
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  5/1الثالثاء  

 31أيوب                    22يشوع                  40  - 26:  8 الرسل  أعمال             
 

 دات  ب. ظ  اجتماع السي   305
 

ِّ لكي في قيادته ورعايته لشعب هللا، الل حبيبيب لقسترافق ا ةسماوي ةحكم
 صل 

ب اليمنحه  ِّ من يعلن رسالة لكي نبوي الصوت الر 
املسيح أينما تطأ أقدامه، صل 

 .صورت ضده ال تنجح أجل كل آلة

 صوم مسائي صوم صباحي 

 ابراهيم خوري* 

 لينا خوري* 

 أبو شقارة طارق  *

 ألحان أبو شقارة* 

 5/2االربعاء 

 32 أيوب                 24 -23 يشوع               25 -1:  9 الرسل  أعمال                  
 

   العائالت اجتماع م  007
   لفريق العبادة مع الراعي اجتماع م  458

 

 يًضا على كنيستك،اعلنه أتمسك بهذا الوعد و  ..."غير تاركين اجتماعنا"

 ب.بيت الر  غيرة واشتياق لحضور 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين* 

 الكردي ناهدة* 

 مريم سكس .د* 

 اخالص نقوال* 

 5/3الخميس 

 33 أيوب               1  قضاة                   43 - 26 : 9 أعمال                    
 

 إلعدادياللشبيبة  اجتماع  ب.ظ 035
 

 مأله". اافغر فاك ف "

ه يتوق لسماع  .هئبملطِّ الروح القدس فمك واسمح له فقط اع  منك. الصالةإنَّ

 
 
ِّ كل حين،  يعلينا أن نصل

 .بال انقطاع صل 

 
 صوم مسائي صوم صباحي 

 دينيز منصور  *

 شحادة سهيلة* 

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال*

 5/4الجمعة  

 34 أيوب                  3 -2 قضاة                    33 -1:10 أعمال                       
 

 حدمدرسة ال   ص 0011
 لكبارللشبيبة ا اجتماع ب.ظ 035

 

 ِّ
ب واملخلن لنا الجرأة والشجاعة لنعلن أو يكحتى صل  ص نَّ يسوع املسيح هو الر 

 ثناء خدمتنا وسط االجتماعات.وأ أينما تطأ أقدامنا
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ام حنا عبود * 

 جاكلين خورية*

 يان بولسڤيڤ *

 نجاة دعيم* 

 5/5السبت 

 35 أيوب                      5 - 4 قضاة                  48 -34:  10 أعمال                   

 
 أما جل املرض ى وال سي  أب من مام الر  أارفع صالتك 

 
ب الر   نهل االيمان، ليتحن

 لروح والجسد.، االنفس شفاء عليهم ويباركهم بمسحة

 

 

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غياث دوخي*

 سوسن دوخي*

 سهاد غنطوس* 

 لينا حنا *

 حبيبي كرستينا *

 سبوعآية األ 
 

ُطوَبى ِلَرُجل اَل َيْحِسُب َلُه الرَّبُّ 
 َخِطيًَّة، 

  َواَل ِفي ُروِحِه ِغشٌّ.

 (2:  32)مزمور 

 5/6االحد 

 36 أيوب                    6 قضاة                   18 - 1:  11 أعمال                  

 
 

 حدمدرسة ال   + حد الرابع بعد القيامة ال  خدمةص  0310

 
  .لك عبدك قلًبا مستمًعا يا رب   عطِّ أ

 

 صوم اختياري 

 بليوم الر  

 5/7االثنين  

    37 أيوب                 8 -7 قضاة                 30 -19:  11 أعمال                

 
 املسلوب قف بالثغر وطالب برد  

 فس منغمسة، كل نة، عطشانةب، كل نفس تائهعن طريق الر   ل  ن ض  كل م  

ِّ ن ال ضحإلى ها ب برد  ، طالِّ ةبالخطي
 .اجلهأمن  ب وصل 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 ناهي حبيبي  *

