
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    2/1  االربعاء

 32مزمور                             41تكوين                       17  لوقا                    
   

 

 اجتماع العائالت   م   007

 

كل  دك منيعُبض جيل نِهأين بالصالة، اهدجم رّب ض يانِهَأ
 قلوبهم.

 
 مسائي  صوم صباحي  صوم

    كرستين شحادة *

 يوسف بنا  *

 عزيزات هالة *

 جزيل سمعان  *

    2/2 الخميس

 33مزمور                42تكوين                  17 -1: 18لوقا    
 

 

                                                                                                       دروس تثبيتب.ظ   033
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ  305

 

 

 ،ا على قيادة روحك لهالقس بالل حبييب، شكًر ناعلى راعي رّب ا ياشكًر
 يعلمنا تعاليمك ونصغي لصوتك.حتى 

 مسائي  صوم صباحي صوم 

   سمعان ريم *

   مرعب أنيسة *

  ابراهيم خوري *

    لينا خوري *

 2/3 الجمعة

 34مزمور            43تكوين                  43  -18: 18لوقا  
 

                                                                                                          مدرسة األحدص   0011
      اجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ    305

العمق كل يوم  ىلإ ى فيك وندخلنتقّوكي ل رّب مياننا ياإمتحن ا
 .أكثر

 صوم مسائي  صوم صباحي    

 جاكلين طعمة *

 لينا جريس  *

 ليان خليل *

 سارة شحادة  *

 2/4 السبت

 35مزمور              44تكوين           27 -1: 19لوقا  
 

 

 

 

 

 

ترسل مالكك ليحمي حتى  ،ب خدمة الصيانةنضع بني يدي الّر
ز كما يليق بك ا ممّيد أفكارهم حتى يكون بيتك دائًمدِّاخلادمني. َج

 .يا رّب

 مسائي  صوم صباحي  صوم 

    بولس  ريما *

 جوني سمعان  *

 سمعان  ميليس *

 جهجاه رهام* 

 وعد األسبوع:
 

 َيْنَبِغي َأْن ُيَصلَّى ُكلَّ  "...
 ِحنٍي َواَل ُيَملَّ"

 1:18لوقا 
 

  2/5  االحد

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

 
 بعد الظهور + مدرسة األحد  الخامساألحد  خدمةص  3010

 
خالصنا من  إلها يا ّنِعأ ،ختومناع سِّعيون شعبك، َو رّب افتح يا

   .جل جمد امسكأ

   2/6االثنين  

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

 
 

ن يهاجم أ انرفض كل مكيدة وتشويش من ابليس حياول فيه
 ونعلن محاية بدم املسيح. .الراعي القس بالل حبييب

 

  
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

   شعبي  ميشيل* 

 شعبي  ريم* 

   حبيبي  كرستينا *

 ج احهيلن  *

       2/7  الثالثاء

  38 مزمور             48تكوين                47 -27: 20لوقا                         
 

 

لتعطيهن يا  ،دات، األمهات والزوجاتب كل السّيمام الّرأنذكر 
نت أهلية تبين بيوت مسيحية إوقوة  ،حكمة من عندك رّب

 .أساسها. "حكمة املرأة تبين بيتها"

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 جبران  ربى *

 الكردي  ةناهد *

 توما  ديما  *

 توما  لونا *

 

القراءات الكتابّية، نقاط الّصالة، الصوم برنامج 
 والنشاطات اليومّية

  2023شباط  لشهر

 كفرياسيفلكنيسة املخّلص اإلجنيلّية األسقفّية/ 
 

، الراعي القس بالل حبييب ةالكنيسلدعم 
  وعائلته، اخلدمة واخلادمني



 

 2/8 االربعاء 

 39 مزمور                              50 - 49تكوين                   21لوقا                       
 

 اجتماع العائالت   م   007
 

 ،كقائدين روحيني يف بيوتهم ن تستخدمهم يا رّبأنصلي لرجال الكنيسة 
روا يف أبنائهم ويزرعوا االميان يف ليقودوا عائالتهم حنو الصليب، ليؤّث

 ع.َسـّتالكنيسة حتى تكاد ال تتزداد كي ل ،قلوبهم

 مسائي  صوم صباحي  صوم 

م مريانا *
ّ
 مسل

 كرستين شحادة *

 طعمة ليان *

 خوري  كارين *

 2/9 الخميس

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

 

 

                                                                                                                                         دروس تثبيتب.ظ   033
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305

 
 

 

الفقدان، بجل كل قلب جمروح من أي شعور: بالرفض، أمن  ك يا رّبيلإنصرخ 
ن حيارب نت َمأ ،نت إله التعويض والتعزيةأالوحدة. بالفشل، بالضعف، ب

 مام كل فكر وصوت من ابليس.أا عّن

  
 مسائي صوم صباحي  صوم

 بولس  ڤيڤيان *

 شحادة  منال *

  حبيبي  بالل .ق* 

  حبيبي  لينا* 

 2/10 الجمعة 

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

                                                                                                              مدرسة األحدص   0011
 اجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ    305

