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اتحـــــد بـالمسيــــح...
وتمتــع بمـلء الحيـــاة

Calendar



)مزمور ١٠٧: ٢٩-٣٠(         

 يهــدئ العاصفــة فتســكن ، وتســكت أمواجهــا
فيفرحــون ألنهــم هــدأوا ، فيهديهــم إلــى المرفــإ 

الــذي يريدونه
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January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Jan 01: New Year’s Day
Jan 07: Orthodox Christmas Day

أبــرام يعنــي "أبــو الشــرف" أو أبــو العظمــة.. ولكــن عندمــا 

التقــى مــع الــرب. تغّيــر قلبــه باإليمــان، وليــس اســمه 

فقــط ، فأصبــح إبراهيــم.."أب لشــعب كثيــر" أو أبــو األمــم. 

هــذا التحــول عمــل علــى تحريــر كل إيمــان فــي روحــه. 

وفــاض عليــه بالثقــة فــي وعــود الــرب.. ثــق فيمــا وعــدك 

ــان. ــذا اإليم ــا له ــك وفق ــر كل مابداخل ــه وغي اهلل ب

ينـايــر تنبــأ علــى حياتــك.. هــذا العــام لــن يعوزنــي شــىء ..تمتلــىء مخازني شــبعًا   -1
وتفيــض حياتــي العمليــة بالنجــاح ..ألن الــرب قــد أمــر بالبركةعلــى حياتــي.

يــارب.. أشــرق بوجهــك علــى أرض وشــعب كندا..ليرتفــع ويعلــو اســمك حــول   -2
كل اإلقليــم.. مــن البحــر إلــى البحــر إلــي البحــر.

اطلــب مــن الــروح القــدس أن يلمــس كل خدمــات  لينــك من مــدارس و مؤتمرات   -3
وأيــام النهضــات حتــى يكــون كل مانقــوم بــه لمجــد الــرب ونشــر اإلنجيــل.

ياســيد.. افتــح كل رحــم مغلق..احــٌي األعضــاء الميتة..امنــح نســل لمــن ليــس   -4
وأصدقائــك.. أحبائــك  أجــل  مــن  باإلســم  عنده...صلــي 

يســوع إســمك فــوق كل إســم..نعم ســتجثو بإســمك كل ركبــة وتنحنــي لتعبــدك   -5
كل الجبــاه.. اجعــل عينــاي تــرى إســمك يتمجــد.

2018

يمكنك دعم خدمة توزيع الكلمة المسموعة إتصل بنا لتعرف كيف...

نقاط الصالة
ي

م وهب
س / إبراهي

ت الق
سا

من هم

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر صموئيل األول
و من سفر أعمال الرسل  ثم تيطس



إشعياء 54: ٢

ي  ِد َشــدِّ َو َبــِك  ْطَنا َأ ِطيلِــي  َأ  . ِســِكي ُتْ َل   . ِكِنِك َمَســا ُشــَقُق  ْلُتْبَســْط  َو  ، َخْيَمِتــِك َن  َمــَكا ِســِعي  ْو َأ
. َبــًة َخِر ًنــا  ُمُد ُيْعِمــُر  َو  ، ــا َمً ُأ َنْســُلِك  ُث  َيــِر َو رِ،   ٱْلَيَســا َلــى  ِإ َو ٱْلَيِمــِن  َلــى  ِإ يــنَ  َتدِّ َتْ ــكِ  نَّ ٣ِلَ ، ِك َد َتا ْو َأ
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2018February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Feb 14: Valentine’s Day    Feb 15: Flag Day

Feb 18: Family Day

يمكنك دعم خدمة الكرازة وتوزيع اإلنجيل إتصل بنا لتعرف كيف ...

فبراير
نقاط الصالة

ي
م وهب

س / إبراهي
ت الق

سا
من هم

الجســد.  فــي  جــاء  يســوع  أن  ينكــر  المســيح  روح ضــد 
ــاهلل  ــرف ب ــة اهلل. يتع ــو كلم ــدس ه ــاب المق ــر أن الكت ينك
الحقيقــي الوحيــد لكــن فــي إعــالن آخــر. والطريقــة الوحيدة 
لهزيمــة هــذا الــروح هــي الصــالة ضــده . صــالة التضــرع 
ــن  ــي م ــط صل ــن؛ فق ــرر الكثيري ــون وتح ــح العي ــوف تفت س
ــة  ــن ال يؤمنــون بالمســيح. صلــي نياب ــك الذي أجــل أصدقائ
ــق أن يســوع  ــاب المقــدس. ث ــن يرفضــون الكت عنهــم. الذي
ــق أن صالتــك  ــه. ث ــذ ل ســيلمس حياتهــم ويجعلهــم تالمي

أقــوى مــن الشــر.

أبــي. قدنــي خــالل الميــاه العميقــة لرؤيــة عجائبــك وحبــك فــي عمــق جديــد .   -1
ــكك. ــي مل ــة . أن ــت النعم ــا زي ــي ال يعوزه رأس

أصلــي أن كل روح ضــد المســيح يُطــرد مــن أرض كنــدا.. أصلــي ضــد كل روح شــرير   -2
ينكــر أن يســوع هــو اهلل الظاهــر فــي الجســد.

