
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  12/1 السبت

 147مزمور                        5مراثي إرمياء                    4بطرس   1                 
 

ِّ "ليك مكان"فريق العبادة للحدث تحضيرات جل أقف بالثغر من لن
، صل 

 .ختيار الترانيم، املشاركاتل 

ِّ لتكريس  
صوات ممسوحة أالعزف، يمان، مسحة في إالعبادة، قوة فريق صل 

 عضاء الفريق.أبالروح، حماية على  ومنقادة

 صوم مسائي صوم صباحي

 آنا ناصر *

 عبير شحادة *

 بشير نقوال *

 بلوط ردينة *

 سالم سماح *

 سهيلة شحادة*

 :سبوعآية ال 

 

 هللاِّ فينا: "
ُ
ة  َمَحبَّ

ْ
َرت ظهِّ

ُ
 بهذا أ

ى 
َ
 إل

َ
ُه الَوحيد

َ
 قد أرَسَل ابن

َ
أنَّ هللا

حيا بهِّ 
َ
ْي ن

َ
مِّ لك

َ
 . "العال
 (9: 4يوحنا1)

  12/2 االحد

  148مزمور                       1حزقيال                   5بطرس  1               

  
 .+ مدرسة الحددڤنت   الحد الول في ال   ص3010

 للمجيئ ة الشمعة الولىإضاء

 ِّ
 فترة في وعطائنا وشهادتنا خدمتنا يماننا،إ محبتنا، خالل من نصلحتى  صل 

  عن تعرف ولم تسمع لم التي املؤسسات كل لىإ امليالد
 
 يسوع وفادينا صنامخل

 .املسيح

 صوم اختياري ليوم الر ب

  12/3 االثنين

 149مزمور                   3-2حزقيال                    1  طرس ب 2           
 

 

 

 مسحة الروح القدس على الراعي القس بالل حبيبي في تحضير الكلمة للحدث

ن رجوع كل مَ تشجيع، تكون سبب خالص، تحرير،  وإلقائها لكي "مكان ليك" 

 
َ
  . وابتعدل  ض

 مسائي صوم صباحي صوم

 جورجي روني *

 جورجي ميرنا *

 دينيز منصور  *

 شقارة أبو طارق *

 خوري جوانا *

 جوانا نقوال *

 4/12 الثالثاء

  150مزمور                      5 - 4حزقيال                    2بطرس  2                 
 

 

 
 

ِّ من أجلهنبارك جميع سي   "من يجدها ة فاضلةمرأ"ا
لكي  دات الكنيسة وصل 

 . نور على منارة في كنيستهن، بيوتهن وأينما تطأ أقدامهن يبقين

 مسائي صوم صباحي صوم

 شاهين ثائر *

 الكردي ناهدة *

 سكس مريم *

 نقوال اخالص *

 مريانا بولس *

 5/12 االربعاء

 40إشعياء                 7- 6حزقيال                    3بطرس  2               

 
 اجتماع العائالت  م   007

 
 

 

ِّ لجميع الخادمين في
" شوق مضاعف لالقتراب من ليك مكان"  صل 

واللتزام في حضورهم تكريس، تجديد عهودهم  محضر هللا،

لى الياء، اطلب لف إ. اذكر الحدث بكافة تفاصيله من الالجتماعات

  بالدم عليه. ةحماي

 جماعي للكنيسةصوم 

  12/6 الخميس

 41إشعياء                      9 - 8حزقيال                   1غالطية                   
         

 

 

 (الخير لهذا العام)اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305
 

ب لقائمين على الخدمة، انسكاب روح اطلب بَركة خاصة على الشبيبة وا الر 

 بمحبة، خالص، ايمان وثبات.                                           كي تمتلئعلى كل نفس ل

 
 مسائي صوم صباحي صوم 

 عبود  نادية *

 خورية جاكلين *

 ڤيڤيان بولس *

 نجاة دعيم *

 خوري ابراهيم*

 خوري لينا *

 7/12 الجمعه

 42اشعياء                  11-10حزقيال                    2غالطية               
 

 مدرسة الحدص  0011
 (الخير لهذا العام)اجتماع للشبيبة الكبارب.ظ  305

 