 

كل قلوبنا وعزمنا. لنرضيك يف كل ما من  ك يا رّبن حنّبأمنا لَِّع
 ه.عملن

 

 

 

 مسائي  صوم  صباحي  صوم 

 سعيد  مرتا *

 فرح  بشير *

 الياس  لنا* 

م* 
ّ
      نعيم مسل

 2/11 السبت 

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

 

نت الطريق واحلق أر. حرِّنريد احلق الذي ُي ،ال نريد العلم الذي ينفخ
حياتنا لنعكس حقك يف عامل فاسد ال يعرف سوى ر يف ظَها ،واحلياة

 اخلطية.

 مسائي  صوم صباحي  صوم 

   جهجاه بديع *

 سعيد  لؤي  *

 نهاي بنا  *

 كرستين خليل  *

 وعد األسبوع:
 

َدرِّْبِني ِفي َحقَِّك َوَعلِّْمِني، أَلنََّك "
َأْنَت ِإلُه َخاَلِصي. ِإيَّاَك  اْنَتَظْرُت 

 . "اْلَيْوَم ُكلَُّه
 5: 25مزمور  

 

 2/12االحد  

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

 
 + مدرسة األحد  السبعون األحد  خدمةص  3010

 
ذهاننا أد جّدا بل ملساتك احلية اليت ُتا جاًفال نرغب كالًم يا رّب

 .رواحناأوتنعش 

  

 2/13  االثنين

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

 

 

لتحرسهم طيلة  ،عائلة القس بالل حبييب رّب يديك يانضع بني 
حياتهم يف وب مستقبلهم رّتوُت ،د كافة احتياجاتهمسّدلُت ،يامهمأ

 مشيئتك. ءمل
  

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 مدللة أنطون  *

 كرستين شحادة *

 ايليا حبيبي  * 

 بولس حبيبي* 

 2/14  الثالثاء

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

 

 

 
حوا امسك سبُِّيحتى فريق العبادة يف عزفهم وترنيمهم.  رّب بارك يا

 من خالهلم. ولتخرتق القلوب يا رّب ،القدوس بنفس وروح واحدة

 
 

 مسائي  صوم صباحي  صوم

 الكردي  ناهدة *

 سهى جريس  * 

 عطالل  نيڤين *

 خوري  جبرائيل *

 2/15 االربعاء 

 5امثال                    14 - 13خروج                       1عبرانيين           

 
 

 اجتماع العائالت   م   007

يثمروا أكثر يف كي وقاتهم لأبارك يا يسوع فريق االنرتنت، ضاعف 
 .أفكارود كل احتياج أليدي عاملة، أدوات دَِّس .هذه اخلدمة

 مسائي  صوم  صباحي  صوم  

 حنا شاهين  *

 شاهين  منال *

 دوخي  غياث* 

 دوخي سوسن* 

 



 

        2/16  الخميس

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

 

                                                                                                                                         تثبيتدروس ب.ظ   033
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305

 
 

 

له الثابت نت اإلأف .على املاضي، احلاضر واملستقبل رّب شكرا يا
 الذي ال يتغري مع كل تغيريات احلياة.

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 يوسف بنا  *

 رايق توما  *

 بو شقارة أطارق  *

 شقارةبو ألحان أ* 

 2/17 الجمعة 

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

                                                                                                   طفال ليوملقاء األ ص   0010
 اجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ    305

 

مام كل أصح فهي احلل األ ،ن نتمتع بنعمة الغفرانأأعطنا  يا رّب
حمبتنا، ح قلبك يف غفراننا، رَِّفُنكي هبنا نعمة ل .معركة يف احلياة

 تواضعنا.

 
 

 مسائي  صوم  صباحي  صوم 

 سالم  سماح *

 نقوال  اخالص  *

 خوري   لورد* 

 خوري  رنا* 

 2/18  السبت

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

 
 

 

 .وبك لكل مريض ومتأمل يف وسطناثدب نطلب ملسة شفاء من ُه
 القادر على كل شيء.له الصانع العجائب وحدك نت اإلأ

 
 مسائي  صوم  صباحي  صوم     

 سالم أدهم *

 سالم ميسا *

  روزين خوري *

م *
ّ
 لبنى مسل

 وعد األسبوع:
 

 

ِإنََّماِ هلِل اْنَتِظِري َيا َنْفِسي، أَلنَّ ِمْن "
 ."ِقَبِلِه َرَجاِئي

 5:  62مزمور 

 2/19االحد 

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

 
 + مدرسة األحد  الّستون األحد  خدمةص  3010

 

 ."يسوع إهلي كل احتياجكم حبسب غناه يف اجملد يف املسيح فيمأل"
كرم واملعتين غنى، األيف كل احتياج واثقني أنك األ ك يا رّبيلإنلجأ 

 اهر على أوالدك.الّس

 

 

 

 2/20 االثنين

 10امثال                     23 - 22خروج                  7عبرانيين                          
 

 

 

القدوس على القس ب بروحه الّر ن حيّلأ ...نصلي خلدمة املشورة
ىل الطريق إن حيتاج ا كل َملريشد دائًم ،بالل حبييب وكل من يساعده

 الوحيد يسوع املسيح.

