
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  10/1االثنين

 96مزمور                    2 -1نحميا               31-19:  20يوحنا                         

  

ِّ من أجل
 أجلهم من الحماية من اطلب ستمرار،عائلة القس بالل حبيبي با صل 

ال  خدمتهم وحياتهم الشخصية هم وكل آلة صورت ضدماقدأرأسهم إلى أخمص 

آمين .سم يسوعبا تنجح  

 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي * 

                          جورجي روني *

 ميرنا جورجي *

 نيكول بولس* 

  10/2الثالثاء  

 97مزمور                          3نحميا                            21 حنا يو       
 

 دات  اجتماع السي  ظ  ب. 305
 

ِّ حتى ي  
ب صل  املواهب والوزنات التي أعطيت  يثيالحدو  ،جميع املؤمنيننمي الر 

دائًما مثمرين  واكونيستخدمها بكل أمانة و يلكي  ،لهم كل واحد حسب طاقته

 .هموناجحين في الخدمة املعطاة ل

 صوم مسائي صوم صباحي

 يا خوري ڤسل* 

 مريانا بولس* 

 

 طارق أبو شقارة*

 للةاين عطاڤين* 

 لينا جريس* 

     10/3االربعاء 

 98مزمور                        4نحميا                             1يوحنا    1                        
 

 

   العائالتجتماع ا م  007
 

ب بأعظم بَركة على كنيستنا بالكم والكيف لخالص   .نفوسالأن يفيض الر 

ترافق كنيستنا  الروح القدس وعمل مسحة بكل تحضيراته،اذكر" ليك مكان" 

 وأعظم منها. ال بلي عملها املسيح تلتعمل األعمال ال

 
 صوم مسائي صباحيصوم 

 شحادةكرستين  *

 اميمة دعيم* 

 مريم سكس* 

 اخالص نقوال* 

        10/4الخميس 

 99مزمور                 4: 7 - 1: 5نحميا                       2 حنايو  1                                                    
 

 عداديالشبيبة ال جتماع ا  ب.ظ 035
 مجموعة الصالة للرجال  م 037

 

ِّ من أ
 ال جل بلدتنا كفرياسيفصل 

ً
ِّ لحماية  هاقترابخاصة

من االنتخابات، صل 

ِّ لروح املحبة وامن الشري ةبلدال
 جواء سليمةألبعض، ا حترام بعضهمر، صل 

 .والعضوية وسط املرشحين للرئاسة

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور * 

 سهيلة شحادة* 

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال* 

 10/5الجمعه 
 

 100مزمور                12 :  8 - 5:  7نحميا                 3 حنايو  1                         
  

 مدرسة األحد ص 0011
 الشبيبة الكبارجتماع ا ب.ظ 035

 

 

وطالب ، ارفع بصالتك مدرسة األحد واجتماع الشبيبة "اجتماعنا غير تاركين"

 .بات مكرسين لخدمة الر  جنود وجندي   لنرى بالكم والكيف وسطهم 

 مسائيصوم  صوم صباحي 

 عبود  نادية* 

 جاكلين خورية* 

 رزان طعمة * 

 ميسا جريس * 

 شادي كنعان* 

 10/6 السبت 

   101مزمور                   37:  9  - 13: 8نحميا               4 حنايو 1                        

 
ب " :بعلن وعد الر  ا رت أسواًرا...فيحاربوننا وال يقدرون علينا ألن الر  بإلهي تسو 

ب الر  ولكل من اختبر املؤمنين ي القس بالل حبيبي و عالرابيت جل من أ ،" معنا

 ثناء مؤتمر العائالت.وآمن أ

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 كرستينا حبيبي *

 عدلة بلوط* 

 :سبوعآية األ 
 

أَلنَّ الرُّْؤَيا َبْعُد ِإَلى اْلِميَعاِد، َوِفي "
النَِّهاَيِة َتَتَكلَُّم َواَل َتْكِذُب. ِإْن َتَواَنْت 

. "َسَتْأِتي ِإْتَياًنا َواَل َتَتَأخَُّرَفاْنَتِظْرَها أَلنََّها 
 (3: 2 حبقوق)

 

 10/7األحد 

   102مزمور                39:  10  - 38 : 9 نحميا           5يوحنا   1                  
        

 

 مدرسة األحد  +  الثامن عشر بعد الثالوثخدمة األحد ص    0310
 

 

.تشفياملسيح  ملسة من هدب ثوب، شفينابحبره   

ِّ حتى نأتي إلى 
والنفس شفاء الروح أننا سننال كبيرة  ةب ولنا ثقبيت الر  صل 

  والجسد.
 