طلبــة مــن أجــل نهضــات أيــام الحيــاة فــي المســيح هــذا الشــهر لتكــون طريــق   -3 
ــزور  ــى أن ي ــب ..صل ــات وعجائ ــرب بأي ــة ال ــت كلم ــوس.. لتثب ــالص النف ــر لخ مؤث
الــروح القــدس كل نفــس تحضــر هــذه اإلجتماعــات بالفــرح ويمنحهــا الــرب 

ــده. ــط لمج خط
صــالة ضــد كل مــرض جلــدي.. شــفاء مــن أمــراض العــرج وكل ضعــف .. صلــي   -4

أحبائــك وأصدقائــك. أجــل  مــن  باإلســم 
ــك  ــأ حب ــدك.. ليم ــدري فأعب ــب ص ــك تله ــي أن أنفاس ــي.. أصل ــط ب ــك يحي ــي.. حب أب  -5

روحــي يامــن خلصتنــي مــن خطاياي..أحبــك ....

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر إرميا حتي 2٨

و من إنجيل متي



)مَزِموُر 4٠: ١٦(         

 ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك. ليقل أبدا محبو 
خالصك: يتعظم الرب
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يمكنك دعم خدمة  LINC  بين طلبة الجامعة إتصل بنا لتعرف كيف ...

نقاط الصالة
ي

م وهب
س / إبراهي

ت الق
سا

من هم
2018March

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Mar 12: Commonwealth Day Mar 12: Daylight Saving Time starts

Mar 25: Palm Sunday                    Mar 29:  Maundy Thursday

Mar 30: Good Friday

مارس

اهلل الــذي دعــاك لمحبتــه كمــا يدعــو جميــع البشــر أعطاك 
الحريــة أن تتجــاوب مــع دعوته..فيســكب عليــك بالــروح 
األرضيــات.. قيــود  كل  مــن  يحــررك  عظيــم  حــب  القــدس 
وكلمــا أعطيتــه الفرصــة.. يمــأك بحــب للشــركة المضحيــة 
فتفعــل كل مايريــد دون شــرط أو إنتظــار لمقابــل.. يومــًا 
َّـــَن الطريــق  فيــوم تتحــول لصــورة إبنــه الحبيــب ألنــه عيــ
ــوع ...  ــْر يس ــي ِب ــة ف ــاة األبدي ــل الحي ــوع.. فتدخ ــو يس وه
وتعيــش حيــاة المجــد كل لحظــة بســبب حيــاة األمانــة 

إليمانــك بيســوع.

تنبــأ علــى حياتك..التحديــات التــي كالجبــال لــن تســتمر فــي حياتــي سأتســلق   -1
الجبــال وأســحقها بقوتــك أيهــا الــرب العلــى، ســأرى جــودك وأنــت تفتــح طريــق 

حيــث ال طريــق.
ــن  ــا اهلل بي ــا صممه ــة كم ــم العائل ــي يهاج ــاد أخالق ــد كل روح فس ــى ض نصل  -2
رجــل واحــد وإمــرأة واحدة..نصلــي إســترداد لــكل عائلــة تحــت هجــوم العــدو 

بــأرواح نجاســة وفســاد وشــقاق.
صلــي مــن أجــل خدمــة لينــك الكرازيــة فــي المــول والشــارع ..والمبانــي   -3 
وبالتليفــون فــي GTA ومقاطاعــات أخــرى ليمنــح الــرب فريــق الكــرازة جــرأة 

لمشــاركة إنجيــل المســيح ويثمــرون لمجــد الــرب.
صــالة ضــد كل عمــى وهــؤالء الذيــن يعانــون مــن أمــراض العيــون .. صلــي باإلســم   -4

مــن أجــل أحبائــك وأصدقائــك.
ــك  ــر رحمت ــي أن أنتظ ــك أن تعلمن ــب إلي ــر أطل ــى ده ــر إل ــن ده ــدوم م ــك ت أبي..رحمت  -5

التــي تحيــط حياتــي وأن امتلــئ باإلشــفاق علــى النفــوس مــن حولــي.

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر أرميا 2٩-52 ثم مراثي أرميا

و من رسالتي كورنثوس ويهوذا



و نحــن جميعــا ناظريــن 
مجــد الــرب بوجه 

مكشــوف كمــا في 
مــراة نتغيــر الــى تلك 

الصــورة عينهــا من 
مجــد الــى مجــد كما 

مــن الرب الروح
)٢كو  ٣: ٨(         
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أبريل
نقاط الصالة

ي
م وهب

س / إبراهي
ت الق

سا
من هم

2018April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Apr 01: Easter Sunday
Apr 02: Easter Monday