 مدللة انطون * 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 

ة، نقاط برنامج  القراءات الكتابي 
ة الة، الصوم والنشاطات اليومي   الص 

  2018يار ألشهر 

ة/ كفرياسيف ة السقفي  ص اإلنجيلي 
 
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، لدعم 
  الخدمة والخادمين



  5/8الثالثاء  

 38 أيوب                              9 قضاة                      12 أعمال                      
 

 دات  ب. ظ  اجتماع السي   305

 

ب فمل بحكمة الروح دات األخت لينا حبيبي القائمة على خدمة السي   يبارك الر 

 ه.وخالص ة املسيحاملنطوقة لكل سيدة لكي تختبر محب ةكلمالالقدس لتعلن 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غادة جريس *

 روزين شحادة *

 رهام جهجاه* 

 مريانا حبيبي * 

 5/9االربعاء  

 39 أيوب         33: 11 - 1: 10 قضاة                25 -1: 13 أعمال                  
 

   العائالت اجتماع  م  007
   لفريق االنترنت مع الراعي اجتماع م  458

 

 
 
ِّ ث
ِّ ت و ب 

بيدك يا هم كالخزف فريق العبادة، في جميع العازفين واملرنمين ايمان  قو 

 استخدمهم إلتمام مقاصدك.هللا 

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 يوليت انطون ڤ* 

 خوري فايزة* 

  حايكهللاعطا* 

 نوار حايكأ* 

 5/10الخميس  

 40أيوب           15: 12 - 34 : 11 قضاة        52 - 26: 13  أعمال          
 
 

 عداديللشبيبة اإل  اجتماع  ب.ظ 035
 

رت أسواًرا...فيحاربوننا وال يقدرون علينا أل " ب معنا...أما أنا بإلهي تسو  ن الر 

مام عرش ونرفع اجتماع الشبيبة اإلعدادي أ. لنتمسك بهذه الوعود .."فصالة

 ب ملستويات جديدة بالخدمة.النعمة لكي ينقلهم الر  

 صوم مسائي صوم صباحي

 نيسة نقوالأ* 

 داودرزان * 

 بو عقل رنين أ* 

 شادي كنعان* 

 5/11الجمعة 

 41 أيوب                       13 قضاة                            14 أعمال                       
 

 (2لقاء ليوم لألطفال ) ب.ظ  001  -ص 009
 لكبارللشبيبة ا اجتماع  ب.ظ  035

 

ب بعمل الروح القدس وسط األطفال أثناء  ب بالك، لقاءهم هذا اليومطالِّ م طالِّ

 ، والكيف. بارك جميع القائمين على الخدمة

  لقاء مبارك، حصاد وثمر للمسيح.

 صوم مسائي صوم صباحي

 دهم سالم أ* 

 ميسا جريس* 

 سعاد سمعان* 

 ام يوسف بحبح*

           5/12السبت 

 42 أيوب                  15 -14 قضاة                21 -1: 15 أعمال                    

 
 

ِّ لكي *
ب بأعظم بر كة على كنيستنا بالكم والكيف صل   يفيض الر 

 يًضا عن الطريق. أن ابتعد وضل  كثيرة ورجوع كل م   لخالص نفوس
 

 ايًضا  بصالتك االزواج الشابه في وسطنا واجتماعهم هذا الشهر.  اذكر *

 

 صوم مسائي صباحيصوم 

 نبيل خوري* 

 ول ماريناپ* 

 رائدة سمعان* 

م* 
 
 مريانا مسل

 األسبوعآية 
 

ُأَعلُِّمَك َوُأْرِشُدَك الطَِّريَق الَِّتي 
 َتْسُلُكَها.