 صوم مسائي  صوم صباحي  

    يوسف بنا * 
   ناهي حبيبي  *

 صياغة هادية *

 شقور  جانيت *

     2/21  الثالثاء

 11امثال                       24خروج                      8عبرانيين                              

 

 

ا على اختيارك لنا بالرغم من شكًر ،على نعمة االميان رّب ا ياشكًر
 عدم استحقاقنا.

 مسائي  صوم صباحي  صوم

 شاهين  ثائر* 

 شاهين  نجاة *

 شحادة  عصام *

 شحادة  رنا *

 اماندا خوري  *

 2/22االربعاء 

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

 اجتماع العائالت + خدمة شفاءم    007
 

ل أرِس .ن تزداد أكثر يف كل كنائس األرض...أنصلي خلدمة التعليم
ق قصدك وننشر حّقُنحتى واستخدمنا  ىل شعبك يا رّبإمواهبك 

 االجنيل يف كل بقاع العامل.

 مسائي  صوم  صباحي  صوم  

 طوني خليل  *

 طعمة هيفاء *

 توما  رايق *

 توما  والء *

      2/23  الخميس

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

                                                                                                                                         دروس تثبيتب.ظ   033
 اجتماع للشبيبة اإلعداديب.ظ   305

 

االلتزام واإلصرار يف  ن تهبهم يا رّب...أالكنيسةيف ي للخادمني صّلُن
 مانة.أاخلدمة لبناء ملكوتك يف كل 

 

  

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 سهيلة شحادة*

  مريم سكس* 

 بنا  جواد*

 بنا  مريانا *

 



 

 2/24  الجمعة

 14امثال               32 - 30خروج              39 - 19:  10عبرانيين                   
                                                                                                            مدرسة األحدص   0011

                                                                                            اجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ    305
 جبل صالة م    008

 

آيات  َرْجُتوْل ،يدك للشفاء مبّد ،موا بكل جماهرةن يتكّلأامنح عبيدك 
 .وعجائب باسم يسوع

 
 مسائي صوم صباحي  صوم

  حبيبي  وسام *

 حبيبي كرستين *

 فايزة خوري* 

 نيكول بولس  *

 2/25  السبت

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

 
 عمل تطوعيص   0301

متييز روحي للمؤمنني يف اختيار أماكنهم ومنط حياتهم،  رّب يا عِطأ
 فض بالقداسة وسط شعبك، كفانا تهاون وفتور.

 
 مسائي  صوم صباحي  صوم

 فرح  سوار *

 طعمة  نزهة* 

 رنا جريس  *

 رهوان  سيرين *

 وعد األسبوع:
 

َوِفيَما َأْنُتْم َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقاِئِلنَي: "
 ."ِإنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السََّماَواِت

 7: 10يوحنا 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 2/26االحد  

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

 
 + مدرسة األحد  الخمسون األحد  خدمةص  3010

 

ن تزرع يف قلوب املؤمنني انتماء للكنيسة، للخدمة أنصلي ب يا رّب
 ناظرين ملا فوق. وتاركني كل األمور األرضية  .ولعتبات بيتك

 2/27 االثنين

 17امثال                          38 - 37خروج                12عبرانيين                     
 

 

 

 
 

 

كنيستك وراعيها القس بالل حبييب من كل هجومات  رّب يا حِمِا
ن تكون الكنيسة املؤسسة أابليس. لنحقق مشيئتك ورؤيتنا يف 

 األقوى.

 

 مسائي  صوم صباحي  صوم

 رزان طعمة *

 يعقوب عطالل * 

 بوعقل أهاني  *

 اياد طعمة  *

 2/28  الثالثاء

 18امثال                          40 - 39خروج                 13عبرانيين                        

 

نريد عمل روحك . ذهاننا لبناء اميانناأاغرس كالمك احلي يف 
 فينا لنشبه قلبك يا يسوع. ن يطهرنا من كل شّرأالقدوس 

 

 

 إبدأ بتحضير نفسك لبداية الصوم 

 مسائي  صوم صباحي  صوم

 لنا شحادة  *

 رشا خوري* 

 ادوارد بشارة *

 مريانا بشارة *

 

 
 ب.لصغري للّرإىل التكن الكنيسة املؤسسة األقوى هلذا العام مع بيوتنا من الكبري  *

 ُأذكر مع بداية كل صباح نشاطات الكنيسة هلذا اليوم. *

 

 