ســجالت الماضــي التــي تحمــل ديــون فشــلك فــي حيــاة 
الــرب  إخفاقاتــك فــي طاعــة وصايــا  القداســة وتســجل 
وتحتفــظ بخياناتــك لــه وعــدم محبتــك الخالصــة لشــخصه.. 
تجعلــك  التــي  إتهامــك  أدلــة  هــي  الســجالت  هــذه 
مســتوجب الدينونة..فــي الصليــب كتــب المســيح بدمــه 
ســجاًل جديــداً يحمــل إســمك مكتــوب فيــه.. "تمــت تبرئتــه 
مــن التهــم المنســوبة إليــه وهــو مواطــن ســماوي.. ُحــــر 
ــتحق  ــة اهلل ومس ــي لعائل ــوب .. ،منتم ــن العي ــي م ..خال

الميــراث األبــدي فــي المســيح"..هللويا

ربــي. أنــت فــادّي؛ منقــذي. محــرري؛ شــفائي.. أنــا أحبــك؛ كل يــوم أنــا أعظــم   -1
ــا. ــاء والحمــد. هللوي اســمك؛ مســتحق كل الثن

الــروح الــذي أقــام يســوع مــن بيــن األمــوات يقيــم مليــون نفــس ليختبــروا الحيــاة   -2
فــي المســيح عبــر أرض كنــدا.

نصلــى مــن أجــل اإلجتماعــات واإلحتفــاالت فــي أماكــن الخدمــة الجديــدة حتــى   -3 
مايســمع كثيــرون ممــن لــم يســمعوا أبــداً رســالة الخــالص. نصلــى مــن أجــل 

فريــق لينــك ليكــون دائمــًا ممســوح بالــروح وخاضــع لمســحة عمــل الــرب.
ــل  ــن أج ــم م ــي باإلس ــدم .. صل ــراض ال ــن أم ــفاء م ــس.. ش ــراض التنف ــد أم ــالة ض ص  -4

وأصدقائــك. أحبائــك 
ــل أن  ــرح وأفض ــف أف ــي كي ــعادتي. علمن ــي ولس ــا لمنفعت ــي دائم ــك ه أبي..إرادت  -5

أفعــل مشــيئك دومــًا.

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من صموئيل الثاني - حبقوق/صفنيا

و من سفر الرؤيا ورسالتي بطرس

هذا الشهر إحتفال Fund Raising .. ندعوك للحضور إتصل بنا .. ليلة مليئة باإلختبارات



، ســك قد هيــكل  يف  ســجد  أ
، حقــك و حمتــك  ر علــى  ســمك  ا حمــد  أ و  

. ســمك ا كل  علــى  كلمتــك  عظمــت  قــد  نــك  ل  
)مزِموُر ١٣٨: ٢(         
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يمكنكم دعم الخدمة عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني

مايو

يمكنك دعم خدمة LInC ministry short mission school إتصل بنا لتعرف كيف...

2018May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

May 14: Mother’s Day

May 21: Victoria Day

نقاط الصالة
ي

م وهب
س / إبراهي

ت الق
سا

من هم

"اذهــــب وخبـــر بكـــم فعـــل الـــرب بــك، وكيـــف غطـــاك 
لــك  ســلمها  التــي  المســئولية  هــي  هــذه  بالرحمــة" 
الرب..أنــت والعديــد مــن المســيحيين اليــوم يتــرددون فــي 

القيــام بذلــك. إذا كنــت قــد شــهدت فــداء الــرب لــك.
وقــد غســلك مــن خطايــاك. وإمتــآت بالــروح القدس..فــال 
يوجــد مــن هــو أفضــل منــك مؤهــال للذهــاب وتوصيــل 
هــي  هــذه  العالــم.  فــي  للمفقوديــن  اإلنجيــل  رســالة 

يــوم. الحيــاة كل  الــرب خدمــة  مســؤوليتك..ليمنحك 

ربي. ها هو بيتي وأسرتي الكل بين يديك.. كرسهم لك استخدم الكل لمجدك.  -1

صلــي ضــد روح اإللحــاد والتمــرد علــى وجــود الخالق..اطلــب مــن الــرب أن يرســل نــور   -2
روحــي ينيــر عقــول أصدقائــك ومــن فــي دائرتــك الداخليــة.

 3-  صلــي مــن أجــل مدرســة اإلرســاليات بخدمــة لينــك ..ليرســل الــرب جــو مــن 
إكتشــاف مشــيئة الــرب للطلبة..ليتتبعــوا الرب..ولهــؤالء طالبــي إرشــاد فــي 

ــر مســار حياتهــم. وســط تغيي

صالة ضد روح الخوف والهواجس .. صلي باإلسم من أجل أحبائك وأصدقائك.  -4

أبــي.. لقــد منحتنــي مقــداراً مــن اإليمــان، هــو هنــا بداخلــي أنــا أطلقــه اآلن. وأنــا   -5
علــى ثقــة مــن أن هــذا المقــدار ســوف يزيــد مــن خــالل ممارســة إيمانــي.. مــن خــالل 

المطالبــة بوعــودك لــي.