 ثناء زيارتها للمؤسساتوخاصة أ  أينما تطأ أقدامهااستخدم كنيستك يا رب  

 .ك العجيب. استخدمنا يا رب  ب  تشهد عنك وعن ُح حتى 

 

  
 

 مسائي صوم صباحي صوم

  رزان داود *

 عقل أبو رنين *

 لينا حنا *

 غنطوس سهاد *

  بولس ريما  *

  ام يوسف بحبح *

 

 ،اليومية املقدس الكتاب قراءات برنامج
 والنشاطات الصوم الّصالة، نقاط

 اليومّية

  2018 لشهر كانون األول

 

ص لكنيسة
 
ة املخل ة اإلنجيلي   كفرياسيف /السقفي 

 الراعي الكنيسة، ،امليالد نشاطات ليك مكان لدعم
  والخادمين ةالخدم وعائلته، حبيبي بالل القس



 8/12 السبت

 43إشعياء               13 -12حزقيال                20 -1: 3غالطية            
 

  حبيبي وتأييده أثناء تقديم الدعوة فيب للراعي القس بالل فقة الر  امر 

 . "ليك مكان"

 عداد هؤلء منذ اآلن. ب في إعمل الر  و  قبول الناس لها
 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 دوخي غياث* 

 دوخي سوسن *

 كرستين بولس *

 أنيسة نقوال  *

 كنعان شادي  *

 هللاعطا يعقوب *

 :سبوعال آية 

 

مِّ "
َ
ى العال

َ
ُه إل

َ
لِّ هللُا ابن ْم ُيرسِّ

َ
ُه ل

َّ
 لن

َم،
َ
 لَيديَن العال

ُم  
َ
َص بهِّ العال

ُ
 . "بل لَيخل

 (17يوحنا:3)

 

 

 

 12/9 االحد

 44 إشعياء        15 - 14  حزقيال           20:  4  - 21:3غالطية             

 
 .+ مدرسة الحددڤنت  من ال  الحد الثاني  ص3010

 للمجيئ الثانيةة الشمعة إضاء

 
ريق بناء امللك والرقصة التسبيحية من فب للترنيمة الخاصة، جوق أتأييد الر  

 ونهضة للناس. ةمسحة يسوع، ليكونوا سبب بَرك

 الر ب ليوم اختياري  صوم

 12/10 االثنين

 45إشعياء           16حزقيال                  31 -21:4   غالطية                       
 

دات ب.ظ   305  اجتماع السي 
 

  

  حماية إلهية مضاعفة لهم  عائلة الراعي القس بالل حبيبي:

ـــع تخومهم واستخدمهم فـــيفرد فـــرًدا . باركهم يــا رب  ووس   

 " كسهام بيد جبار.ليك مكان" 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 مدللة انطون  *

 ڤيوليت انطون  *

 ايليا حبيبي  *

 بولس حبيبي  *

 كرستينا حبيبي *

 12/11 الثالثاء

 46إشعياء                 17حزقيال                15-1:5غالطية                  
 

 

 + معايدة 1املؤسسات افتقاد ص  0001

ب. أ ثمار أ في قلوب الكثيرين ولد يا رب  مضاعفة وربح نفوس كثيرة للر    

 يعرفك بعد.ن ل امليالد واظهر نفسك لكل مَ فترة  في                 

 مسائي صوم صباحي صوم

  شحادة كرستين *

م مريانا *
ّ
 مسل

 سمعان سعاد *

 شحادة عصام *

 شحادة رنا *

 لينا جريس *

 12/12 االربعاء

 47إشعياء                  18حزقيال                 26 -16: 5غالطية                        
 

 

 مناولة املرض ى واملسنين في البيوت  ص 0010
 

 اجتماع العائالت  م  007

 

" مستويات جديدة لهم ليكونوا سبب ليك مكان" كل الذين سيخدمون في

ع الراعي المين القس بالل حبيبي ليمنحه الر ب القوة 
َ
رف بَركة ونور لكثيرين. اِّ

 ثمار الروح والصحة لينطق بمجاهرة لتوصيل رسالة اإلنجيل. والحكمة،

  
 

