
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :سبوعآية األ
 

 َاْلَمَحبَُّة اَل َتْسُقُط
 َأَبًدا  

 (8 -13كورنثوس 1)

 
 

 

 

 
 

ن نفهمه أمر ال نستطيع أطينا الفهم ألي 
ليكم إقترب أ ي  لإ ان هللا قال لنا اقتربوأل

لوا تعطوا اطلبو تجدوا أيقول هللا واس
 .اقرعوا يفتح لك

  9/1 االحد

  18:  3 -17: 2مالخي            6أخبار األيام  2             18 -1: 5يوحنا                    

 

أأأأحدأالعاشرأبعدأالثالوثالأ

أالأيوجدأخدمةأأأأأ
 

ة خذتها خالل حياتك اليوميّ الّرب من أجل جميع بركاته التي أ اشكر

هذه  علنوا عظمتهل وتأم   بكات الرّ د بر  ّد  ع   .العائالت ؤتمرمفي و

 على حياتك وحياة من حولك. البركات

أبليومأالر أأصومأاختياريأ

  9/2 االثنين

  4مالخي                   7 األيام أخبار 2                    47 -19: 5 حنايو                    

 

أ

جوع لر نصلي  ل عنهم،أسون البعضعضنا جل بن نهتم ونصلي من أأ

 
ّ
 وكل من  ينالضال

 
 وعالقة قوية بين املؤمنين. ةلوحد ليصنتر، ف

 صوم مسائي صوم صباحي

 جواد بنا* 

 نزار جريس* 

 عدلة بلوط *

 بشير فرح* 

    9/3 الثالثاء

 73مزمور                  8األيام أخبار  2                 24 - 1: 6 حنايو                       
 

أتعودأالنشاطاتأكاملعتادأبعدأنشاطاتأالصيف
   

أداتأأاجتماعأالسي أب.ظأأأ305 
 

ة سحمل وصّل  جتماعات، ل ااطلب مسحة الروح القدس على جميع 

وا بسخاء وفوق الطاقة من مضاعفة لكل القائمين عليها لكي يعط

  .املسيح محبةو  تعاليم

 صوم مسائي صباحيصوم 

أرونيأجورجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ*

أميرناأجورجي*أ

أحبيبيأوسامأأ*

أكرستينأحبيبي*أ

 9/4االربعاء  

 74مزمور                    9 األيام أخبار 2                59 -25: 6 حناو ي                     
أ

أأأالعائالتجتماعأاأمأأ007
 

 بل السمك نعطي كل مجد، حمد وتسبيح. ليس لنا يا رّب 

والكلمة، صّل  حتى ، العبادة ب من أجل اجتماع العائالتاشكر الرّ 

ب بكل مرة نأتي لبيته نعمة للجلوس في محضره ونستقبل يعطينا الرّ 

 .  خرينجابات وفيرة على حياتنا وحياة ال است ...كاتبرّ 

 صوم مسائي صوم صباحي

أكرستينأشحادة*أ

أجاكلينأخورية*أ

 ابراهيمأخوري*أ

أليناأخوري*أ

 9/5   الخميس

  75مزمور             11-10 األيام أخبار 2           71 -60: 6 حناو ي                   

 
 عداديالشبيبةأالأجتماعأاأأب.ظأ035

 

 

كي مام عرش النعمة، صّل  لعدادي أال  اجتماع الشبيبةضع 

 و نعمة ب، سلطانب بقوة، القائمين عليهب يستخدم الرّ 
ّ
الشبيبة  حث

 خرين لالجتماع.آبااللتزام ودعوة 

 صوم مسائي صوم صباحي 

 هيفاء طعمة* 

 سهيلة شحادة* 

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال* 

 9/6  الجمعة

 76مزمور            13 -12 األيام أخبار 2            24 -1: 7  حنايو                        
 

أ

أمدرسةأالحدأصأ0011
أالشبيبةأالكبارجتماعأاأب.ظأ035

 

تماعات اليوم، اذكر معلماتنا واألطفال، بركات وفيرة على اج

يًضا اذكر بصالتك أ خدمة الشبيبة الكبار والشبيبة. القائمين على

 راعي الكنيسة القس بالل حبيبي. 

