
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     2/1السبت 

  32 مزمور                            41تكوين                      17  لوقا                    
   

 

 

 

 

 .لى هللا بحياة االنكسار والتوبةإصالة من أجل الرجوع 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 أميمة دعيم* 

 جواد بنا * 

 بشير فرح* 

 آية األسبوع: 
 

 

 

 

 ، يٌّ قِّ
َ
ٌم ن

َ
ال

َ
ِّ ك

ب  ُم الرَّ
َ
ال

َ
 ك

، ْرضِّ
َ
ي األ ٍة فِّ

َ
ي ُبوط اٍة فِّ

َّ
ٍة ُمَصف ضَّ فِّ

َ
 ك

اٍت.    َمْمُحوَصٍة َسْبَع َمرَّ
 ( 6:  12)مزمور  

 

 
 

 2/2االحد  

   33 مزمور             42تكوين               17 -1: 18لوقا                   

 
 مدرسة األحد+    بعد الظهور ألحد الرابع  اخدمة ص   3010

 

 

 يمانإخذ خطوة وقفزة أنبأن نة الجديدة الس  لنتعهد في 

 . مامإلى األ  ةر للخلف بل نتقدم بكل ثقة وال ننظبحياتنا الروحي  

 

 صوم اختياري ليوم الر ب

 2/3االثنين 

 34  مزمور           43تكوين                  43 -18: 18لوقا                      

 

 

 أز والحكمة بكل يا روح التميب دائم  نصلي لكي يمنحنا الر  
َ
رار يخص مر وق

 ل.ة واملستقبحياتنا الروحي  
 

 

 صوم مسائي صوم صباحي 

 آنا ناصر* 

 عبير شحادة* 

 سارة شحادة* 

 جزيل سمعان * 

   2/5  الثالثاء

 35 مزمور              44تكوين           27 -1: 19لوقا                  
 
 

 

دات  ب.ظ  305  اجتماع السي 

 

 
 
 أحد بهذا اليوم من كمؤمنين نت

 
دين، شفاء يين، رجوع البعجل خالص الضال

 . هموخالص همبرجوع ونصلي ونطالب ةلكل نفس ضائع

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 وسام حبيبي  *

 كرستين شحادة  *

                       جورجيروني  *

 جورجيميرنا *

   5/ 2  االربعاء

  36 مزمور     27 - 1:  46  و 45تكوين    48 -28: 19لوقا   
 

 

 اجتماع العائالتم   007

 

 حالي   القس بالل حبيبي  ضع كل ما يخص خدمة الراعي
 

ب، بيد الر   ا ومستقبال

 ِّ
ِّ ليبارك الر   صل 

 يسوع بليكافئ الر   ب خدمته في الكنيسة وخارج أسوارها، صل 

 .هب وخالصخدمته بنفوس تختبر عظمة الر  

 صوم مسائي صوم صباحي 

 لبنى مسلم  *

 ڤيڤيان بولس* 

 جورجيت سلوم*

 سماح سالم* 

  6/ 2  الخميس 

 37مزمور          31:  47 - 28:  46تكوين  26 -1: 20لوقا    
 

 درس تثبيت  ب.ظ  304
 اجتماع للشبيبة اإلعدادي ب.ظ  305

 

، اطلب حماية لهم، ثبات بالحياة عداديالشبيبة اإل  جيليمان وسط إقفزة 

ِّ ياملس
ل يعمق وتوصأ، تكريس رؤية جل القائمين على خدمتهم،أل  حية، صل 

 . رسالة الخالص بطريقة تدخل لقلوب الشبيبة بإيمان

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 طارق أبو شقارة *

 ألحان أبو شقارة *

 ابراهيم خوري *

 لينا خوري *

      2/7  الجمعة

  38 مزمور            48تكوين                47 -27: 20لوقا                         
 

 

 مدرسة األحد ص   0011
 اجتماع للشبيبة الكبارب.ظ   305

 