 جماعي للكنيسةصوم 

 13/12 الخميس

 48إشعياء                      19حزقيال                     6غالطية                  
 

 + معايدة 2افتقاد املؤسسات ص  0001

 

ِّ من 
، باركهم باسم املسيح، شر    وشبهجل حماية املؤمنين من كل شر  أصل 

ِّ من 
 ملن حولهم. أجلهم لكي يكونوا سبب بركةادعمهم، صل 

 مسائي صوم صباحي صوم

  سالم أدهم *

 جريس ميسا *

 شاهين منال *

 عطاهللا حايك*

 أنوار حايك *

 خوري روزين *

 14/12 الجمعه 

 49إشعياء                      20حزقيال                     1أفسس                       
 

 )في الكنيسة(لقاء  ميالدي  لألطفال ب.ظ   302

فريق  سكتش،عرض ال  ترانيم، طفال أمام عرش النعمة، منل ا ارفع لقاء

ِّ  أبناء امللك...
والخالص التي ستعطى حتى تصل إلى  جل رسالة امليالدمن أ صل 

 .قلوب الطفال

 مسائي صوم صباحي صوم

 خوري نبيل *

 بلوط رنا *

 سلڤيا خوري *

 سمعان سيليم*

  حبيبي مريانا *

 عطاهللا نيڤين*

 15/12 السبت

 50 إشعياء                    22-21حزقيال                 2أفسس                        
 

 معايدة+  3افتقاد املؤسسات ص  0001

ليمنح الر ب الراعي القس بالل حبيبي الصوت النبوي لكي يعلن رسالة 

افقه.حماية جسدية وقوة إ ،"ليك مكان" فيالخالص   لهية تر

 صوم مسائي صوم صباحي

 سهى جريس *

  روزين شحادة *

 صياغة فدوى  *

 بلوط عدلة *

 طعمة رزان *

 نيكول بولس *

 



 :سبوعآية ال 

 

َم "
َ
ْم يأتِّ لُيخد

َ
لنَّ ابَن اإلنسانِّ أيًضا ل

َم   بل لَيخدِّ

 عن كثيريَن 
ً
دَية فَسُه فِّ

َ
َل ن ."ولَيبذِّ  

(45: 10)مرقس    

 

 16/12  االحد

  51إشعياء                        23حزقيال                   3أفسس               
  

 

 +  مدرسة الحددڤنت  الحد الثالث في ال خدمة ص   3010

 للمجيئ الثالثةة الشمعة إضاء

 
 

 تحت ونضعهم أجلهم من بالصالة نلتزم. رب   يا يديك بين املرض ى نضع جميع

 حد   فوق  لنك ،تقدر وانت حي انت أعظم انت أقوى  الغالي، انت دمك

ر   .يسوع يا التصو 

 
 صوم اختياري ليوم الر ب 

 17/12  االثنين

 52إشعياء                  24حزقيال               16 -1: 4أفسس                    
 

  مجموعات صالة يومية في الكنيسة

     "4 ليك مكان"  من أجل الحدث الكبر للعام      
 12/20 الخميس وحتى 12/17من اإلثنين 

 
 

اقع، ل، "ليك مكان"تضرعاتنا من أجل يضاعف صلواتنا و ل نرى املستحيل أمر و

  .قدام املسيحالجلوس عند أ ونختار انشغالية فض كل نر 

 مسائي صوم صباحي صوم 

  حبيبي رشيد *

 الكردي ناهدة* 

 ريم سمعان* 

 حبيبي القس بالل  *

 لينا حبيبي * 

  بنا جواد *

 18/12  الثالثاء

 53إشعياء            26 -25حزقيال              32 -17: 4 أفسس                       
 

 ِّ
يستخدمهم لكي  حماية روحية وقوة جسدية للخادمين في فترة امليالد، صل 

رسالة اإلنجيل لكل  ي مختار ة لنشر نر ب بإيمان وسلطان لكي يكونوا أواال

ى لجواء روحية وطقس مالئم ومريح لأ قدامهم. مكان تطأ فيه أ
 
كبر عدد يتسن

 ب.ممكن من الناس الحضور وسماع كلمة الر  

 مسائي صوم صباحي صوم

 شحادة لنا *

 عبير شحادة *

 وسام حبيبي  *

 حبيبي كرستين *

  جريس نزار *

  عزيزات هالة* 

 جهجاه رهام *

 طعمة جاكلين*

 12/19 االربعاء

 54إشعياء              28 -27حزقيال              20 -1: 5أفسس                 

 
 اجتماع العائالت  م     007

 