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر اآلمثال

و من رسالة غالطية الي كولوسي ورسالتي تيموثاوس



َمــْن يَْغِلــُب َفذِلــَك َســَيْلَبُس ِثَياًبــا ِبيًضــا، َولـَـْن 

ْعَتِرُف  أَْمُحــَو اْســَمُه ِمــْن ِســْفِر اْلَحَياِة، َوَســأَ

ِباْســِمِه أََمــاَم أَِبــي َوأََمــاَم َماَلِئَكِتِه
)رؤيا ٣: 5(         



www.lifeinchrist.ca 
: info@lifeinchrist.ca Tel.: 647 - 349 LINC (5462)

You can visit our website or follow us on

يمكنكم دعم الخدمة عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني

يمكنك دعم خدمة برامج التليفزيون  للقس إبراهيم وهبي إتصل بنا لتعرف كيف...

2018JUNE
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Jun 04: Pentecost Day Jun 18: Father’s Day

يونيو
نقاط الصالة

ي
م وهب

س / إبراهي
ت الق

سا
من هم

بأوبئــة  الشــيطان  الخصــم  ضربــات  عليــك  تأتــي  عندمــا 
وأمــراض .. قــاوم المــرض كمــا يقــاوم المعلم الجهــل.. ردد 
كلمــات اإليمــان.. المســيح أخــذ أســقامنا وحمــل أمراضنــا.. 
الــذي بجلدتــه شــفينا..إذا كان هــو حملهــا.. فــال يمكننــا 
أن نســتمر فــي حملهــا .. هــو دفــع ثمــن حريتــك فــي 

ــك. ــن إيمان ــس.. اعل ــل إبلي ــح عم ــب وفض الصلي

1- يــارب. أنــا ُمبــارك؛ أنــا ناجــح، وأنــا مــأن قــوة وروح الــرب. لــن أخشــى شــيئا ألنــك 
أنــت راعــّي.. كنــت تحيــط بــي دومــًا وتفتقدنــي بزيارتــك.

صلــي ضــد كل روح ينكــر أن يســوع هــو المســيح ...اهلل الــذي جــاء فــي الجســد..   -2
صلــي أن الــرب يســوع يــزور أولئــك الذيــن يشــكون بــه و ال يؤمنــون بأنــه هــو 

ــد مــن الكندييــن. ــاة؛ اطلــب رحمــه إلنقــاذ المزي ــد للحي ــق الوحي الطري
بالخــارج حتــى تكــون  أو  لينــك والمبشــرين؛ هنــا بكنــدا  الصــالة إلرســاليات   -3 

اهلل. روح  وفعاليــة  بحمايــة  محاطــة 
صــالة ضــد أمــراض الجلــد، المفاصــل ، األربطــة ،الروماتويــد وإلتهــاب المفاصــل ..   -4

صلــي باإلســم مــن أجــل أحبائــك وأصدقائــك.
أبي..كلمتك هي نوري..علمني كيف أعيش يوميًا بحسب فكرك.  -5

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر التكوين 1-3٠

و من رومية - رسالتي تسالونيكي ويعقوب وفليمون



)أع ٦: ١٦-١٨(         

 ، َلــَك ُت  َظَهــْر ا  لِهــَذ ــي  نِّ َل ْجَلْيــَك  رِ َعَلــى  ِقــْف  َو ُقــْم  لِكــْن  َو
َلــَك  ْظَهُر  َســَأ ــا  ِبَ َو ْيــَت  َأ َر ــا  ِبَ ا  ِهًد َشــا َو ًمــا  ِد َخا نَْتِخَبــَك  َل

َن  آل ا َنــا  َأ يــَن  ِذ لَّ ا َمِ  ُل ا ِمــَن  َو ــْعِب  لشَّ ا ِمــَن  َك  ــا يَّ ِإ ا  ُمْنِقــًذ  ، بِــِه
ٍت  ُظُلَمــا ِمــْن  ا  ِجُعــو َيْر َكــْي  َنُهــْم  ُعُيو لَِتْفَتــَح   ، َلْيِهــْم ِإ ِســُلَك  رْ ُأ

ا  ُلــو َيَنا ــى  َحتَّ  ، هلِل ا َلــى  ِإ ِن  ــْيَطا لشَّ ا ِن  ُســْلَطا ِمــْن  َو  ، رٍ ُنــو َلــى  ِإ
. ِســَن َقدَّ ْلُ ا َمــَع  َنِصيًبــا  َو َيــا  َطا ْلَ ا َن  ا ُغْفــَر بِــي  ِن  مَيــا إلِ بِا

 ، َلــَك ُت  َظَهــْر ا  لِهــَذ ــي  نِّ َل ْجَلْيــَك  رِ َعَلــى  ِقــْف  َو ُقــْم  لِكــْن  َو
َلــَك  ْظَهُر  َســَأ ــا  ِبَ َو ْيــَت  َأ َر ــا  ِبَ ا  ِهًد َشــا َو ًمــا  ِد َخا نَْتِخَبــَك  َل

َن  آل ا َنــا  َأ يــَن  ِذ لَّ ا َمِ  ُل ا ِمــَن  َو ــْعِب  لشَّ ا ِمــَن  َك  ــا يَّ ِإ ا  ُمْنِقــًذ  ، بِــِه
ٍت  ُظُلَمــا ِمــْن  ا  ِجُعــو َيْر َكــْي  َنُهــْم  ُعُيو لَِتْفَتــَح   ، َلْيِهــْم ِإ ِســُلَك  رْ ُأ

ا  ُلــو َيَنا ــى  َحتَّ  ، هلِل ا َلــى  ِإ ِن  ــْيَطا لشَّ ا ِن  ُســْلَطا ِمــْن  َو  ، رٍ ُنــو َلــى  ِإ
. ِســَن َقدَّ ْلُ ا َمــَع  َنِصيًبــا  َو َيــا  َطا ْلَ ا َن  ا ُغْفــَر بِــي  ِن  مَيــا إلِ بِا
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يوليو

The ARK@LInCيمكنك دعم خدمة               لرعاية الالجئين إتصل بنا لتعرف كيف...

