
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         4/1 االثنين 

 1 أيوب                      31 -30 عدد                     16 -1:  20 متى                    
 

 
 

 

ة ب في حياة كل واحد فينا. يمألنا بحكمة روحي  ان ندرك مشيئة الر   :املؤمنين

وكالمنا. نعيش حياة ترضيه وتكرمه. نمتلئ بفرح املسيح في تعامالتنا وقرارتنا 

 .ا. ونصنع الخير مع اآلخرينوقوته. نكون شاكرين دائم  

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي  *

م *
ّ
 مريانا مسل

 روني جورجي *

 ميرنا جورجي *

           4/2 الثالثاء 

 2  أيوب                        34 -32 عدد                 34 -17: 20 متى                       
 
 

 داتاجتماع السي  

 

بزِ  ليس  
ُ
ه ِبالخ حد  حْيا و  سان ي 

ْ
ِل   بل اإِلن

ُ
ة   ِبك ِلم 

 
خُرُج  ك

 
ِم  ِمن ت

 
ِ لنتعمق : هللا ف

صل 

 
 
 خاصة

 
ا وليال في فترة الصوم لكي نمتلئ من روح هللا  بكلمة هللا ونلهج بها نهار 

 بقوة مضاعفة.

      

      

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ميسا جريس *

 رهام جهجاه *

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة *

   4/3 االربعاء 

 3  أيوب                  36 - 35 عدد                27 - 1: 21 متى                        
 

 العائالتجتماع ا
 

 

ا، سجد للر  أ ب فيعطيك سؤل قلبك:تلذذ بالر   سجد أخضع له، إب يومي 

 الساجدين الحقيقين.بالروح لكي نكون مع 

ِ لكي نأتي نحُن املؤمنين الى بيت الر   جتماعنا:إغير تاركين 
شتياق إب بفرح و صل 

ملالقاته، نأتي وقلوبنا منفتحه لسماع صوته، نصلي ونطلب الكم والكيف 

 صوم مسائي صوم صباحي  على اجتماع العائالت.

 يوليت انطون ڤ *

 خوري فايزة *

  حايكهللاعطا *

 نوار حايكأ *

  4/4الخميس 

 4  أيوب                      2 -1 تثنية                    46 -28: 21 متى                       

 

 عداديللشبيبة اإل جتماع ا

 

صين، ثبات للمؤمنين ونهضة للخادمين  عدادي:إل الشبيبة ا
 
خالص للغير مخل

، اطلب بر كة ومسحة الروح القدس على اجتماعهم، بارك القائمين على منهم

 خدمتهم األخت رنا واألخ عصام شحادة لكي يستخدمهم الرب بقوة مضاعفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 نيسة نقوالأ *

 عبير شحادة *

 شادي كنعان *

 كرستينا حبيبي * 

 

          4/5 الجمعه

 5  أيوب                      4 -3 تثنية                      22 -1: 22 متى                     
 

 حدمدرسة األ 

 لكبارللشبيبة اتماع جا
 

ِ من اجلها  قف بالثغر :خدمة مدرسة االحد
    اجل اطفال تأتي وتختبر  ان وصل 

 يسوع.محبة وقيامة الرب 

ة  جامعي:الالشبيبة الثانوي و  ت يا رب رجاءهم بك حتى يعرفوك وقو 
ثب 

بارك  .قيامتك ونصرة فدائك لهم

 القائمين على خدمتهم .

 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين *

 نزار جريس *

 لينا جريس *

 مريم سكس *

 4/6السبت 

 6أيوب                       6 -5تثنية                     46 -23:  22 متى                    

 

 

ا  اللهمَّ ارحمني انا الخاطي. قدوس، قدوس،قدوس ِي لكي نعيش يومي 
 
نصل

 .بحياة القداسة، التوبة واالتضاع امام الر  

 صوم مسائي صوم صباحي

 اميمة دعيم *

 منال شاهين *

 جواد بنا * 

 أدهم سالم *

 سبوعآية األ
 

 

 

 4/7االحد 

 7 أيوب                       8 -7 تثنية                      12 -1: 23 متى                     

 حدمدرسة األ  +   األحد الرابع من الصوم

 

، بارك خدمتة وكل بارك يا رب خادمك املُبارك )رجل هللا( القس بالل حبيبي

ما يتكلم به من اجل بنيان ملكوتك، بارك حياتُه،  جسدُه ورحُه، كن له يا رب 

املعين والسند، البرج الحصين في وجه العدو، كن له الراعي الصالح، كن له 

 كن له الشفيع والطبيب.