ة ب بهذا العام بقو  ليستخدمهم الر   هاوالقائمين علي الشبيبة الكبار ة خدم

 دمتداال وتعمل  ةسمكر   ،ة، شبيبة ملتزملهممضاعفة لنشر تعليم املسيح 

 .بملكوت الر  

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبود  نادية* 

 جاكلين خورية* 

 هللايعقوب عطا* 

 نجاة دعيم* 

 

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

   2020شباط   لشهر

 كفرياسيف /لكنيسة المخلّص اإلنجيليّة األسقفيّة
 

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي  لدعم 
  وعائلته، الخدمة والخادمين



 2/8 السبت

 39 مزمور                             50 - 49تكوين                 21لوقا                       
 

 

 

 
كل  ،مين وصادقأب عد الر  وَ  ب يعطي بسخاء،كل من طلب نعمة البنين، الر  

 .ما نطلبه باسمه باإليمان يعطي بوقته وحسب مشيئته

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور * 

 سهيلة شحادة* 

 نيكول بولس * 

 منال شاهين* 

 آية األسبوع:

ْن  يٍن مِّ لَّ حِّ
ُ
 ك
َ
َر هللا

ُ
ك

ْ
ش

َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
َ
ي ل َبغِّ

ْ
"َين

ْم 
ُ
ك
َ
يَمان  إِّ

نَّ
َ
، أل قُّ َما َيحِّ

َ
 ك

ُ
َوة

ْ
َها اإلِّخ يُّ

َ
ْم أ

ُ
ك َهتِّ جِّ

ا  يع  ْم َجمِّ
ُ
ك
ْ
ن ٍد مِّ ِّ َواحِّ

ل 
ُ
 ك
ُ
ة ا، َوَمَحبَّ ير  ثِّ

َ
ُمو ك

ْ
َين

ْم 
ُ
ك ْزَداُد." َبْعضِّ

َ
َبْعٍض ت   لِّ

 ( 3: 1تسالونيكي   2)
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 2/9االحد  

  40 مزمور                      2 - 1خروج                   38 -1:  22لوقا                     

 
 خدمة األحد الخامس  بعد الظهور +   مدرسة األحدص    3010

 

، ةضيألر مور ااأل و  رفض كل االنشغالياتاحماية املؤمنين من تيار هذا العالم، 

ِّ حياتنالالخير  رفض كل هجوم من عدو  ا
بالوعد الذي قال مع  لنتمسك ، صل 

قدام، مع املسيح مع املسيح ابليس تحت األ  ،عظم من منتصرينأاملسيح نحن 

 ...ا. مع املسيح الخا ال ذنب  رتفاع رأس  نا باال أ

 

 صوم اختياري ليوم الر ب
 2/10 االثنين 

  41 مزمور                   4 - 3خروج                 71 -39:  22لوقا                     

 

 

بصالتك خدمات الكنيسة املختلفة: خدمة الحضانة، خدمة االنترنت،     ارفع

ب دمة يضعها الر  خوكل  خدمة االستشارة، خدمة املكتبة، خدمة االفتقاد

 على قلبك. 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 كرستينا حبيبي  *

 ريما بولس* 

 2/11 الثالثاء

 1  امثال                27:  6 -1:  5خروج               25 -1:  23لوقا                      
 

 

داتب.ظ   305  اجتماع السي 
 

، نخدم ةنحسب النفق نت وليس البشر، نخدم وال أن نخدمك أ أعطنا يا رب  

الخالص،  ى سة والبيت الدافئ الذي علمنا معنجل الكنيأل ب ر  ونشكر ال

شكر من أجل اونعطي بدون مقابل.  ، نسامحخرال  نبارك، املحبة الغفران،

 .ك بهاتمسَّ و  هذه النعم

 صوم مسائي  صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 الكردي ةناهد* 

 مريم سكس* 

 غادة جريس *

 12/ 2  االربعاء

 2امثال             32:  8 -28:  6خروج                56 -26:  23لوقا                    
  

 