2018July
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Jul 01 : Canada Day

نقاط الصالة
ي

م وهب
س / إبراهي

ت الق
سا

من هم
أبــي.. هاأنــذا إســتخدمني فــي النهضــة األتيــة ألكــون قنــاة إتصــال لهــؤالء الذيــن   -1
لــم يعرفــوك بعــد.. شــكلني ألكــون أداة لمجدك..شــاهد حــّي للمســيح يســوع.
ربــي.. أصلــي إســترداد لحضــورك اإللهــي وزيــارات الــروح القــدس لكنائــس متعــددة... أطلــب أن   -2

تكــون هــذه الســنة لخــالص ونهضــة فــي أرض كنــدا.
ــط أن  ــام نخط ــذا الع ــة الالجئين..ه ــج The ARK لخدم ــل برنام ــن أج ــي م صل  -3 
يلمــس البرنامــج 3٠٠ عائلة..نعلمهــم ونعاونهــم.. نصلــى أن تنفتــح عيــون 

كثيريــن ممــن يحضــرون البرنامــج ليعيشــوا الحيــاة األفضــل.
صــالة ضداألمــراض المعديــة، أمــراض المناعــة اإليــدز ، الجــذام .. صلــي باإلســم مــن   -4

أجــل أحبائــك وأصدقائــك.
أبــي.. أؤمــن أن خطتــك أعظــم مــن خططــي.. أنــا إبنــك المدلل..إجعلنــي أدرك األهــداف   -5
التــي تريدنــى أن أعيشــها..ومقاصدك العظمــى لي..علمنــي أعمــل هــذه المقاصــد 

حتــى أتمــم خطتــك لحياتــي مــن خــالل طرقــك.

يــا نفســي. لمــاذا نســيت الــرب ولجــأت إلــى الثقــة بإنســان. 

الــرب.  أمانــة  بالشــكوك ونســيت  لمــاذا صــرت محملــة 

أرفــع عينــاي إليــه. و أتســلق جبــال مخاوفــي وســأتغني 

 .. أنــت فــادي  ربــي  اذكــرى خيــره.  يــا نفســي  بإســمه. 

منقــذي. شــافيَّ .. عونــي. صديقــى الوفــي .. مرشــدي 

ــوع. ــيدي يس ــك س ــي ب ــى. كل ثقت ــت حيات ــن .. أن األمي

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر التكوين 31-5٠ ثم دانيال

و من سفر الرؤيا - رسائل يوحنا



لــن  لعا ا ن  ا نفهــم  ن  ميــا ل با
لــم  حتــى  هلل  ا بكلمــة  تقنــت  ا

. هــر ظا هــو  مــا  ى  يــر مــا  ن  يتكــو
)عبرانين ١١: ٣(         
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يمكنك دعم خدمة زرع الكنائس في االماكن المحرومة إتصل بنا لتعرف كيف...

2018August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Aug 06 : Civic Holiday

أغسطس
نقاط الصالة

ي
م وهب

س / إبراهي
ت الق

سا
من هم

ربي..حياتــي ُمِســَحْت لمجــد إســمك..كل مــا أفعــل هــو لمجــد إســمك..يدك   -1
ــمع  ــاي تس ــي يوميًا..أذن ــدوس يمآن ــتخدامي..روحك الق ــي إلس ــى حيات عل

ــادك. ــك أو إرش ــد قوت ــن أفق ــك بوضوح..ول صوت
صلــي أن يحمــي الــرب نظــام التعليــم فــي كندا..يبــارك المدرســين ليكونــوا أمثلــة لأمانــة..  -2

وليحمــي الــرب أوالدنــا وزمالؤهــم مــن الشــر.
األوســط  بالشــرق  الخطــرة  األماكــن  فــي  والقســوس  للمرســلين  أصلــي   -3 
والشــرق األقصى..حمايــة عليهم..اليكتمــوا اإلنجيــل بــل دومــًا يجــدوا الطــرق 

لتغييــر قــرى ومــدن بإنجيــل المســيح المغّيــر للحيــاة.
صــالة مــن أجــل المعاقيــن حركيــًا ومرضــى الفــراش ..صلــي باإلســم مــن أجــل   -4

وأصدقائــك. أحبائــك 
5- أبي..خطواتــي دومــًا فــي إثــر خطواتــك..ال أنحــرف بعيداً عنهــا..روح اهلل ليتــك تحولني 

يومــًا فيومــًا ألكــون مثــل يســوع..يومًا فيومــًا أصيــر على صــورة مجده.