 ا

 
ِّ لخدشك

لتناول جسد  مة هذا الصباح لنتقدم بايمان وثقةر وصل 

  .خالصالو  شفاءالودم املسيح الذي به 

 بليوم الر   صوم اختياري 

 

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

  2018 األول  تشرينلشهر  

ة/ كفرياسيف ة األسقفي  ص النجيلي 
 
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، لدعم 
  الخدمة والخادمين



 10/8االثنين  

 103 مزمور                      11نحميا                         الثانية يوحنا                         

 
ب حكمة  ."ستشارة في الكنيسةل خدمة ا"

 
طل

 
الروح القدس ترافق الراعي القس ا

بالل حبيبي بكل جلسة استشارية لتقديم املشورة، الدعم والتشجيع، محبة 

معه. وعائلة تتقابلوخالص املسيح لكل شخص   

 

 

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي  *

 مدللة انطون * 

 ايليا حبيبي * 

 حبيبي بولس * 

 10/9الثالثاء  

  23 -1: 104مزمور                 12نحميا                    الثالثةوحنا ي                       
 

 

 دات  اجتماع السي  ظ  ب. 305
 

ِّ من 
واهب ممؤمنين، السعي وراء تنميتها، تثبيت لل جل خدمة واضحةأصل 

ِّ  الروح القدس واستخدامها ملجد اسمه.
ب أصل  ن يسمع كل مؤمن صوت الر 

 ويعمل مشيئته.

 صوم مسائي صوم صباحي

 نيسة نقوالأ* 

 رزان داود* 

 رهام جهجاه* 

 مريانا حبيبي * 

 10/10االربعاء  

 35- 24:  104مزمور                      13نحميا                    يهوذا                            
 

 

   العائالت اجتماع  م  007
   

رنم وتهتف 
 
حدة مع بعضها البعض ت ة مت  فريق العبادة: لنرى من خاللهم خلي 

. فريق ممسوح  ب  قوية يومًيا  ، عالقة وخلوةومبارك، فريق يسعى نحو الهدفللر 

 ب. بارك على الكلمة واملتكلم، مع الر  
 
 ا

 
وشركة املحبة  خدمة الحضانةيًضا ر أذك

 .بعد االجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوليت انطون ڤ* 

  بديع جهجاه* 

  حايكهللاعطا* 

 حايك نوارأ* 

 10/11الخميس 

  25 -1: 105 مزمور                   1أستير                      1رؤيا                             
  

 عداديالشبيبة ال جتماع ا  ب.ظ 035

 

ِّ اذكر اجتماع الشبيبة ال 
هذا الجيل لكي يتمسك بشخص املسيح، لعدادي، صل 

 
 
 ض كل األمور األ ارف

 
ِّ َس رضية التي ت

 جلهم.من أب، قف بالثغر عن الر   همدابعب بإب 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بولس يانڤيڤ* 

 نجاة دعيم* 

 بالل حبيبي  .ق*

 لينا حبيبي* 

    10/12الجمعة 
 

  45 - 26:  105مور  مز                        2أستير                   2رؤيا                          
 

 مدرسة األحد ص 0011
 الشبيبة الكبارجتماع ا ب.ظ 035

 

ِّ من أ.حدأجل مدرسة األ من 
جديدة ملدرسة األحد. ورؤية أفكار وخطة جل .. صل 

ر معلماتنا 
 
ذك

 
تجنيد  ..تضحية.بو  تكريسب ،عطاء مضاعفبمحبة و ب ليعطواا

دد للخدمة  .19/10 فياذكر لقاءهم . معلمات ج 

 صوم مسائي صوم صباحي

 دهم سالم أ* 

 ميسا جريس * 

 عصام شحادة * 

 رنا شحادة* 

 10/13السبت 

  23 -1: 106 مور ز م               4 - 3أستير                     3رؤيا               
 

 

 