  َأْنَصُحَك. َعْيِني َعَلْيَك. 
 (8: 32)مزمور 

 

 5/13االحد  

 42 مزمور                     16 قضاة                  41 -22: 15أعمال                    
 

 حدمدرسة ال   + الصعود قبلحد الذي خدمة ال ص   0310

 

 ِّ
شهادتنا وعطائنا  ،خدمتناصلواتنا، نصل من خالل محبتنا، ايماننا، حتى صل 

املخلص الذين لم يسمعوا ولم يعرفوا عن  والجائعة العطشانةكل النفوس ل

 .يسوع

 صوم اختياري 

 بليوم الر  

 5/14االثنين 

                 43 مزمور                  18 -17 قضاة                 15 -1: 16 أعمال                  

     
ب من خالل تواجد ليتمجد عمل الر  دات: للسي  للصبايا و  الروحية لرياضةا

دات سي  صبايا و  ب، مستمر بعالقتهم مع الر   ، نمو  الروحية الرياضةفي خوات األ 

مين على ئعلى القا ةخاص ةبرك سات وخادمات للمسيح، خطوة ايمان،مكر  

 الخدمة.

 

 

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 رشيد حبيبي  *

 ناهدة الكردي* 

 فدوى صياغة* 

 ريما بولس  *

 5/15الثالثاء  

 44  مزمور                       19 قضاة                   40-16: 16 أعمال              
 

 داتظ  اجتماع السي  ب. 305

 

بين  ةقوي ةومحب ةوحد، اتجتماعجميع اال ب بخالص نفوس وسط طالِّ 

ب ، نهضة مضاعفة وانتعاش املؤمنين وسطنا وسط املؤمنين وليحل روح الر 

 .بقوة

 صوم مسائي صوم صباحي 

 شحادةكرستين  *

 رنا بلوط* 

 هللاين عطاڤين* 

 شحادةسارة * 

 



 5/16االربعاء 

 45 مزمور                        20 قضاة                    15 -1: 17أعمال                   
 

   خدمة الصعود + شركة محبة  م  007
 

ع تخومه تبارك جميع املؤمنين بهذا اليوم يا رب  صالة يعبيص: ليتك  ِّ
وس 

ُ
م وت

من  موتحفظه موتكون يدك معهمهم اقدشهود ورسل لك أينما تطأ أويكونوا 

 يتعبه
 

ر  لئال
 
 م لكي يأتوا بنفوس لك.الش

 صوم مسائي صوم صباحي

 لنا شحادة* 

  شحادة سميرة* 

  نزار جريس* 

 هالة عزيزات *

 5/17الخميس  

 46مزمور                 21قضاة                  34 -16: 17أعمال                        
 

 دات للسي  و  لصبايال رياضة روحية   ب.ظ 004  -ص  458
 عداديإل للشبيبة ا اجتماع  ب.ظ 035

 

ة والصحة الجسدية لكي نخدمك بفرح عطنا يا رب  أ ة الروحي  وبسمة على  القو 

 .خريننعكس شخصك لل كي وجوهنا ل

 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفا طعمة  *

 جاكلين طعمة *

 عصام شحادة * 

 رنا شحادة* 

 5/18الجمعة  

 47مزمور                         2 - 1راعوث                     18أعمال               
 

 حدمدرسة ال   ص 0011
 لكبارللشبيبة ا اجتماع  ب.ظ 035

 
 

عد وال تحص ى تنسكب نصلي يا رب  من أجل 
ُ
القس بالل  على الراعيبركات ال ت

 عائلته.و  حبيبي

 
 صوم مسائي صوم صباحي 

 شحادةنهيلة * 

 بسام يوسف* 

 جوني سمعان *

 شقور  جانيت* 

 5/19السبت 

 48 مزمور                  4 - 3 راعوث               20 -1 : 19 أعمال             

 
 لألزواج الشابة اجتماعم  007

 

 كل لتكن ال إرادتي بل إرادتك، أصلي لكي يشفى رب   يا

ك تريد له أن يشفى. روًحا، نفًسا وجسًدا() مريض  ألني أؤمن بأنَّ

 

 صوم مسائي صوم صباحي 

 عبير ياور * 

 ميمة دعيمأ* 

 جواد بنا  *

 منال شاهين* 

 األسبوعآية 
 

 

 َكِثرَيٌة ِهَي َنَكَباُت الشِّرِّيِر،
 َفالرَّْحَمُة  َأمَّا اْلُمَتَوكُِّل َعَلى الرَّبِّ
 ُتِحيُط ِبِه.