يــا لعجــب اللقــاء بالــرب، حينمــا يحــرق فــي ضــوء حضــوره 
كل خطيــة ويذيــب بنيــران روحــه كل قيــد .. ما أقــدس اللقاء 
عندمــا يهــز كل ثابــت ويدخــن كل عــال بمجــد نــار الــرب ... هنــا 
فقــط القلــب يتقــدس حتــى نتمكــن مــن الصعــود إلــى 

لقــاء الــرب والتحــدث معــه بــال حاجــز أو حجــاب.

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر الخروج حتي31

 و من العبرانيين و إنجيل يوحنا حتي 1٨



 ، ِحــٍن ُكلَّ  ْلَِســيِح  ا يِف  تِــِه  ُنْصَر ِكــِب  َمْو يِف  َنــا  ُد َيُقو ي  ــِذ لَّ ا هلِل  ا  ُشــْكًر لِكــْن  َو

. ٍن َمــَكا ُكلِّ  يِف  َفِتــِه  َمْعِر ئَِحــَة  ا َر بَِنــا  ُيْظِهــُر  َو
)٢ كو ٢: ١4(         



www.lifeinchrist.ca 
: info@lifeinchrist.ca Tel.: 647 - 349 LINC (5462)

You can visit our website or follow us on

يمكنكم دعم الخدمة عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني

2018September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Sep 03: Labor Day

سبتمبر
نقاط الصالة

ي
م وهب

س / إبراهي
ت الق

سا
من هم

ــًا )أمــًا(  ربــي. عائلتــي وأســرتي هــي لــك. لقــد كلفتنــي أن أكــون شــريكا وأب  -1
ألنمــي عائلتــي وفقــا لمقاصــدك. أؤمــن أن ال شــيء يضــر عائلتــي أو يلمــس 

ســالمتي.. أنــت رب هــذا البيــت. أتعهدهــم جميعــا فــي يديــك األمينــة.
أصلــي مــن أجــل شــعب كنــدا كل مــن هــو تحــت عبوديــة إدمــان للمخــدرات والفجــور الجنســي،   -2

والمــواد اإلباحيــة وتعاطــي الكحــول؛ ربــي حررهــم مــن كل عبوديــة ورد حياتهــم لمجــدك.
يعتمــد عمــل خدمــة لينــك علــى التبرعــات الخاصــة بــك صلــي لتســدديد   -3 
ــع  ــي نجتم ــنة الت ــن الس ــت م ــو الوق ــهر..هذا ه ــذا الش ــة ه ــات الخدم إحتياج
معــا لالحتفــال بخيــر الــرب. إزرع بــذور أموالــك مــن خــالل عمــل خدمــة لينــك 

وشــارك معنــا فــي ثمــار عمــل الــرب.
ــم  ــي باإلس ــة ..صل ــات الخاص ــيين وذوي اإلحتياج ــى النفس ــل المرض ــن أج ــالة م ص  -4

ــك. ــك وأصدقائ ــل أحبائ ــن أج م
أبــي ..يالرهبــة مجــدك . وصايــاك فــي قلبــي. أن أفعــل مشــيئتك يــا اهلل، قــد   -5

حاجز.علــى صــورة مجــده. بــال  أرى وجهــك  أن  ســررت. كل منيتــي 

عندمــا تُشــفي روحــك مــن الجــروح بعمــل نعمــة اهلل لــن 

تجــد قلبــك يحمــل أي إنتقــام أو شــماتة علــى مــن أضر بك 

بــل ســتفقد ثقــل األذى ألنــك ســوف تــدرك أن كل إســاءات 

المســيئين وجــروح الخيانــة مــع النعمــة وحكمــة الــرب 

الــكل قــد عمــل معــا لتحقيــق خطــة كبيــرة لمجــده. هللويا

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر الخروج 32-4٠ ثم القضاة

و من إنجيل يوحنا 1٩-21 ثم لوقا

هذا الشهر إحتفال Fund Raising .. ندعوك للحضور إتصل بنا .. ليلة مليئة باإلختبارات



تكوين٢٧: ٢٨
َماِء َوِمْن َدَسِم اَلرِْض. َوَكْثَرَة ِحْنَطٍة َوَخْمٍر.  َفْلُيْعِطَك اهلُل ِمْن َنَدى السَّ
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يمكنك دعم خدمة المحتاجين .. إتصل بنا لتعرف كيف...

October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Oct 08: Thanksgiving Day

Oct 31: Halloween

2018أكتوبر
نقاط الصالة

ي
م وهب

س / إبراهي
ت الق

سا
من هم

ــه اإلســترداد. اســترد كل مــا إلتهمــه الشــيطان مــن حياتــي فــي  ربــي أنــت إل  -1
الســنوات األخيــرة. لتبــارك روحــى ونفســي بلمســة حضــورك.

ــكب  ــا. لينس ــرارات لحكومتن ــذون الق ــن يتخ ــخاص الذي ــان ولأش ــاء البرلم ــل أعض ــن أج ــي م صل  -2
خــوف الــرب وعدلــه علــى كل أرض كنــدا.

