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 حتفال بعٔد مٔالد الفادٖالكرب ّاألمً الساعٕ حنْ احلدث ا ٘كلن
 

 

 بخْاتٕ العاملني معٕ يف حقل الٓسأّخْتٕ إ
، القمب والروح ةلذاكر وقات والتي فييا نجّدد األكم نشتاق ونتوق وفي كل عام لمثل ىذه ا

 مىالّرب يسوع وخالص النفوس. وىا نحن ع ي حدث يخّص أنجاح إلا الصوم والصالة معً ب
 ىذاانعقاده صادف يو  ."لٔم ملاٌ"ال وىو أكبر حدث مسيحي محمي ُيعقد في بالدنا أبواب أ

بيد  اوالعمل مًعا يدً  ةصفوف، توحيد الرؤيلى ترتيب الإ حتاجىذا ي .املٔالدنشاطات مع  مالعا
 لييا.إالتي ُدعينا  ةوالغاي الروح القدس لتحقيق اليدفوبقوة 

 

 حباء املشٔحأ
 تكونوقات حتى ألات وجدول ايّ و ولترتيب األلمع الذات و  ةن يكون لكل واحٍد منا وقفأرجو أ

لى إ ةإضاف ةدعوكم لمتضامن مع مجموعات الصالأ . كماىلذات أىمية أو  ةالشخصي ةالخمو 
 م ومشاركات من الروح القدس.حالأعالنات، رؤى، إستقبال التفعيل الروح، النفس والجسد 

 

 ٌ يف اخلدمْ٘امُلظازك
سبقنا يلتزاماتو. وىا ىو وبكل ا مل اليو اطو  معناالروح القدس  وحدنا، فإن ننا لسناتذكروا أ

 عظم عيد ميالدحتفال بأنحو الحدث ونحو اال
 ب ّالفادٖ ٓشْع املشٔحعٔد مٔالد الٓس

لى إ –لنكون شركاء معو في الخدمة  يةالمؤات ى ىذه األوقات وىذه الفرصةب عمنشكر الرّ 
 مام ألا

 نعم "ليك مكان" –ب الر   يا شعب
 

 الساعٕ  مع حمب٘ ّصلْات                                                                           
 بالل حبٔيب القص                                                                                

 5102 مبرڤنو                                                                                       
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 2015لقاءات ّفٓعالٔات املٔالد لعاو  ،ُأذكس ىظاطات
 

 

 

 على ا)ومناوالث العُد  1دورة املُالد             ص 9:00             9/12           االزبعاء
 
  (ينملرض ى واملضن

 اجتماع العائالث                  م 7:00                                         

   (خارج البلدة) 2دورة العُد            ب.ظ 3:00            10/12         اخلنٔص

                            طفال  اللقاء املُالدي لل            ب.ظ 3:00            11/12          اجلنع٘

 )فرق(   3دورة العُد              ب.ظ 3:00            12/12          الشبت

 حدخدمت ألاحد + مدرصت ألا             ص 10:30            13/12             حداأل

 والقاعتن الكنِضت يجٍس           بعد الخدمت                                        

 4دورة العُد              ب.ظ 3:00            14/12          االثيني 

 اجتماع العائالث                 م 7:00            16/12          االزبعاء

 )لُك مكان(  متابعت           بعد الخدمت                                        

ضماش ماركت                          20/12  -  17/12        اخلنٔص  كَر

ضماش ماركت( )اذكر املعرض الخاص في املكتبت                                                         في كَر

               جحضير القاعت والكنِضت لخدمت الشموع والعشاء الضنوي               م 6:00                                       

ام(ڤ) بعلبك( للحدث + برو  جرجِب القاعت   ص 10:30          18/12          اجلنع٘  ا )جمُع الخد 

 لُك مكان                   م 6:00           19/12          الشبت

 العشاء الضنوي خدمت الشموع املُالدًت و                   م  6:00             20/12             حداأل

