنا 57 - 28 :11
 2أخبار األيام 26
مزمور 83

يوحنا 26 -1 :12
 2أخبار األيام 28 -27
مزمور 84

يوحنا 50 - 27 :12
 2أخبار األيام 29
مزمور 85

 700م اجتماع العائالت

صل ليكافئ ّ
ّ
الرب تعب خدمة الراعي القس بالل حبيبي أضعاف أضعاف
ِّ
ّ
فيحول هللا الطبيعي إلى ما فوق الطبيعيّ ،
صل لدعم وتشجيع مستمرّ
ِّ
من ِّقبل املؤمنين له.
صوم مسائي
صوم صباحي
* ابراهيم خوري
* وسام حبيبي
* كرستين حبيبي * لينا خوري

ّ
شعلة ايمان جديدةّ ،
تتدفق في ّ
كل مؤمن ،االنتماء لبيت
قوة الروح القدس
الرب ،تكريس بالكامل ،لنراهم أقوياء ،عائالت ّ
بالرب ،كنيسة ال ّ
ّ
متحدة ّ
يحدها
َّ
أسوار ومجتمع مخلص.

ْ َ
َ َ
ُّ
َ
ََ ْ
الر ُّب ن ٌ
الظ ْل َم ِّة َف َّ
ور ِّلي.
ال تش َم ِّتي ِّبي َيا َعد َّو ِّتيِّ ،إذا َس َقطت أقومِّ .إذا َجل ْست ِّفي
صوم صباحي
* لؤي سعيد

صوم مسائي
* ادواربشارة
* مريانا بشارة

السبت 19/9
يوحنا 20 -1 :13
 2أخبار األيام 30
مزمور 86

 700م خدمة السبوع الثالث عشربعد الثالوث

ضكُمْ َن ْحوَ بَعْضٍ،
وكُونُوا ُلطَفَاءَ بَ ْع ُ
شَفُوقِنيَ مُتَسَا ِمحِنيَ َكمَا سَا َم َحكُمُ اهللُ
أَْيضًا فِي الْمَسِيحِ.

صوم صباحي

* نبيل خوري

(افسس )32 :4

صوم مسائي

يوحنا 38 - 21 :13
 2أخبار األيام 31
مزمور 87

 1030ص خدمة الحد الثالث عشر بعد الثالوث  +مدرسة الحد
خالص كل نفس بعيدة عن ّ
الرب ،كل نفس تبحث عنه ،كل نفس محتاجة له،
ّ
لتعرف أنك يا ّ
رب أتيـت لتخلصـها فتنال الحياة البدية.

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

* رزان طعمة

االثنين 21/9

* نزهة طعمة
* عبيرشحادة

* سارة شحادة
* رشيد حبيبي

االحد 20/9

آية األسبوع:

ّ
صل من أجل هذه الفترة من الكورونا ،أن ال تكون فترة خمول وكسل لدى
ِّ
ً
املؤمنين بل فترة تنقية ،تجديد واإلقتراب أكثر عمقا من هللا.

صوم صباحي

صوم مسائي

االربعاء 23/9

الثالثاء 22/9
يوحنا 14 - 1 : 14
 2أخبار األيام 32
مزمور 88

يوحنا 31 - 15 : 14
 2أخبار األيام 33
مزمور 18 - 1 : 89

يوحنا 4 :16 - 1 :15
 2أخبار األيام 34
مزمور 37 - 19 : 89

اعلن وعد ّ
الرب للراعي بالل حبيبي وعائلته بــأن كــل آلـة
ِّ
ّ
ّ
صورت ضدهم ال تنجح .رافقهم يا رب في كــل مكان تط ــأه أقدامهم.

كلما غطى الظالم الرض والظلمة الدامسة الناس ،ازداد الليل الحالك
حلكة ،يلمع املؤمنون من خالل اإليمان بيسوع املسيح ،كالنجوم في
بهائها ،ذلك هو املكان الذي نتطلع فيه إلى االقتراب منه.