صلــي مــن أجــل برامــج TV للقــس إبراهيــم وهبــي.. لتكــن هــذه البرامــج   -3 
ممســوحة للتبشــير والتعليــم حتــى يأتــي مــن خاللهــا العديــد مــن النفــوس 

للمســيح ولمســاعدة المســيحيين علــى النمــو فــي معرفتهــم بالــرب
صــالة ضــد أمــراض الخلــل العقلــي ..صلــى للتحريــر مــن الهجــوم الشــرير وإســتعادة   -4

الثبــات .. صلــي باإلســم مــن أجــل أحبائــك وأصدقائــك.
5-حكمــة الــرب هــي نــوري وقوتــي. لتجعــل عينــاي أن تــرى األمــور التــي تحــدث فــي 
ــن روح  ــّي م ــكب عل ــي. اس ــي وخبرات ــق عقل ــن طري ــك ال ع ــالل عيني ــن خ ــي م حيات

التمييــز واإلعــالن.

لتتكــئ  عصــا  هــي  هــل  يــدك؟!!  فــي  مــاذا  موســى! 
عليهــا...أم ســجل لخيــر الــرب وجــوده وعنايتــه خــالل رحلتــك! 
ــا  ــي منحه ــرب الت ــوة ال ــي دع ــك ه ــن ذل ــر م ــا أكث ال..ال إنه
لــك لتحياهــا، بــل هــي نقطــة اتصــال تذكــرك عندمــا تشــعر 
الســماء،  إلــى  وترفعهــا  نحــوي  تنظــر  أن  أمــل  بخيبــة 
وعندهــا ســتصنع المعجــزات ...صديقــي يامــن تقــرأ هــذه 

الكلمــات ...... مــاذ فــي يــدك؟..

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر التثنيه

و من سفر أعمال الرسل  



ُمْسَتِنيَرًة ُعُيوُن َأْذَهانُِكْم، لَِتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوتِِه، 
يِسَن، َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد ِميَراثِِه يِف اْلِقِدّ

)أفسس ١: ١٨(
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2018November
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Nov 05: Daylight Saving Time ends   Nov 11: Remembrance Day

 

نوفمبر
نقاط الصالة

ي
م وهب

س / إبراهي
ت الق

سا
من هم

يــارب ...أنــا أمــارس إيمانــي ..ســأعيش بحســب كلمتــك .. ســأدعو األشــياء الغيــر   -1
ــأ علــى حياتــك. موجــورة وكأنهــا موجودة..تنب

ــد  ــي جس ــيطًا ف ــاًل نش ــواً وعام ــم عض ــح كاًل منه ــعبك ليصب ــظ ش ــدوس .. ايق ــاروح اهلل الق ي  -2
المســيح.. عــروس اإلبــن المبــارك .

صلــي مــن أجــل لينــك بــورت يونيــون / كامبريــدج / نــورث يــورك واألماكــن   -3 
الجديــدة لتكــون اإلرســالية ســهم مبــري فــي يــد اهلل.. ليبــارك كل مدينــة 

ومقاطعــة نعمــل فيهــا.
.. صلــي  أرواح اإلدمــان للجنــس والمخــدرات  الهــوى والشــهوات  أرواح  صــالة ضــد   -4

أحبائــك وأصدقائــك. أجــل  باإلســم مــن 
أبــي.. لتعطينــي خطــة جديــدة لخدمتــك بشــكل أفضــل فــي العــام المقبــل لتجعل   -5

روحــي تــدرك أهدافــك فأســعى لتحقيقهــا.

انتظــر .. وضحــي بالوقــت حتــى تلتقــي بالــرب .. ال تــدع 
يأخــذك بعيــدا عــن  المختلفــة  الشــيطان مــع كل حيلــة 
حضــور اهلل. ال تــدع العالــم مــع كل إغــراءه يعمــى روحــك 
أن  برغباتــه  للجســد  تســمح  وال  وقتــك.  ويســرق  مــن 
يدفعــك لتفــارق حضــوره .. انتظــر بصبــر.. وســترى يســوع 

حقيقــي أكثــر مــن أي شــيء فــي حياتــك.

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر المزامبر 1-3٠

و من اختياراتك من العهد الجديد

يمكنك دعم خدمة في Tricities إتصل بنا لتعرف كيف...



)اش 4٣: ١-٣(         

»َل َتَخْف َلنِّي َفَدْيُتَك. َدَعْوُتَك بِاْسِمَك. َأنَْت لِي. ِإَذا اْجَتْزَت يِف اْلَِياِه َفَأَنا َمَعَك، َويِف اَلنَْهارِ 
بُّ ِإلُهَك... ِهيُب َل ُيْحِرُقَك.َلنِّي َأَنا الرَّ ارِ َفاَل ُتْلَذُع، َواللَّ َفاَل َتْغُمُرَك. ِإَذا َمَشْيَت يِف النَّ
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2018

يمكنك دعم خدمة التواصل اإلجتماعي ... إتصل بنا لتعرف كيف...