أمسائيصومأأصومأصباحي

 سهى جريس *

 يا خوريڤسل* 

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 9/7  السبت

 77مزمور             15-14أخبار األيام  2            53 - 25: 7 حنايو                     
         

أ

 
 

   
 
ً
ب وسط ، صّل  ليتمجد الرّ مدارسها مؤسسات البلدة وخاصة

حكمة  لهم، ة، اطلب حمايةالبلدودين في أشغالهم في املؤمنين املوج

املسيح وحده املهيمن وسط  نور  واني يكو كبكل تعامالتهم. صّل  ل

 ساتها. ومؤّس البلدة 

 صوم مسائي صوم صباحي

 مريم سكس *

 اخالص نقوال* 

 كرستينا حبيبي * 

 عبودنادية * 

 

الكنيسة،أالراعيأالقسأباللأحبيبيأوعائلته،ألدعمأ
  الخدمةأوالخادمين

،أاليوميةأاملقدس قراءاتأالكتاببرنامجأ
الة،أالصومأوالنشاطاتأ نقاطأالص 

ة أاليومي 

أأ2019أيلولأألشهرأأ

ة/أكفرياسيف ةأالسقفي  صأالنجيلي 
 
 لكنيسةأاملخل



 :سبوعآية األ

 

 َأَنا َصْوُت َصاِرٍخ ِفي اْلَبرِّيَِّة:
 .َقوُِّموا َطِريَق الرَّبِّ 

  (23: 1)يوحنا 

 9/8االحد 

 20 -1: 78مزمور           17 -16 األيام أخبار 2       20 -1 : 8 حنايو                     

  
أ+أمدرسةأالحدعشرأبعدأالثالوثأأأالحاديخدمةأالحدأأصأ0310

 

 

 
 
ت لهبارك كل خادم وخادمة ا ي   التعليم، صّل  لكيموهبة  عط 

 ،لبنيان ملكوته، بارك على حياتهمب الرّ  ستخدمها حسب قصدي

موا وسط جميع األجيال ويتم خالص حكمة وقوة مضاعفة حتى يخد

 نفوس كثيرة.

أبليومأالر أأصومأاختياريأ

 9/9 االثنين

  37 -21: 78مزمور          18 األيام أخبار 2          47 -21 : 8  حنايو            
أ

   
ب تحت رأسلتكن شمال  ويمينه عائلة القس بالل حبيبي  الر 

 .تعانقهم

حماية بالدم على حياتهم، خروجهم ودخولهم، اعلن نجاح ل صّل  

 .وازدهار وتسديد كافة االحتياجات لهم

 صوم مسائي صوم صباحي

 عصام شحادة *

 رنا شحادة *

 روزين شحادة  *

 بو عقلأرنين * 

 9/10 الثالثاء

 55 -38: 78مزمور          19 األيام أخبار 2          59 -  48: 8  حنايو                   
أ

أداتأأاجتماعأالسي أظأأب.أ305
أ
 

أن دات السيّ خدمة األخت لينا حبيبي القائمة على  صّل  من أجل

دة. صّل  يبارك الّرب فمها بحكمة الروح القدس لتعلن كلمته لكل سيّ 

 .نفوس جديدة من األخوات ل

 صوم مسائي صباحيصوم 

 ناهي حبيبي * 

 مدللة انطون * 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 9/11 االربعاء

  72 -56: 78مزمور        1: 21 -1: 20 األيام أخبار 2         23 -1: 9 حنايو              
 

أ

أأأالعائالتجتماعأامأأ007أ
أ

متداد ملكوتك على ال  خالل اجتماع العائلةيا رّب من  ااستخدمن

ختفي وأنت ن وأنت وحدك تزيد، أندائًما نقص ن نمنا أل  ع   ،األرض

 صنع مشيئتك.نيا رّب ل اأرسلن نحنها   .لناوحدك تظهر من خال

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوليت انطون ڤ* 

 جريس غادة* 

 عطاهللا حايك* 

 أنوار حايك* 

 9/12 الخميس

  79مزمور            12: 22 -2: 21 األيام أخبار 2        41 -24: 9 حنايو                  
 

أ

أ

أعداديالشبيبةأالأجتماعأاأأب.ظأ035

أ

ي كي نعطي الّرّب باكورة ما لدينا، وأفضل ما عندنا، ألن الّرّب 
ّ
نصل

ر عّي 
 .يعطي الجميع بسخاء وال ي 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ردينة بلوط* 