  .ومستقبلهم عائلة الراعي القس بالل حبيبي
 
 ن

 
ب تحت ي صل لتكن شمال الرَّ

ينما تطأ ب لهم في خروجهم ودخولهم وأ، حماية الر  رأسهم ويمينه تعانقهم

 . في وازدهار بكل ما يصنعون  قدامهم، نجاحأ
 
بواب ات، املدارس وفتح ألي  الك

  شهادتهم.بمجال  العمل
 

 صوم مسائي صباحيصوم 

 نبيل خوري* 

 ثائر شاهين * 

 رائدة سمعان* 

م* 
 
 مريانا مسل

 آية األسبوع:

ِباْلُقوَِّة، َبْل ِبُروِحي  ِباْلُقْدَرِة َواَل اَل ..."
 ."َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد

 (6: 4 زكريا) 

 10/14االحد 

  48 - 24:  106مور مز             13:  6  - 1:  5 أستير                 4رؤيا            

 
 مدرسة األحد  +  التاسع عشر بعد الثالوثخدمة األحد ص    0310

 
تحول يكي لارفع جميع املرض ى واملتأملين واطلب مسحة شفاء لهم من كل ضعف 

 لى شفاء. إم يتحول ألكل و  لى قوةإ

 بليوم الر   صوم اختياري 

 10/15االثنين 

 22 - 1: 107 مور مز             1:  8 -14:  6أستير                     5رؤيا                     
 

 

ارفع القائمين على خدمة العبادة في الكنيسة، العازفين واملرنمين، مسحة، بَركة، 

للحدث "ليك مكان"، منقادة حسب الروح القدس. قيادة إلهية، أفكار جديدة 

َبل الفريق، تعاون، وحدة، محبة، عطاء  ِّ من أجل كل التحضيرات من قِّ
صل 

 وتضحية لنجاح هذا الحدث.

 صوم مسائي صوم صباحي

 رشيد حبيبي  *

 ناهدة الكردي* 

 سهاد غنطوس* 

 فدوى صياغة* 

 



 10/16الثالثاء 

 43 -23: 107 مور مز                 10 -9أستير                    6 يارؤ                         
 

 داتب. ظ  اجتماع السي   305
 

 ام خد   ب ويفرز وسط كنيستهليحضر لنا الر  
 
د ممسوحين بقوة د  ج  مين معل

 الحصاد كثير والفعلة قليلون  .الروح القدس
 
 ا

 
 الحصاد أن يرسل ب من رب  طل

 .فعلة لكرمه

 صوم مسائي صوم صباحي

 شحادة  كرستين *

 رنا بلوط* 

 خوريإبراهيم  *

 لينا خوري* 

 10/17االربعاء 

 108 مور مز                       2-1شعياء ا                         7 يارؤ                         
 

 

 اجتماع العائالت م  007
 

 "4ليك مكان "كبر ألجل الحدث اأمن صوم جماعي للكنيسة 
 

 ِّ
، " ليك مكان"جميع التحضيرات، الترتيبات واالستعدادات للحدث األكبر لصل 

ِّ أن 
ب صل  ة النحل، كل مؤمن بموقعه لكي يتعظم عمل الر  تعمل الكنيسة كخلي 

 .من خالل الكنيسة واالستعداد للحدث
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 جل اسمكس  

---------- 

 سجل اسمك

---------- 

      10/18الخميس 

 19 - 1:  109 مور مز          4 -3اشعياء                        8 يارؤ                           
 

 عداديالشبيبة ال جتماع ا  ب.ظ 035
 

 

للحدث  في جميع تحضيراتهالقس بالل حبيبي  قوة املسيح على راعينا لتحل  

القدس بكل من الروح د يعالنات وتأي، أفكار جديدة، إكبر " ليك مكان"األ

مور التي سيعلن عنها لتتميم الحدث.  القرارات واأل   

 

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور  *

 شحادة سهيلة* 

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال* 

     10/19ة  الجمع

 31-20:  109 مور مز                         6 -5 عياءاش               9 يارؤ                          
 

 لقاء ليوم الطفال مدرسة االحد ب.ظ   001   - ص 009
 الكبارالشبيبة جتماع ا ب.ظ 035

 

 