 

 
 

برنامج 

  2019 نيسانلشهر 

ة/ كفرياسيف ة األسقفي  ص اإلنجيلي 
 
 لكنيسة املخل

الراعي القس بالل حبيبي  ،أسبوع اآلالمالكنيسة، لدعم
  وعائلته، الخدمة والخادمين



 4/8 االثنين

 8 أيوب                   10 -9 تثنية                    39 -13: 23  متى                    
 

 

 

 

، ليعلن وبثقة تامة بدم الحمل: مع انه ال يزهر التين الكنيسةطلبة لكل فرد في 

ه وال يكون حمٌل في الكروم، يكذب عمُل الزيتونة، فإني افرح بالر  
ٰ
ب وأبتهج بإل

 مينآخالص ي. 

  

 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي  *

 ايليا حبيبي  *

 بولس حبيبي* 

 4/9 الثالثاء

  9 أيوب                12 -11 تثنية                      31 -1: 24  متى                    
 

 داتاجتماع السي  

 

ر 
ُ
ويسكب جاماته على في اسبوع اآلالم  كل يومكي يبارك الر ب  وسبح  اشك

تعزية وشفاء، اذكر فريق العبادة بكل تحضيراته  وغلبة، كنيسته من خالص

الكلمة واملتكلم  لالسبوع، القراءه، املتشفعين ومن هم في خدمة االعوان. 

  .تقديم الدعوة ليتقدم اكبر عدد
 صوم مسائي صوم صباحي 

 اخالص نقوال* 

 بشير فرح *

 فايزة خوري *

 نزهه طعمة *

 4/10االربعاء 

 10 أيوب                   14 -13 تثنية                       51-32: 24 متى                     
 

 العائالتجتماع ا
 

نبتعد عن العالم وال ننفصل عنهم بل نصلي ونطلب مساعدة الرب حتى  ال

 .حتى الروح القدس يعمل في حياتهمكيف نصل للعالم من اجل التبشير نعرف 

 صوم مسائي صوم صباحي

 منال شاهين *

 روزين خوري *

 عدلة بلوط *

 رزان طعمة *

 4/11الخميس 

 11 أيوب                   16 -15 تثنية                   30-1: 25 متى                       
 

 عداديللشبيبة اإل جتماع ا

 
 

يا رب، للثبات وإعالن بركاتك وأمجادك في عصاك وعكازك ان نستند على 

   .الصالة والصومحياتنا وفي كنيستنا وهما: 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ق. بالل حبيبي *

 لينا حبيبي  *

 جورجيت سلوم*

 سماح سالم  *

 4/12الجمعة  

  12 أيوب                 18 -17 تثنية                   46 -31: 25متى                       
 

 حدمدرسة األ 

 لكبارللشبيبة اتماع جا
 

ب  القائمين على  ِ ليستخدم الر 
ة ونعمة الشبيبة بالكنيسة الخدمة صل  بقو 

ب بر كة على  لبنيان هموسلطان، ويكون لهم تأثير إلهي وسط
ُ
ملكوت هللا، اطل

ة، ايمان  ي  د  .الشبيبة، التزام وج   ونمو 

 صوم مسائي صباحي صوم

 بلوط ردينة* 

 مدللة انطون  *

   مريانا حبيبي *

 سارة شحاده *

 4/13السبت 

  13 أيوب                     20 -19 تثنية                25 -1: 26  متى                     

  

 

وه بالصوم والصالة لكي يتقوى ان تكون حياتنا مدعُ كمؤمنين  اعطنا يا رب

ِلُب و ايماننا ويكون لنا ايمان جريء ونعلن الوعد، 
ْ
غ
 
ِتي ت

َّ
 ال

ُ
ة ب 

 
ل
 
غ
ْ
هِذِه ِهي  ال

ا
 
ن
ُ
ان : ِإيم  م 

 
ال ع 

ْ
 . ال

 صوم مسائي صوم صباحي

 منال شاهين *

 عبير ياور  *

 غياث دوخي *

 سوسن دوخي* 

 سبوعآية األ 
 

 

 

 4/14االحد  

  14 أيوب                  22-21 تثنية                       46 -26:  26 متى                  

 

 حدمدرسة األ  +   من الصوم الخامساألحد 

 
افتقاد عائالت  ، إجعلهم يا رب ينقلوا فرح طفال كنيستناأخالص نفوس و

  مينآخالصك ألفراد عائالتهم، 

 

 4/15االثنين 

 15أيوب                   24 -23 تثنية                75 - 47 : 26متى                     

 

ب في حياتهم، مستقبلهم، لتكن مشيئة الر  عائلة الراعي القس بالل حبيبي: 