 اجتماع العائالتم     007
 

بأن يضعوا يديهم على املحراث وال  مناء،أل ا من أجل خدام هللا انصلي دائم  

واثقين  يمينهم وكل ما يصنعون عن يسوع  ب أن الر  ينظروا إلى الخلف، 

 .لبنيان ملكوت هللا ينجح
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين* 

 نزار جريس* 

  رزان طعمة*  

 بو عقلرنين أ* 

 13/ 2  الخميس

 3امثال                    10 - 9خروج                  12 -1:  24لوقا                          
 

 

 درس تثبيت ب.ظ  304

 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305  
 

 ،بصلواتكذكر ا نتابع صلواتنا من أجل املرض ى وخاصة مرض ى السرطان

 .الشفاءيتم ثوب املسيح  بملسة من هد ،طالب لهم بالشفاء العاجل

 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفاء طعمة  *

 اخالص نقوال* 

 الل حبيبي ب ق* 

 حبيبي  لينا* 

 2/14  الجمعة

 4امثال                 12 - 11خروج                   53 -13:  24لوقا              
 

 

 

 

 لقاء ليوم لألطفالب.ظ   001  -ص  009   

 اجتماع للشبيبة الكبارب.ظ    305
 

 

، حضور لهيبكل تفاصولقاءهم لهذا اليوم  حداذكر خدمة مدرسة األ 

علمات، الصفوف، القصة والترانيم، خدمة التوصيل، وكل ما املطفال، األ 

 .طفالأل املسيح لخالص و محبة  بنشر يتعلق 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 سعاد سمعان* 

 عبير شحادة* 

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة *

 2/15 السبت 

 5 امثال                    14 - 13خروج                       1عبرانيين           
 

 
 

 

 

نضعها أمام عرش  ةكل ما يخص مستقبل املطرانية، من الناحية الروحي  

في السماء كذلك على األرض.  ب يبطل ويربط كماليس من الر   أمر وكل  ب،الر  

 .ب وحدهائة الر  يشتتم مصل ل

 صوم مسائي صوم صباحي

 نيسة نقوالأ* 

 رزان داود* 

 ايليا حبيبي * 

 حبيبي بولس * 

 



 آية األسبوع: 

 

 ،
َ
ين يقِّ ِّ

د  ِّ
ْحَو الص 

َ
ِّ ن
ب  ا الرَّ

َ
 َعْين

اهُ  
َ
ن
ُ
ذ
ُ
َوأ  

ْم   هِّ ى ُصَراخِّ
َ
ل إِّ  

 (15:  34)مزمور 

 
 

 

 

 

 

        2/16االحد  

  5:  7 - 1:  6امثال                   15خروج                 2عبرانيين                      

 
 + مدرسة األحد بعد الظهور   السبعون ألحد اخدمة ص    3010

 

ِّ ب عَ بركات الر  
 اد شاكر  د 

 

 ،بكلمة الر   ،راعي الكنيسة القس بالل حبيبي  ،جل كنيستكأل ب اشكر الر  

نجيل لكل الضالين تعليم وتوصيل اإل ال ،خواتك املؤمنينأخوتك و أ

 . خالصنعمة المن أجل ب الر   شكر او  دينيوالبع

 
 اختياري ليوم الر بصوم 

 2/17 االثنين 

  27 - 6:  7امثال           17 - 16خروج         13:  4 - 1:  3عبرانيين       
 

 

 

 

 ِّ
 س بالل حبيبيقال "ورجل هللا"ب خادم الر  ب يسوع ابنه الر   ظليحفصل 

ا الحماية، السالم، الحكمة، وروح دائم  ب الر   ليمنحه .وشبه شر   من كل شر  

ينما  أعلن كلمة هللاليُ  والخادم املبارك ا الراعييز واملشورة لكي يبقى دائم  يالتم