 و  ن اسمـك الــذي فــوق كل اسم يهيمن على الحدثنريد يا رب  أ*"  ليك مكان " 

 الخير . يطرد كل روح وكل تشويش من عدو  

 ن سلطان يسوع وحده على الحدث.اعلِّ *

* 
 
 حد كمؤمنين بالصالة ونقف بالثغر لنرى باإليمان كثيرين يأتون للملكوت.نت

 

 جماعي للكنيسةصوم 

 20/12  الخميس

  55إشعياء            30 -29حزقيال              33-21: 5أفسس                      
   

بأن نذهب إلى العالم ونبشر ب الر   ن نعمل بوعدما أعظم أ" ليك مكان "

  كلها. للخليقة
ُ
 ا

ُ
ب مسحة على الكلمة واملتكلم، املشاركات والشهادات، طل

اطلب لهم ية، قوة إيمان، اطلب لهم الحما .العازفين واملرنمين ،فريق العبادة

 السلطان من فوق ليستخدمهم الر ب حسب قصده.
 

 

 

 
 

 صوم مسائي صباحيصوم 

 طعمة هيفا* 

 بسام يوسف* 

 ياور  عبير *

 دعيم أميمة* 

 جوني سمعان *

 جانيت شقور  *

 شاهين منال *

 صياغة هادية *

 21/12  الجمعه

 56إشعياء                 32 -31حزقيال                    6أفسس              
 

 داهود الكبرى                   القاعات    4ليك مكان     م 006                                     
 

نطلب سحاب من . رض كما في السماء كذلك على ال لتكن مشيئتك يا رب  

  .غطي الحدث بالكاملب يُ مجد الر  

  كل مجد وحمد وتسبيح. بل لسمك نعطي ليس لنا يا رب  

 صوم اختياري من اجل " ليك مكان"

 22/12 السبت

  57إشعياء                 33حزقيال                 11-1: 1فيلبي                    
 

 

 عمل تطوعيب.ظ   005
 

 

ِّ من أ
  الشموع.جل كل التحضيرات والترتيبات لخدمة صل 

ُ
د ول عَ بركات ل ت

 الكلمة واملتكلم حتى تأتي بثمر مضاعف.، بارك وامسح تنسكب تحص ى
 

 مسائي صوم صباحي صوم

  بنا يوسف *

 جريس غادة *

 جهجاه بديع* 

 سعيد لؤي * 

 شعبي ميشيل *

 شعبي ريم *

 جورجي بثينة* 

 طعمة نزهة *

 :سبوعآية ال 

 

":
ً
ُسُه آَية

ْ
ف
َ
ُد ن ِّ

ي  ُم السَّ
ُ
يك ْن ُيْعطِّ  َولكِّ

ْدُعو  
َ
ا َوت

ً
ُد اْبن لِّ

َ
ْحَبُل َوت

َ
َراُء ت

ْ
َعذ

ْ
َها ال

يَل »اْسَمُه  وئِّ
ُ
ان مَّ  . "«عِّ

 ( 14: 7)اشعياء 
   

 

 
 



 23/12 االحد

  58إشعياء            34حزقيال                     30-12: 1فيلبي 
 

   + العشاء السنوي             الشموع امليالدية خدمة   م 006 

  
 

ِّ َح 
ر كنيستك يا رب  لستقبال خدمة الشموع بهذا املساء، بركة ومسحة غير ض 

تك وخالصك، بارك كل فقرة من عادية، حضور مميز، نفوس تختبر محب  

  الر ب وحده.  مشيئةالخدمة لتتم  

 