 (10: 32 مزمور (
 

 

 

 5/20االحد 

 49مزمور          11:  2 - 1:1صموئيل 1          41 -21:19 أعمال              
 

 ال يوجد خدمة لهذا اليوم 

 )الخدمة في القدس( 
 

 رافق جميع املؤمنين باسمك بهذا اليوم، لتسكب عليهم من بركاتك وغناك يا رب  

 روحك الفياض.من يمتلئوا  لكي

 صوم اختياري 

 بليوم الر  

 5/21االثنين 

 50 مزمور           36 - 12:2 صموئيل1         16 -1:20 أعمال   

 

 ى، وصفحة الراعي القس بالل حبيبي علكنيستنا يكون موقعنصلي حتى 

م للشهادة املؤثرة أمام أعين الخرينأداة تسبوك، يالف كة اطل .ستخد  ر  ب ب 

أفضل ما وا كي يقدمجميع القائمين على الخدمة ل ترافقومسحة الروح القدس 

  ألجل بنيان ملكوت هللا وخالص النفوس. عندهم

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه* 

 لؤي سعيد* 

 جورجي بثينة *

 نزهة طعمة* 

 5/22الثالثاء  

  51مزمور               3صموئيل  1           38 -17: 20 أعمال                       
 

 

 دات. ظ  اجتماع السي  ب 305

 

ع،  اجعلنا يا رب   ِّ
كسلسلة متصلة مع بعضها البعض، نقوي بعضنا، نرفع، نشج 

، نبني نسامح، ن ب   د املسيح.رأسنا السي   الخر، لكي نشبه واحدالحِّ

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 يا خوريڤسل* 

 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 5/23االربعاء 

 52مزمور             5 - 4صموئيل 1           36 -1: 21  أعمال           
 

   العائالت اجتماع م  007
   ليك مكان+  2018لنشاطات صيف  اجتماع م  458

 

العائالتنهضة وانتعاش وسط اجتماع   

الترانيم والهتاف، الصالة والتسبيح لنرى )أسوار العدو  تسقط، كل عالي ينخفض،  ثناءأ

رعب مملكة العدو  
ُ
ل، بالصالة والتسبيح ت

 
بط

ُ
(. تحدث نرى معجزاتو مؤامرات العدو  ت

 ثناء االجتماع.اها ونشهد عنها أبركات عظيمة نر 

 صوم مسائي صوم صباحي

 كرستين شحادة* 

 عبير شحادة* 

 هادية صياغة* 

 لينا جريس* 

 



 5/24الخميس  

 53مزمور          7 - 6صموئيل  1           29: 22 -37: 21 أعمال           
 

 عداديللشبيبة اإل  اجتماع  ب.ظ 035
 

ِّ ل
ب  يسوع وحده كي صل  كات وال  على جميع املؤمنينيملك الر  يكون مللكهِّ نهاية، بر 

ن اعلِّ  .، فرح سماوي، حمايةبفيض وغنى جسدية، تسديد كل احتياجو  روحية

 .جسادهمأمسحة زيت الروح القدس على 

 صوم مسائي صوم صباحي

 مريانا بولس* 

 كرستين بولس* 

 كمال جريس* 

 ريم سمعان* 

 5/25الجمعة 

 54مزمور              8صموئيل  1           21 :23  - 30 :22  أعمال                   
 

 حدمدرسة ال   ص  0011
 لكبارللشبيبة ا اجتماع  ب.ظ 035

 جبل صالة  ب.ظ 009
 

 ، ب  ِّ لكي نترك كل ش يء ونتبع الر 
ِّ صل 

 حضور والتزام، تكريس وعطاء، أمانة وخدمةل صل 

 .غير تاركين اجتماعناو 

 صوم مسائي صوم صباحي

 جاكلين طعمة* 

 خورية جاكلين*

 سهى جريس* 

 زا فرنسيسديمل* 

 5/26السبت  

 55  مزمور         16: 10 - 1:  9صموئيل 1    9: 24 - 22: 23 أعمال           

  