 . هقدامأتطأ 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 أدهم سالم * 

 ميسا جريس * 

 ليان طعمة *

 اياد طعمة* 

 2/18 الثالثاء

 8امثال             19 - 18خروج           12:  6 - 14:  4عبرانيين                       
 

داتاجتماع ب.ظ   305  السي 

 
 

 ِّ
ِّ ا أمام الر  من أجل حياة االنكسار والتواضع يومي   صل 

من أجل التوبة  ب، صل 

ِّ ا مستقيم  يا هللا ورح   ا اخلق  فيَّ ا نقي  قلب  وقل وحياة القداسة، 
 .د في داخليا جد 

 صوم مسائي صوم صباحي

 رشيد حبيبي * 

 ناهدة الكردي* 

 رين رهوان يس* 

 هللاعطا ڤين ين* 

 2/19 االربعاء

 9امثال               21 - 20خروج               20 - 13:  6عبرانيين                        
 

 اجتماع العائالتب.ظ   007
 

 

قفزة لتكن   2020من عازفين ومرنمين، سنة  ةنرفع بصلواتنا فريق العباد

لنشر  مهماب، تكريس، استخدمع الر   ةلجميع الفريق،عالقة مضاعف ايمان

 .ترانيمهم ومشاركتهم محبتك وخالصك من خالل عزفهم،

 صوم مسائي صوم صباحي

 نبيل خوري * 

 ريم سمعان   * 

 ميليس سمعان* 

م * 
ّ
 مريانا مسل

 20/ 2 الخميس

 10امثال                       23 - 22خروج                     7عبرانيين                         
 

 درس تثبيت ب.ظ  304
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305

 

ثبيت. أن تصل كلمة الت لخدمةنرفع كل الشباب والصبايا الذين سيتقدمون 

رك يا با .يثبتوا بهاو تعاليم املسيح  على ا، لكي يتعرفو ةهللا لهم بطرق مبسط

 .القائمين على هذه الخدمة واستخدمهم لكي يتمجد اسمك أكثر رب  

 صوم مسائي صوم صباحي 

 كرستين شحادة  *

 طوني خليل * 

 روزين شحادة *

 

 2/21  الجمعة

 11امثال                       24خروج                      8عبرانيين                              
 

 
 

 

 

 مدرسة األحد ص   0011
 اجتماع للشبيبة الكبارب.ظ   305

 

، اطلب هخضع لصوتإب، تواضع، انكسر، اسكب نفسك في محضر الر  

 انسكاب من روحه على حياتك بشكل مضاعف.

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور * 

 سهيلة شحادة* 

  ةهيفاء طعم* 

 ناهي حبيبي * 

 2/22 السبت

 12امثال                  27 - 25خروج               22 - 1:  9عبرانيين                       
 

 

 اجتماع كوني بادرةب.ظ   005
 

ِّ ل
 نمو  نرفع كل صبية وكل سيدة تتواجد باجتماع كوني بادرة أمام الرب، صل 

سات وخادمات للمسيح، دات مكر  سي  صبايا و  ب، مع الر   نمستمر بعالقته

 هن.مين على الخدمئعلى القا ةخاص ةبرك خطوة ايمان،

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 اميمة دعيم* 

 هالة عزيزات * 

 روزين خوري* 

 آية األسبوع:
 

  ،
ْ
 َوَجاَعت

ْ
اَجت

َ
َباُل اْحت

ْ
ش
َ
 األ

 ِّ
ب  ُبو الرَّ الِّ

َ
ا ط مَّ

َ
 َوأ

 . ْيرِّ
َ
خ
ْ
َن ال ْيٌء مِّ

َ
ُزُهْم ش   ُيْعوِّ

َ
ال
َ
 ف

 (10:  34)مزمور 

 

   
 

 
 



      2/23االحد  

 13امثال               29 - 28خروج               18:  10 - 23:  9عبرانيين                  

 
 +  مدرسة األحد  الستون ألحد اخدمة ص    3010

 