د كل احتياجاتهم، يسدت .بكل ما يصنعون  بالر   ةخدمتهم، لتكن مشيئ

ا لكي يتمموا عمل   .  الرب  ومشيئة حمايه، قوة من االعالي تنسكب عليهم يومي 

 صوم مسائي صوم صباحي

 رشيد حبيبي  *

 ناهدة الكردي *

 نبيل خوري* 

 سهاد غنطوس *

 لينا حنا  *

 فدوى صياغة *

 



 4/16الثالثاء 

 16 أيوب                     27-25 تثنية                     31 -1:  27 متى                     

 

 داتاجتماع السي  

 

د بركات الر ب على  ِد  . بالهتاف والتسبيح االسبوعيةالكنيسة  عاتاجتماع 

لكل  واملتكلميحدث خالص، شفاء، تحرير، فرح وامتالء. بارك الكلمة 

، بارك املؤمنين وكل من اجتماع

 .يسمع ويعمل بكلمة هللا
 صوم مسائي صوم صباحي

 كرستين شحادة  *

 رنا بلوط *

 سهى جريس* 

 ين عطاهللاڤين *

 نيكول بولس *

 سرين رهوان* 

 4/17االربعاء 

 17أيوب                      28تثنية                       66 -32:  27متى                        

 
 

       البيوتمناوالت العيد في    ب.ظ 1:00  -ص  10:00

 
 

 العائالتجتماع ا
 

م ايامنا في 
 
ب كل التفاصيل. وحين ب كل صباح للر  ان نسل

 
سائلينه ان يرت

يقاطعنا أحد نعلم ان هللا قد أرسله 

 حتى نخدمه.
 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفاء طعمة * 

 جاكلين طعمة *

 خورية جاكلين *

 غادة جريس *

 روزين شحادة *

 مريانا بولس *

 4/18الخميس 

    18 أيوب                        30 - 29تثنية                         28  متى                        

 

اجتماع للشبيبة اإل عدادي  
 

ا ارفع لقاء االطفال  يأتون إلى بيت  غد 
 

امام عرش النعمة لنرى بااليمان أطفاال

الر ب لكي يسمعوا عن صاحب العيد 

ذكر كل التحضيرات لهذا أيسوع. 

افق القائمين عليه، ، بر  اللقاء كة تر

 خالص، واطفال جدد للمسيح.
 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

  سهيلة شحادة *

 آنا ناصر *

  سمعانسعاد  *

 رزان داود *

 يان بولسڤيڤ *

 رنين أبو عقل  *

 ام يوسف بحبح* 

 نادية عبود *

 4/19الجمعة 

   19  أيوب                     32 - 31 تثنية                     1  أعمال                        
 

 

 لقاء فصحي لألطفال             ب.ظ 

 لكبارللشبيبة اتماع جا
 

ِ من 
ة في أسبوع اآلالم، جل أصل  حكمة، تحضيرات الراعي املكتبية خاص 

ة،  تضحية، حماية وقوة جسدي 

سلطان  دعم وتشجيع لخدمته.

 بالكلمة املنطوقة.

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسفبسام  *

 يوسف سالي *

 كرستين بولس *

 جوني سمعان* 

 شقور  جانيت *

 هادية صياغة *

 4/20السبت 

  20 أيوب                  34 -33تثنية                 13 -1:  2عمال أ    
 

 

.

 

ب  روحه الشافي على كل بجلداتك يا رب  يسوع تمَّ الشفاء ِ ليسكب الر 
. صل 

 من رأسه إلى أخمص قدميه ويتم الشفاء بقوة الصليب. آمين. مريض ومتألم

 ب.زيارة املرض ى في مستشفى نهريا امام عرش الر  نضع 

 صوم مسائي صوم صباحي 

 اميمة دعيم *

 لنا شحادة* 

 جواد بنا  *

 ريم سمعان* 

 سبوعآية األ
 

 

 4/21االحد 

 21 أيوب                   2-1 يشوع              47-14 : 2  أعمال                    
 

 
 

  

  

 اشفينا، حرر نا يا رب،                                                                        ، نا، خلصباركنا

                                                             

 اطلب بركة على خدمة  احد الشعانين.

 4/22االثنين 

 22 أيوب                  1:  5 -1 : 3  يشوع                  3  أعمال

 

ِ لكي يتمجد عمل الر  المبارك اسبوع اآل
ب يسوع وحده كل يوم، اذكر ، وصل 

بصالتك تأمالت اإلسبوع، القراءات، 

التشفعات،املشاركات،العزف، 

 الكلمة  واملتكلم. 