ِّ ل
، هو هو شبعه وارتوائه ليكنكثر لشخص املسيح، أ كل مؤمن ستكر  يكي صل 

 . ، الطريق والحق والحياةلف والياء، البداية والنهايةاأل

 
 صوم مسائي صوم صباحي 

 نهيلة شحادة* 

 بسام يوسف* 

  سهاد غنطوس *

 جانيت شقور * 

       10/20السبت 

 110 مور مز                         8 -7 عياءاش                      10 يارؤ                        
 

ِّ ل
، يان(ڤيڤخت قائمين على خدمة أبناء امللك )األ الالروح القدس  ديرشكي صل 

ن يسمعوا . أ"ليك مكان" حدثمن ناحية  (خدمة مسحة يسوع )األخت ناهدةو 

ب بوضوح ِّ همتكل ما يتعلق بخدمفي  لصوت الر 
طاعة،  :عضاء الفريقأل ، صل 

، ايمان ومسحة ترافقهم خالل التدريبات، حماية بدم املسيح ةالتزام وجدي

 .عليهم
 

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 اميمة دعيم* 

  هالة عزيزات *

 ام يوسف بحبح *

 :سبوعآية األ
 

 

 َمْن َأْنَت َأيَُّها اْلَجَبُل اْلَعِظيُم؟"
 َأَماَم َزُربَّاِبَل 
 ! "َتِصرُي َسْهاًل 

 (7: 4 زكريا)
 10/21االحد  

  111 مور مز                          10 - 9 عياءاش                11 يارؤ                         

  
 مدرسة األحد  خدمة األحد + ص    0310

 

ب  كرسةلتكن ارفع كنيستك أمام الر   م   ، ساجدة،كنيسة م 
 
 معطاءة، ،ةيصل

ب ،ةب  حِّ م    .كنيسة منتصرة تدعوا باسم الر 

و مهما كانت املضايقات أللكل ص كنيسة تعلن عن الحق ورسالة الخال 

 االضطهادات.

 
 بليوم الر   صوم اختياري  

 10/22االثنين 

 112 مور مز               13 -11 عياءاش                   12 يارؤ                          

  

شركاء حياتهم جل املؤمنين من أ نضع بين يديك يا رب  مستقبل أوالدنا وبناتنا

ار هكذا أبناء الشبيبة.  وبيوتهم املستقبلية. كسهام بيد جب 

ِّ تحت ظل جناحيك وَس  ظهم يا رب  حَف اِّ 
د كل احتياج لهم ألنك أنت تفتح وال د 

 يغلق.حد أ

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه* 

 لؤي سعيد* 

 جورجي بثينة* 

 طعمة نزهة* 

 10/23الثالثاء 

  113 مور مز               16 - 14 عياءاش                       13 يارؤ                      
 

 

 داتب. ظ  اجتماع السي   305

 

ِّ من أ
بقوة  واخدميمتالء بالروح القدس وسط املؤمنين لكي جل انسكاب واصل 

 قدامهم.يكونوا فعلة مثمرين في كنيستهم وأينما تطأ أب و ونشاط في حقل الر  

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 يا خوريڤسل* 

 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 



 10/24االربعاء 

  114مزمور                  19 -17 عياءاش                    14 يارؤ                          
 

 

   العائالت اجتماع  م   007
 

وحكمة بقوة  يا رب   تمأله  لكي القس بالل حبيبي نرفع أمام عرش النعمة راعينا 

ى وينادي بكل مجاهرة بإنجيل املسيحلكي  الروح القدس وسط اجتماع  يتقو 

ع تخومه.مضاعف و  بقوة وسلطان يا رب   العائلة، استخدمه    وس 

 صوم مسائي صوم صباحي

 لنا شحادة* 

 غادة جريس* 

 بو عقلأرنين * 

 رائدة سمعان* 

 10/25الخميس 

 115 مور مز                   22 - 20 عياء اش               15 يا رؤ                               
 

 

 عداديالشبيبة ال جتماع ا  ب.ظ 035
 

ِّ لحماية 
سة محمية بدم املسيح، الكنيبأن الخير، اعلن  الكنيسة من عدو  صل 

جل نشر رسالة الخالص واعلن كلمة الحق بكل مجاهدة من أو  كنيسة صامدة

 حوال.مهما كانت األ  مان ووقتز 

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفاء طعمة  *

 جاكلين طعمة *

 ردينة بلوط* 

 لينا حنا  *

 10/26الجمعة 

  116 مور مز                    24 -23 عياءاش                  16 يارؤ                         
 

 مدرسة األحد ص 0011
 الشبيبة الكبارجتماع ا ب.ظ 035

 جبل صالة م 009
 

ِّ أ
 ،ن ننموا يومًيا بحياة القداسة، االنكسار، التوبة والتواضعصل 

 كثر بأبونا السماوي يسوع املسيح له كل املجد.ه ألكي نتشب  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 نبيل خوري* 