 ةنا بقو لن نكون، امأل  كن نحيا لك ولغير أفي كل صباح جديد  ساعدنا يا رب  

نزرع  ،عمالك ونشهد عنك، نسلك في طريقكأعالي لكي نعمل من األ  ةمضاعف

 ك ونضع يدنا على املرض ى فيبرأون.نشهد عن كلمت والرجاء، ، االيمانةاملحب

 لكي نعمل مشيئتك. ةلهيواملك علينا بسلطانك وحكمتك اإل رب   ساعدنا يا

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 منال شاهين* 

 روزين خوري*

 عدلة بلوط *

 رزان طعمة* 

 سبوعآية األ
 

اْفَرُحوا ِبالرَّبِّ َواْبَتِهُجوا َيا َأيَُّها 
الصِّدِّيُقوَن، َواْهِتُفوا َيا َجِميَع 

 اْلُمْسَتِقيِمي اْلُقُلوِب.
 (11: 32)مزمور 

 5/27االحد 

 56زمور م       15: 11 -17: 10صموئيل 1     27 -10:24 أعمال                  
 

 حدمدرسة األ  +  حد العنصرة أص  0310
 

 

ن ناٍر تستقر  على كل  واحد فينا لنمت   ة منقسمة مِّ ن  لسِّ
 
ب يا رب  أ

ُ
ن الروحِّ لئ اسك مِّ

نا 
ُ
م شيوخ

ُ
ناتنا، ويرى شباُبنا ُرؤى ويحل أ بنونا وب  حالًما. بركات يا القدس، فيتنبَّ

 
أ

 رب  بهذا اليوم على خائفيك.

 
 صوم اختياري  

 بليوم الر  

  5/28االثنين  

 57مزمور                    12صموئيل  1                    25عمال أ    
 

 

ت العواصف د  هما اشتم ،رت ضد شعب هللا ال تنجحصو   ةلآل كأن ن اعلِّ 

وهو  عظم من منتصرأ ناأاعلن باملسيح  ب ممسك يمينك،الر   نأ والهجوم ثق

بقيامته  ةعلن الغلباعات. ثق باملسيح و فوق املرتفبي حلق يُ كالنسور و ي يرفعن

 الجحيم. ةوانتصاره على قو 

 

 

  
  

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي * 

 روني جورجي *

 ميرنا جورجي* 

 بولس نيكول  *

 5/29الثالثاء  
 58مزمور                   13صموئيل  1           18 -1: 26أعمال                         

 

 داتب. ظ  اجتماع السي  305
   

ِّ ل
 ،من وقتنا ئناعطاو  ناالتزام، بهتكريسنا وعالقتنا  بالر   فضاعِّ يُ كي صل 

سة بهذه اا ب  للخدمة. طالب بنفوس مكر  ة لفترة لتواجد في حقل الر  مدعو 

 للخدمة وباركها.

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 ابراهيم خوري* 

 لينا خوري* 

 سارة جريس* 

 طارق أبو شقارة* 

 ألحان أبو شقارة* 

 5/30االربعاء 

 59مزمور                   14صموئيل  1            32 -19: 26 أعمال   
 

   العائالت اجتماع م  007
   م 458

 
 خدمة شفاء بعد االجتماع مباشرة

 

ْير اتِّ "
 
الخ  بِّ

رِّين  ِّ
 
ش ب 

ُ
، امل مِّ

 
ال السَّ  بِّ

رِّين  ِّ
 
ش ب 

ُ
ام  امل قد 

 
ل  أ جم 
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يًضا الراعي القس بالل حبيبي في تقديمه لكلمة هذا املساء وأ بركة مضاعفة ترافق
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