 لينا حنا* 

 ق. بالل حبيبي* 

 لينا حبيبي* 

 9/13 الجمعة

 80مزمور                 23 األيام أخبار 2            21 -1: 10  حنايو                       
 

 

أحدمدرسةأالأأصأ0011
 لكبارالشبيبةأاجتماعأاأب.ظأ035

 

، حكمة وسلطان حدمدرسة األ  تنسكب على معلمات ةبركة مضاعف

أطفال و خالص، ل، ةصّل  لحماي . في قلوب األطفاللزرع كلمة هللا

 ب.يشهدون عن الرّ 

أصومأمسائيأصومأصباحي

 كلين طعمةجا* 

 جاكلين خورية* 

 رهام جهجاه* 

 مريانا حبيبي * 

 9/14 السبت 

 81مزمور                24 األيام أخبار 2            42 -22: 10 حنا يو                       
 

أ

 

بعد مؤتمرهم  واملؤمنين جل عمق روحي لجميع الخادمينأمن  صّل  

وعطاء  نهضة، تكريس، ايمانة للخدمة، شواق جديدأ ،نوي الّس 

 .في حقل الّرب ونمّو في مواهبنا الروحّيةمضاعف 

 
أصومأمسائيأصومأصباحي

 أدهم سالم * 

 ميسا جريس* 

 سيرين رهوان* 

 يعقوب عطاهللا* 

 

 :سبوعآية األ
ْلَمْرَأُة السَّاِمِريَّة:  كلُّ َمْن َيْشَرُب لفقال يسوع 

ِمْن هَذا اْلَماِء َيْعَطُش َأْيًضا. َولِكْن َمْن َيْشَرُب 
ِمَن اْلَماِء الَِّذي ُأْعِطيِه َأَنا َفَلْن َيْعَطَش ِإَلى اأَلَبِد، 
َبِل اْلَماُء الَِّذي ُأْعِطيِه َيِصرُي ِفيِه َيْنُبوَع َماٍء َيْنَبُع 

 .    اٍة َأَبِديٍَّةِإَلى َحَي
  (14 -13: 4) يوحنا   

  



 9/15االحد 

 82مزمور                 25  األيام أخبار 2                27 -1: 11 حنا يو                    

 
أحدمدرسةأالأأأ+عشرأبعدأالثالوثأأأالثانيخدمةأالحدأصأأأ0310

أ

يلبسوا سالح هللا الكامل حتى ن أ :على جميع املؤمنين بالرّ  اعلن وعد

يطفئوا جميع سهام الشرير امللتهبة، ممنطقين أحقاؤهم بالحق، 

ّر، حاذين أرجلهم باستعداد إنجيل السالم، حاملين  البسين درع الب 

 .ترس اليمان، خوذة الخالص وسيف الروح

أبليومأالر أأصومأاختياريأ 

 9/16 االثنين

 83مزمور               26أخبار األيام  2              57 - 28: 11 حنايو                   

 

بارك يا رّب عمل وخدمة الراعي القس بالل حبيبي في وسطنا، ليبقى 

 صوت نبوي وصارخ يعلن الحق. .  ورأًسا دائًما في االرتفاع

بنفوس تخلص ومستقبله خدمته  ،لحياتهه رّب خطتليكمل ال

 ه.وتختبر وتعرف شخص

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 نبيل خوري* 

 ثائر شاهين* 

 سمعان ميليس* 

م* 
ّ
 مريانا مسل

 9/17 الثالثاء

 84مزمور            28 -27 األيامأخبار  2             26 -1: 12 حنايو                     
 

  
داتأجتماعأاأأب.ظأ035 أالسي 

أ

، االجتماعاتكل ما يتعلق بالكنيسة: أسوارها، داخلها وخارجها، كل 

 ثبات، حماية، بركات ال تعد وال تحص ى بعد جميع نشاطات الصيف.

 .ونفوس كثيرة للّربثمر ، حصاد
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه * 

 ناهدة الكردي* 

 فدوى صياغة* 

 نيكول بولس* 

 9/18 االربعاء

 85مزمور                 29 األيام أخبار 2             50 -27: 12 حنايو                      
 

أأأالعائالتجتماعأاأمأأ007
 

خالل . ندخل للعمق من لةالعائ متالء بروح هللا أثناء اجتماعصّل  ال 

 .العبادة والتسبيح، الشكر، الصالة والكلمة

طلب بر كة ومسحة للراعي القس بالل
 
. لتكن كلمة فمه بوق حبيبي أ

 للخالص)سيزاو(. 