 
 

 صوم اختياري 

 24/12 االثنين

  59إشعياء                 36 -35حزقيال             11 -1: 2فيلبي                  

 
 عمل تطوعي  ص 0011

 
التوبة  نكسار، حياةنعمة التواضع وال ليمنح الر ب كنيسته بهذا اليوم 

الة والتشفع، العطاء والرحمة لكي  والقداسة، اإليمان والشهادة، الص 

 . يشهدوا بحياتهم عن طفل املغارة

 

  

 25/12 الثالثاء

  60إشعياء               37حزقيال                30  -12: 2فيلبي                        
  

 اْسَمُه 
َ
اَوَيْدُعون

َ
هلُل َمَعن

َ
يُرُه:ا سِّ

ْ
ف
َ
ي ت ذِّ

َّ
يَل ال وئِّ

ُ
ان مَّ  .عِّ

 (23:1)متى 

 
 

 + معايدةعيد ميالد الفادي خدمة   ص0011 

 
 

ني ة    تنمحي الخطايا بكل  الد  ي تكبر املحب   بميالدك يا رب 

 .بركات ل تعد ول تحص ى على خدمة امليالد

 26/12 االربعاء

 61إشعياء                      39 -38حزقيال                   3فيلبي            
 

 

 لف خير كل عام وأنتم باملسيح بأ
 

ِّ عَ 
 ب على حياتكد بركات الر  د 

 اجلهواشكر يسوع من أ 

   12/27 خميسال

 62إشعياء                41 - 40 حزقيال                       4فيلبي                 

 
  

 

 

 

 

 

 

تألق، فرح وسالم داخلي،  ، من نجاح، ازدهار،ة املؤمنينحيابركات وفيرة على 

 إيمان وشهادة، تسديد كافة الحتياجات. 

  

 

 12/28جمعه ال
 

  63إشعياء             43 - 42 حزقيال                23-1:1كولوس ي                 

 

 

 

 ِّ
ب كل الحداث، كل الشباب والشابات املراهقين الصغار يحمي الر  حتى صل 

ِّ من أالشر  من فخ ابليس ومن هذا العالم
جلهم لكي يثبتوا في مخافة ير، صل 

 ب ويعيشوا حياة القداسة وحياة مكرسة للمسيح.الر  

            29/12 السبت
  64إشعياء          45  - 44حزقيال            19: 2 -24: 1كولوس ي                     
 

 
 

 

 

 مهما كانت الظروف أو المور التي تستنزف طاقاتنا، 

ب   ه أعيننا نحو الر  ِّ
 لنوج 

 .لن منه فقط الخالص والنتصار

 :سبوعآية ال 

" 
َ
ين لِّ كِّ

َّ
ُمت

ْ
ل ُه لِّ

َ
ت
ْ
َعل

َ
يَك، َوف فِّ ائِّ

َ
خ ُه لِّ

َ
ْرت

َ
خ

َ
ي ذ ذِّ

َّ
َم ُجوَدَك ال

َ
ْعظ

َ
َما أ

رِّ 
َ
َبش

ْ
ي ال َجاَه َبنِّ

ُ
ْيَك ت

َ
  "َعل

 (19:   31مزمور )
 

 

 

 65إشعياء             47 - 46 حزقيال       17:  3 -20:  2 كولوس ي         12/30حد ال 
 

 حد   + مدرسة األ األحد الذي بعد امليالدخدمة ص 3010                         

   
 

ِّ للر اعي القس بالل حبيبي
طريق ال لتعد   لتكن كلمته صوت صارخ في البرية صل 

 .الثاني ملجيئه
 

 

  12/31 االثنين

  66إشعياء           48   حزقيال            18: 4 -18: 3كولوس ي                         
 

                                       في الكنيسة نة الجديدةاستقبال الس    م0011                      

 يا كنيسة
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عنك، كل نفس تبحث  نفس بعيدة خالص كثيرين، خالص كل 2019سنة 

 عنك، كل نفس محتاجة... لتعرف أنك أتيت لتخلصها ويكون لها حياة أبدية.
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