 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي  *

 ناهي حبيبي  *

 مدللة انطون * 

م* 
ّ
 مريانا مسل

 روني جورجي *

 ميرنا جورجي *

 ايليا حبيبي  *

 بولس حبيبي *

 سارة شحاده *

  4/23الثالثاء 

  23أيوب               27:  6 -2:  5يشوع                  22 -1:  4أعمال                 
 

 

ِ من :خدمة هذا املساءاذكر 
تتعزى، ،و تخلص ،تختبر الر بنفوس جل أ صل 

 
ُ
والكلمه بارك املتكلم  .شفىنفوس ت

 وكل من يخدم أثناء الخدمة.
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بلوط ردينة *

 ميسا جريس *

 رهام جهجاه *

 طارق أبو شقارة *

 شقارةألحان أبو * 

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة* 

 مريانا حبيبي *

 خوريإبراهيم  *

 لينا خوري *

 



 4/24 االربعاء

  24  أيوب                8 -7يشوع                   37 -23:  4  عمالأ                      
 

 

 

والفرصة لكي نشهد عنه. وتكون بكلمته  دنجاهب الشجاعة لكي ر  لليعطنا ا

كلماتنا ممسوحة من الروح القدس 

ويقبلونها. ويسمعها الغير مؤمنين 

تهم وحاجتهم إلى  فيقتنعون بخطي 

 هللا.

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين *

 نزار جريس *

 يوليت انطون ڤ *

 خوري فايزة* 

 دهم سالم أ *

 مريم سكس*

 اخالص نقوال* 

  حايكهللاعطا *

 نوار حايكأ *

 سمعان ميليس* 

 4/25 الخميس

  25 أيوب                10 -9 يشوع                 16 -1 : 5 أعمال                    
 

 
 

 

قل يا رب علمنا ان ننقص وانت ، كسارنإل متالء بروح التواضع وااإل من أجل 

بروح املحبة وحدك تزيد، ان نمتلئ 

روح القداسة والغفران، والعطاء، 

 بارك الخدمة وبارك كلمة الراعي

كي تأتي بثمر القس بالل حبيبي 

 مضاعف.

  

 

 صوم مسائي يصوم صباح

 جورجيت سلوم*

 سماح سالم *

 نيسة نقوالأ* 

 عبير شحادة* 

 شحادة كرستين *

 ق. بالل حبيبي *

 لينا حبيبي  *

 شادي كنعان *

 كرستينا حبيبي  *

 نزهه طعمه *

 4/26الجمعة 

  26أيوب           12 -11يشوع               42-17:  5 أعمال               
 

 

. 

 رّب. إ رمحنا إ رمحنا اي               
 

ِ من اجل قنوات من املحبه، أذكر خدمة هذا املساء
 ، صل 

 القداسة، التوبة، والغفران

 ب.    تتدفق على شعب الر  
  

 4/27السبت 

 27أيوب                        14 -13 يشوع                      6 أعمال                      

 

  

 

ِ لكي 
ِ وبارك جميع املؤمنين الذين وضعوا ايدهم على املحراث وصل 

صل 

للشهادة وملشاركة رسالة الخالص مع آخرين االيمان الجريء ب يمنحهم الر  

 هللا للخالصخالل حياتهم اليومية. حتى ال نستحي بقوة 

  

 سبوعآية األ

 

 4/28االحد 

 28أيوب                        17-15 يشوع                  19 -1:  7 أعمال                   
 

 

 ثـِقـوا أنني قد غـَلـَبـْت ُ العالـَم
 

 على خدمة هذا الصباحكة اطلب بر  
 
 

 
 4/29االثنين 

  29أيوب                 19 -18يشوع                 1:  8 -20: 7أعمال                     

 
ِ من اجل ك 

ت الكنيسةصل 
 
ل
 
خ يا تنمو معك ان  بفترة أسبوع االآلم ل نفس د 

ِصل لكل شخص  املؤمنين . ساعدنا نحنغيرك ال تكون ول وتعيش لكرب 
 
أن ن

ا.  ا ونفسيًّ ا جسديًّ  فيها، نسمع له ونتابع معه ونهتم  به روحيًّ

 

   

 4/30الثالثاء 

  30أيوب                  21-20يشوع                 25 -2:  8 أعمال                    
 

 
ِ ليكشف لنا الر  

يها حتى نستخدمها بكل مواهبنا ب صل  رها وننم  ية ونطو  جد 

 وأمانه.

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 المسيَح قام     
 حقًا قام                      

 هللويا                                  

 

 

 