 صوم مسائي صوم صباحي

 لنا شحادة  *

 رنا بلوط* 

 ادوارد بشارة *

 بشارةمريانا * 

 9/19 الخميس 

 86مزمور               30 األيام أخبار 2               20 -1: 13 حناو ي                     
 

أ

 عداديالشبيبةأالأجتماعأاأأب.ظأ035
 

عدادي األخ ب القائمين على خدمة الشبيبة ال يستخدم الرّ كي صّل  ل

ة بقوة الروح القدس، سلطان وحكمة عصام واألخت رنا شحاد

 بكيفية التعامل مع هذا الجيل. 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

أيوسف بنا* 

 لينا جريس  *

أشادي كنعان* 

 9/20 الجمعة 

  87مزمور              31 األيامأخبار  2            38 -21: 13 حنايو                         
   

أمدرسةأالحدأأصأ0011
أالشبيبةأالكبارأجتماعأاأأب.ظأ035

أ

سـلا   مؤتمرأالشبيبةأالكبار: ك وحدك ًما دائ يدركوا لكيقلوبهم  يا رّب  م 
ّ
أن

ع ب  الطريق نت هو نوا أنك أويعل يومًيا يطلبوا وجهك لكي صّل   .وضمانهم همش 

ابراهيم األخ القس بالل حبيبي،بارك القائمين على خدمتهم والحق والحياة.

 .واألخت لينا خوري

أصومأمسائيأصومأصباحي

 جاكلين طعمة * 

 يان بولسڤيڤ* 

 انيسة نقوال* 

 هالة عزيزات* 

 9/21 السبت 

 88مزمور                32 األيام أخبار 2                14 -1: 14 حنايو                      
 

أ

 

 

 

يقدرون علينا ألن الّرب معنا". بإلهي تسّورت أسواًرا، فيحاربوننا وال "

صّل  الستمرارية الكنيسة بحياة الصالة والتشفع. لنرتفع ملستويات 

 اذكر مجموعات الصالة في وسطنا. .جديدة

أصومأمسائيأصومأصباحي

 بسام يوسف* 

 يوسف سالي* 

 كرستين شحادة* 

 جانيت شقور * 

 آية األسبوع:
 

َما َأْضَيَق اْلَباَب َوَأْكَرَب الطَِّريَق الَِّذي 
ُيَؤدِّي ِإَلى اْلَحَياِة، َوَقِليُلوَن ُهُم الَِّذيَن 

 َيِجُدوَنُه. 
 (14: 7)متى

 
 

  

    9/22االحد 

 18 -1: 89 مور مز            33 األيام أخبار 2            31 - 15: 14 حنايو                  

 
 حدمدرسةأالأأأ+عشرأبعدأالثالوثأأأالثالثخدمةأالحدأصأأأ0310

 

ب بكل نفس سمعت وعرفت يسوع  مخيم، مؤتمر، خالل من طال 

وتثابر في معرفة ومحبة الّرّب ، تنمو صّل  لكي تثبت اجتماع وأمسية

 .يسوع

أبليومأالر أأصومأاختياريأ
 



   9/23 االثنين 

   37 -19: 89 مور مز       34 األيام أخبار 2      4: 16 - 1: 15حنا  يو                 
أ  

 أأأأأأأأأأأ
 

 

لكي تصل إلى أقص ى  ة وتعليم )رجل هللا( القس بالل حبيبيبارك خدم

ب له باستمرار قوة روحيّ 
 
ايمان مضاعف، ة وجسدية، مكان. اطل

 حتى كل ما يصنع باسم يسوع ينجح. حماية من كل شّر وشبه شّر 

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور *  

 سعاد سمعان*  

  ريم سمعان* 

 جزيل سمعان* 

    9/24 الثالثاء 

 52 -38: 89 مور مز       35 األيام أخبار 2        33 - 5: 16 حنايو                       

 
 

أداتأأاجتماعأالسي أظأأب.أ305
 

 

ب بكل عمل صالح ليباركهم الرّ  فتقاد،اال اذكر القائمين على خدمة 

 
 