December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Dec 25: Christmas Dec 26: BOXING DAY

Dec 31: New Year,s Eve

ديسمبر
نقاط الصالة

1-تنبــأ علــى حياتك..ســأنهي هــذا العــام بنجــاح وقــوة فــي جميــع مجــاالت 
ــتمر  ــوف تس ــام، وس ــذا الع ــام ه ــوال أي ــي ط ــًا ل ــت مخلص ــي.. كن ــي. رب حيات
المصــدر الوحيــد لدعــم وحمايــة وجــودي.كل ثقتــي فيــك أيهــا الــرب األميــن.
ــدا مــن اإلرهــاب؛ وخطــط  ــرب فــي جميــع أنحــاء كن ــة ال صلــي أن تكــون حماي  -2
الشــر والحــروب. ال يقــدر أي روح شــرير أن يقــود أو يحكــم البــالد ضــد خطــة اهلل. 

هــذا العــام القــادم ســوف تصبــح كنــدا أرض نهضــة للــرب يســوع المســيح.
اطلــب مــن أجــل أيــام الحيــاة فــي المســيح هــذا الشــهر لتكــون طريــق مؤثــر   -3 
لخــالص النفــوس.. لتثبــت كلمــة الــرب بأيــات وعجائــب ..صلــى أن يــزور الــروح 
القــدس كل نفــس تحضــر هــذه اإلجتماعــات بالفــرح ويمنحهــا الــرب خطــط لمجــده.
صــالة مــن أجــل المرضــى الذيــن يعانــون عيــوب خلقيــة ..صلــي باإلســم مــن   -4

ــك. ــك وأصدقائ ــل أحبائ أج
5-أبــي.. يحلــو لــي أن أســمع صوتــك فهــو فرحتــي. ربــي أنــت حقيقــي أكثــر مــن 

أي شــيء آخــر أو أي شــر آخــر. أنــا أثــق بــك أنــت عونــي وملجــأي. أحبــك.

تتحــداه  أن  تحتــاج  فرعــون..  هنــاك  منــا  كل  حيــاة  فــي 
لتتحــرر مــن قيــودك. هــذه المعركــة ســوف تســبب الكثيــر 
فــي  تتحــرك  أنــك  مخاطــرة  تشــبه  المتاعب..هــي  مــن 
مســتنقع..و تواجــه تهديــد الزواحــف الســامة والتماســيح. 
ــات  ــرق كل مخلف ــدس لح ــروح الق ــار ال ــى ن ــاج إل ــذا يحت وه
ــدك..  ــك وجس ــي ذكريات ــا ف ــي تحمله ــذرة الت ــا الق الخطاي
ــى  ــة عل ــي النهاي ــل ف ــوف تحص ــك س ــن أن ــد م ــن تأك ولك

النصــر فــي المســيح يســوع.

قراءات يومية
يوميًا أصحاح من سفر المزامير من مزمور 32

و مقتطفات من رسائل بولس الرسول



األحد صباحًا
من 12:30صباحًا  - 2:30 ظهرًا

األحد مساًء 
من 6:30  - 8:30 مساًء

الجمعة
من 7:30 - 9:30 مساًء

GRACE CHURCH

447 Port Union Rd. Scarborough, ON, M1C 2L6

King Street Church
361 King Street East Cambridge, ON N3H 3M7

 374 Sheppard Avenue East -Toronto, 
Ontario M2N 3B6 

You can visit our website or follow us on
www.lifeinchrist.ca 

info@lifeinchrist.ca    Tel.: 647 - 349 LINC (5462)

Lien avec Jesus ..
 et trouve la plénitude de la vie. 

LaMinistère de la Vie en Christ .LaMinistère de la Vie en Christ .
خـدمـــة الحيـــــــاة فــي المسيـــحخـدمـــة الحيـــــــاة فــي المسيـــح

اتحـــــد بـالمسيــــح...
وتمتــع بمـلء الحيـــاة

Lien avec Jesus ..
 et trouve la plénitude de la vie. 

LaMinistère de la Vie en Christ .LaMinistère de la Vie en Christ .
خـدمـــة الحيـــــــاة فــي المسيـــحخـدمـــة الحيـــــــاة فــي المسيـــح

اتحـــــد بـالمسيــــح...
وتمتــع بمـلء الحيـــاة

Life In Christ MinistryLife In Christ Ministry

Linc Ministry 
@ GRACE 
CHURCH

Life In Christ MinistryLife In Christ Ministry

يمكنكم دعم الخدمة عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني

Life In Christ MinistryLife In Christ Ministry

You can visit our website or follow us on

Yo
u 

ca
n 

Su
pp

or
t 

LI
N

C
 M

in
is

tr
y 

Pl
ea

se
 g

o 
to

: w
w

w
.l
if

e
in

ch
ri

st
.c

a 

Design by:               Author: Rev.Ibrahim Wahby A special thank you for Bassem Seidhom Graphic Designer



January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

July
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

November
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2019



يمكنك دعم خدمة

لرعاية الالجئين إتصل بنا لتعرف كيف...
Tel: -647-349LINC(5462)

Email: ark@lincministry.com

www.lifeinchrist.ca

The ARK@LInC