 للعائالث لقاء مُالدي                   م 7:00            23/12          االزبعاء

                ص 10:00            24/12        اخلنٔص
 
 للعُد  احضير  عمل جطوعي ج

 ُح + معاًدةخلصنا ٌضوع املضمنا و خدمت عُد مُالد رب       ص 11:00           25/12         ٘اجلنع

 حدخدمت ألاحد + مدرصت ألا              ص 10:30            27/12            حداأل

 نت الجدًدة )في الكنِضت(اصتقبال الض                 م 10:30             31/12        اخلنٔص

 ة نت الجدًدش الض  رأ خدمت             ص 11:00      1/1/2016         ٘جلنعا    

  حدخدمت ألاحد + مدرصت ألا               ص 10:30              3/1             حداأل
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 22/11 السبت 

                                                                                                                

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                         

 (8 – 1: 121)مز                                                                                                                    

 

 

                                                

 
          

 
 

 مساء صباح
 كرستٌن شحادة *
 ڤٌولٌت انطون *
 نزار حبٌبً  *
 جاكلٌن خورٌة *

 بولس حبٌبً  *
 اٌلٌا حبٌبً  *
 دعٌم ةأمٌم *
 دٌملزا فرنسٌس*
 الاخالص نقو *
 

 22/11 حداأل
                                                                                                        

    اقرأ وتأّمل                                                                                                                             

 (9 –1: 122)مز                                                                                                                         

 

                                                            
                

 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 

 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 

 30/11 االثنٌن
                                                  

 اقرأ وتأّمل                                                                                                        

 (4 –1: 123)مز                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
 

 مساء صباح
 كرستٌن شحادة *
 مدللة انطون *
 غادة جرٌس *
 نارٌمان بولس *
 ناهده الكردي *

 بحبح ام ٌوسف *
 نٌروز داوود *
 رٌم سمعان *
 رونً جورجً *
 مٌرنا جورجً *
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  1/11االحد 
                                                                                                    

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                          

 (8 –1: 114)مز                                                                                                                     

 
 

 

 
 

 

 مساء صباح
 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 

 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 
 2/11ن االثنٌ

                                                                             
 اقرأ وتأّمل                                                                                                   

 (18 – 1: 115 )مز                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 كرستٌن شحادة *
 بشٌر نقوال *
 جوانا نقوال *
 رنا جرٌس *
 بسام ٌوسف *

 سارة شحادة *
 سناء فرح *
 نزهه طعمه *
 ڤٌڤٌان بولس *
 رٌما بولس *

 3/11 الثالثاء
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                           

 (19 – 1: 116)مز                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 حبٌبً ق بالل *
 لٌنا حبٌبً *
 مدللة انطون *
 غادة جرٌس *
 نارٌمان بولس *

 بحبح ام ٌوسف *
 نٌروز داوود *
 رٌم سمعان *
 رونً جورجً *
 مٌرنا جورجً *
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  الة ــــبالص مازــلتة واــضع كل التحضٌرات أمام عرش النعم: لٌك مكان  

ا و ًٌ  ب.الرّ كً ٌتمجد عمل لالصوم أسبوع
 

 وأن ٌوفر  ةب احتٌاجات الكنٌسسّدد الرّ ن ٌُ أ للعٌد: مساعدةداعمة ٌدي أ  

 بفرح.و خالل جمٌع اللقاءات المختلفة األٌدي العاملة لها
 

 ٌحبٌبـــً اللــراعً القس بــالحٌاة  ًـفز للّرب ـّ حضور مم  

 ٌرة ـناء مسـثم أهوة ومسحة الروح القدس ترافقــق وعائلته

 .ةاالٌمانٌّ  مــحٌاته

 

  

 
 والمسٌطر  خالق السماء الطبٌعة، نت ربّ أهللا ٌا  ..الطقس :مكان لٌك

اضبط ٌوم َسهِّل الحضور إلى المكان برغم كل ظروف الطقس.  علٌها.