 ِّ
 عي القس بالل حبيبي، بارك زوجتهبدمك الغالي على بيت الرا ج يا رب  سي 

ِّ وأوالده. بارك خدمتهم 
د كل احتياج لهم، قوة روحية ومستقبلهم، سد 

ِّ لة صُ ، وكل آمن أجلهم اب دائم  وجسدية، اشكر الر  
 ت ضدهم ال ولن تنجح. رَ و 

 صوم اختياري ليوم الر ب

 2/24 االثنين 

 14امثال                32 - 30خروج                39 - 19:  10عبرانيين                   
 
 

مام أ ووعد   خذ قرار  ةنهذه الس  في  ..."غير تاركين اجتماعنا" ببوعد الر  مل أت

 .بالر  

مر يمنعك أ و أحياتك وال تسمح ألي عائق، ظرف،  ولوياتأول أب في وضع الر  

 تسمح لعدو  ب بأنك ال مام الر  أد خذ قرار وتعه   .جتماعاتال من حضورك ل

 .جتماعاي أكة أو عدم حضور الخير أن يسلب منك اي برَ 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 شحادةنهيلة * 

 بسام يوسف* 

 جوني سمعان* 

 جانيت شقور * 

 2/25 الثالثاء

 15امثال                    34 - 33خروج                21 - 1:  11عبرانيين                   
 

داتب.ظ  305  اجتماع السي 
 

 دة، ب من أجل كل سي  اشكر الر  
ُ
 إنالكنيسة ولها خدمة، في خت تتواجد أم، و أ

  ...، الزيارات واالفتقادكان بمجال التعليم، بمجوعات الصالة، الضيافة

ِّ و  باركهن باسم يسوع
 . نمن أجلهن ومن أجل عائالته صل 

 صوم مسائي صوم صباحي

 سهى جريس* 

 مدللة انطون * 

 بشارةادوارد * 

 بشارة مريانا * 

 2/26 االربعاء

 16امثال               36 - 35خروج              40 - 22:  11عبرانيين                    
 

 

 اجتماع العائالت  م     007

 بعد االجتماع
 
 خدمة الشفاء مباشرة

 

خدمة   ،تكلمالكلمة وامللة لهذا املساء، فريق العبادة، اذكر اجتماع العائ

 وشركة املؤمنين. الشفاء، خدمة الحضانة

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه * 

 لؤي سعيد* 

 طعمة نزهة* 

 سوار فرح* 

 27/ 2 الخميس

 17امثال                          38 - 37خروج                12عبرانيين                     
 

 درس تثبيت ب.ظ  304
 

 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305
 

 لية واألعذار،رفض روح االنشغاأ رفض كل روح تراخي وكسل وسط املؤمنين،أ

وايمان مضاعف بشخص  شواق جديدةبأ ولىملحبة األ لى اإلنصلي للرجوع و 

 املسيح.

 صوم مسائي صوم صباحي 

 يوسف بنا * 

 سلڤيا خوري* 

 كارين خوري* 

 ڤيڤيان بولس* 

 2/28  الجمعة

 18امثال                          40 - 39خروج                 13عبرانيين                        
 

 

 

 مدرسة األحد ص   0011
 اجتماع للشبيبة الكبارب.ظ    305

 جبل صالة  م   309
 

ِّ من أ
 و خ أأجل صل 

ُ
ِّ من أجله أو  و ن ب في فكرك ال وضعه الر   خت مؤمنةأ

صل 

 جلها. أ

 صوم مسائي  صوم صباحي

 لنا شحادة* 

 ةجاكلين طعم* 

 هادية صياغة* 

 لينا جريس* 

 2/29  السبت

                        

 اليوم لهذاب تأمل بكلمة الر                                              

 حسب استحسانك الشخص ي                                          
 

 

 

  .لصوتهسمع إ ب و انتظر في محضر الر   

 

 

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 لبنى مسلم* 

 غادة جريس *

 مريانا حبيبي * 

 رهام جهجاه* 
 

 