لكي يزرعوا تعاليم املسيح، محبته، خالصه ونوره  ب لهمالرّ  ه  د  ع  أ

 للجميع. 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي  * 

 الكردي ناهدة* 

 بثينة جورجي* 

 ين عطاهللڤني *

       9/25 االربعاء

 90  مور مز               36  األيام أخبار 2                     17 حنايو                         
 

أ+أخدمةأشفاءأالعائالتجتماعأاأمأ007
 

 

 

ْعد الّرّب ال يسقط أبًدا.    آِمنأفقط.و 

أ ب  ره  شفيتمو  أنا الّرّب شافيك، :قالأالر 
ب   .بح 

أصومأمسائيأصومأصباحيأ

 جاكلين خورية* 

 شحادةلنا * 

 مريانا مسلم *

 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 رشيد حبيبي *

 9/26 الخميس 

  91 مور مز                    2 - 1  عزرا                  18 -1: 18 حنايو                        

 

 الشبيبةأالعداديجتماعأاأأب.ظأ035
 
 

 عمدةأجتماعأاأأمأ007
 

مسحة الروح القدس ترافق القس بالل حبيبي بكل ما يصنع لبنيان 

 ملكوت هللا.

 صوم مسائي صوم صباحي

 غادةجريس *

 لؤي سعيد* 

 جورجيت سلوم * 

 سماح سالم* 

 9/27 الجمعة 

 92  مور مز                  4 -3عزرا                   37 -19: 18حنا  يو                          
 

أأحدمدرسةأالأأأ0011
ألكبارالشبيبةأاجتماعأاأب.ظأ035

 جبلأصالةمأأأ009
 

  .النهارب وحده بهذا د الرّ يتمّج حتى  اجتماعات اليوم وصّل  بارك 

أصومأمسائيأصومأصباحي

 اميمة دعيم* 

 آنا ناصر* 

 هادية صياغة* 

 جواد بنا * 

   9/28 السبت

  93 مور مز                6 -5عزرا               18: 19 -38: 18حنا  يو                         
أأ 

 
 

 

عل  صّل   :كنيستك
(، حبيبي مة براعيها األمين )القس باللكنيسة م 

ضّحية،  بار ك الخر، م 
 
حبة، ت ية ومتشفعة، معطاءة، م 

ّ
صل كنيسة م 

"، كنيسةأاملسيحخالص نفوس، "لتقف في الثغر  ،كنيسة تخدم

 وأبواب جحيم لن تقوى عليها.

أصومأمسائيأصومأصباحي

 ميسا جريس* 

 عبير شحادة* 

 سارة شحادة * 

 رزان طعمة * 

 آية األسبوع:

َأيَُّها اإِلْخَوُة، َأَنا َلْسُت َأْحِسُب َنْفِسي 
َولِكنِّي َأْفَعُل َشْيًئا َأنِّي َقْد َأْدَرْكُت. 

َواِحًدا: ِإْذ َأَنا َأْنَسى َما ُهَو َوَراُء َوَأْمَتدُّ 
 .ِإَلى َما ُهَو ُقدَّاُم

 ( 13: 3)فيليب   

 
 

 9/29االحد  
أ

  94 مور مز                8  -7عزرا                      42 -19: 19 حنا يو                       

 
 حدمدرسة األ أ+أعشرأبعدأالثالوثأأأالرابعخدمةأالحدأأصأأ0310

أ

ال يعسر عليك  نكأنؤمن  ،نك حي وقادر على كل ش يءأ يا رّب  نؤمن

ورّب  ،أمر. نطلب بر كة على كنيستنا وخدمة األحد. نعلن أنك سّيد

ص   
ّ
وعائلته وعلى كل بيوتنا، كنيستنا، راعيها األمين على حياتنا، ومخل

 .شخص طلب صلواتنا

أبليومأالر أأصومأاختياريأ

 9/30 االثنين

 95مزمور                   10 -9عزرا                           18 -1: 20 حنا يو                      

أأ
أ

أ

. بوالشركة مع الرّ ابتعدوا عن حياة الصالة  جل كل الذينصّل  من أ

ل  
 
غ

 
ن انش ل يصّل  حتى  . ّل وض   وفتر كل م  رّدهم إلى يمعهم و ب الرّ تعام 

 .هحظيرت

أصومأمسائيأصومأصباحي

 ثائر شاهين* 

 نجاة دعيم* 

 عدلة بلوط *

 طعمة نزهة* 
 

 