700م اجتماع العائالت

صوم صباحي

* عبيرياور

صوم مسائي

صوم صباحي

صوم مسائي

* مريانا حبيبي
* جواد بنا

* هيفاء طعمة
*جورجيت سلوم

* ق .بالل حبيبي
* لينا حبيبي

ان تعطي نعمة للكنيسة لتسدد إحتياجات الناس املحتاجة في زمن الكرونا.
صوم صباحي

صوم مسائي

* ڤيڤيان بولس * جزيل سمعان

الخميس 24/9

السبت 26/9

الجمعة 25/9
يوحنا 33 - 5 : 16
 2أخبار األيام 35
مزمور 52 -38 : 89

يوحنا 17
 2أخبار األيام 36
مزمور 90

افغر فاك فأمأله يقول ّ
عط الروح القدس فمك واسمح له بملئه.
الرب .فقط أ ِّ
َّإنه يتوق لسماع الصالة منك .يخبرنا الكتاب املقدس ّ
بأنه علينا أن نصلي
كل حين ،نصلي بال انقطاع.

ينمينا ّ
نصلي أن ّ
الرب في حياة التكريس والخدمة والعطاء .أن ال نفتح إلبليس أي
ثغر يمنعنا من الخدمة أو العطاء.

صوم صباحي
ّ
* لبنى مسلم
* نزارجريس

صوم صباحي
* ثائر شاهين
* نجاة دعيم

صوم مسائي
* لنا الياس
* بشير فرح

كُونُوا أَنْتُمْ أَْيضًا مَبْنِيِّنيَ َ -ك ِحجَا َرةٍ حَيَّةٍ-
بَيْتًا رُوحِيًّا ،كَهَنُوتًا ُمقَدَّسًا ،لِ َتقْدِيمِ
ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ َمقْبُولَةٍ عِنْدَ اهللِ بِيَسُوعَ
اْلمَسِيحِ 1( .بطرس )5 :2
الثالثاء 29/9

أن ت ّ
سدد كل احتياج لعائلة الراعي القس بالل حبيبي ،أن يقيمهم ّ
الرب على
ِّ
ّ
املرتفعات ،يمشون كاليائل ،يحلقون كالنسور ،يركضون وال يتعبون ،يمشون
وال يعيون ،وكل ما يصنعونه بنعمة ّ
الرب ينجح.
صوم صباحي
* ناهي حبيبي

صوم مسائي
* ايليا حبيبي
* بولس حبيبي

شركة وعالقة قوية وسط املؤمنين .أشواق جديدة للنتماء لبيت ّ
الرب.
صوم صباحي
* سماح سالم

صوم مسائي
* سوارفرح
* سيرين رهوان

االثنين 28/9
يوحنا 37-19 :18
عزرا 4 - 3
مزمور 92

يوحنا 18 :19 - 38 :18
عزرا 6 -5
مزمور 93

 1030ص خدمة الحد الرابع عشربعد الثالوث  +مدرسة الحد

ِّابدأ َّفي أنا يا ّ
رب ،من أجل حياة التوبة واالنكسار ،أن نعيش حياة التكريس
طاهرا ً
قلبا ً
للرب ونطلب منه أن يخلق فينا ً
والقداسة ،أن نأتي ّ
نقيا ً
وروحا
ّ
ً
مسقيما يجدد في داخلنا.

" مجد هذا البيت الخير يكون أعظم من املجد الول "
َالهب يا ّ
رب قلوبنا بحب غير عادي لشخصك حتى نعطيك باكورة حياتنا.
ِّ
ّ
بارك خدمة يوم الرب.

صوم اختياري ليوم ّ
الرب

االربعاء 30/9
يوحنا 42 -19 : 19
عزرا 8 -7
مزمور 94

 700م خدمة السبوع الرابع عشربعد الثالوث

صوم مسائي
* اخالص نقوال
* هادية صياغة

االحد 27/9

آية األسبوع:

يوحنا 18 -1 :18
عزرا 2 - 1
مزمور 91

يوحنا 18 -1 : 20
عزرا 10 - 9
مزمور 95

700م اجتماع العائالت
رب كسلسلة ّ
قوي بعضنا ،نرفع ،ن ّ
متصلة مع بعضها البعض ،ن ّ
اجعلنا يا ّ
شجع،
ِّ
نسامح ،نح ّب ،نبني ً
واحدا اآلخر.
ِّ

صوم صباحي

* يوسف بنا

صوم مسائي

* كرستينا حبيبي
* هالة عزيزات

صوم صباحي
* بديع جهجاه

صوم صباحي
* روني جورجي
* ميرنا جورجي