 خوريةجاكلين *

 سهى جريس* 

 هادية صياغة* 

 10/27السبت 

 117 مور مز                   26 -25 عياءاش             17 يارؤ                           

 

 .فهاخر يعتني بالراعي الصالح الذي نت  أنعم يا رب  

ي
 
ي .الذين فتروا وانجذبوا خلف شهوات العالمجل كل من أ نصل

 
لرجوعهم  نصل

  ،لطريق الحق
َ
 َح ت

َّ
 كنيستك.عليهم لكي نراهم وسط  ن يا رب  ن

 

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين *

 نزار جريس* 

 منال شاهين* 

 عدلة بلوط *

 :سبوعآية األ
 

َأَيْسُلُب اإِلْنَساُن اهلَل؟ َفِإنَُّكْم "
َسَلْبُتُموِني. َفُقْلُتْم: ِبَم َسَلْبَناَك؟ ِفي 

  ."اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمِة
 (8:  3 مالخي)

 

                                                                                                                      10/28األحد 

  118مز                    28 - 27  عياءاش                      18  يارؤ                         

                    بداية التوقيت الشتوي                                                                                                         
                                                                                                                  دمدرسة األح  + بعد الثالوث  العشرونخدمة األحد ص   0310

 مسابقة املرحلة السابعة واألخيرة في انجيل يوحنا م   006

 ِّ
ِّ وَ  ،رباط املحبة بين مؤمني الكنيسة يا رب   قو 

 اواحًد  اد صفوفنا واجعلنا قلبً ح 

كبر من امليالد والحدث األقترابنا وخاصة ال واحدة نتشارك في كل ش يء اونفًس   

ب لنصنع ما يحلو في عينيه.داة بيد الر  نصلي أن نكون أ  ." ليك مكان"   
 

 

 صوم اختياري ليوم الر ب

        10/29االثنين 

 32 -1:  119 مور مز            30 -29 عياء اش              19 يارؤ     

 
ِّ  ."العمل ما دام نهار"

ام وخادمات املؤمنين من لكي ينمو صل  في الكنيسة كل خد 

سخياء في تطوير نكون أب من وزنات ومواهب لعطاه الر  واحد حسب ما أ

 .بلبنيان ملكوت الر   خدماتنا

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 آنا ناصر* 

 عبير شحادة* 

 شحادةسارة  *

 سمعانجزيل *

                                                                                                                   10/30 الثالثاء

 64 -33:  119 مور مز                   33 -31 عياءاش              20 يارؤ                     
 

 داتب. ظ  اجتماع السي   305 
 

ِّ ليكن كما في السماء كذلك على مام الر  ارفع اجتماع العائالت غًدا أ
ب وصل 

لهي لحياة، شفاءات، فرح، سالم، حضور إرض، نفوس تكتب اسمها في سفر ااأل 

 ثناء االجتماع وخدمة الشفاء غًدا. املجد ونشهد عن عظمته ألرب  

 صوم مسائي صوم صباحي

 سعاد سمعان* 

 دينيز منصور  *

 سلومجورجيت *

 سماح سالم* 

                                                                                                                          10/31االربعاء 

 96 - 65 :  119 مور مز          35 - 34 عياءاش           22  - 21يا  رؤ 

  + خدمة شفاء  العائالتجتماع إ  م  007
 

 
 
والحدث مبر للصوم والصالة لدعم نشاطات ميالد الفادي ڤبوا شهر نو ترق

 ."4األكبر للعام "ليك مكان

 ب الحكمة في جميع الترتيبات.يعطيهم الر  اذكروا الراعي والخادمين حتى 

 

 

 

 
 

 صوم مسائي وم صباحيص

 عبير ياور * 

 أميمة دعيم* 

 جواد بنا * 

 ريم سمعان     * 
 

 