 .الحدث بكلمة قدرتك

 وعـٌد ٌســب العــفرح صاح مّ عِ ن ٌَ أ طفال:ؤللالمٌالدي لقاء ال 

  .للمسٌحوجنود تالمٌذ لٌكونوا تهم، على حٌا 

 اوتً ــن دائًما وأبًدا صوـلِّ لٌكـص :حبٌبً ً القس باللالراع 
 .ةمٌناأل ب. بارك خدمتهالطرٌق للرّ  فً البرٌة لٌعدّ  اصارخً     

     

. 

  

 

 :بعلبكة ــقاع ىـن علــوهٌم تعال ٌا روح هللا القدوس وحدك لٌك مكان ،

 .وعودكحقِّق لنا  .اـلٌهإلشوارع المإدٌة نطقة حولها وكل االموعلى 
  

 تبحث  نفس خالص كل نفس بعٌدة عنك، كل :وقت للخالص دالمٌال

 فتنال هاـت لتخلّصـلتعرف أنك أتٌلك،  عنك، كل نفس محتاجة
   بدٌة.األحٌاة ال
 نبؤ ناعلِ  ،للراعً صحة جسدٌة :حبٌبً الراعً القس بالل 

  .هٌكل للروح القدسهو  دهـجس 

 

 

 

 ل ــمؤل كااسكب سكٌب الروح و ،بقوة روحك تعامل ٌا ربّ  :لٌك مكان 

 ٌسوع برّ ـبالص الم وخالــس ،ةــن المحبـــفٌض م ،. َبَركةوأخت أخ

 تسدٌد كل احتٌاج.و
 

 نافترة مٌالد ربّ ثناء أ على غٌرناٌن رثمإ كوننأن  ك ٌا ربّ من لبنط. 

 هموى ندعـــساء حتوللنّ  جالللرّ  ،لؤلحداث ،أوِصلنا لؤلطفال

 .ستقصاءاوُنكلّمهم عن محبتك التً لٌس لها 
  

  ّرةــفً فت وعظال ةـن كلمــلتك :حبٌبً اللــب القس اعًللر 

ة  اصارخً  اصوتً د المٌال ٌّ  .مجًء الثانًلالطرٌق ل عدّ تُ لفً البر

 

 صلِّ  ،المهٌمن والمسٌطر الوحٌد علٌههو لٌكن الّرب وحده  ن:لٌك مكا 

 .لمسٌحى الإ ٌنورجوع المرتدّ  ب فً هذا اللقاء بآٌات وعمل قواتلٌتمجد الرّ     
 

 

 لَنْدعو  كان منحنا الّرب لسان كارز فً كل مكان وفً أي وقتٌ ًكُنصلًّ ل

 .سعكلٌ حسب جٌله حتى الكنٌسة ال ت لّلقاءات المٌالدٌةآخرٌن 
 

 لٌك مكان"ثناء أ كلمة الوعظ حبٌبً: الراعً القس بالل" 

 ة ـمعرفً ـو فــنم ر،ــصغٌر وكبٌل ـلتكون سبب بَركة لك 

 .خالصو زٌةتع ،شفاءالرب، محبة و

 

 

 ىـبغن كـلٌإ فٌإتى ،ٌا ربّ  لتنفتح أبوابك لؤلمم (مماألغنى )ن:اــٌك مكـل 

 ونوال شركاء فً المٌراث اٌكونول ىخراأل كبجمع خراف كوعد حسبب 

 .الموعد

 :النــاس ونــه عٌــوشفاء وتوجٌ محبة، تعزٌة دورة المٌالد 

 إلى صاحب العٌد.    
 

 الكارزما( ةفٌض من النعم ً القس بالل حبٌبً:الراع(، 

  فً وجهبنعمة هللا منتصًرا  ن ٌصمدوأ قوة ومسحه وحماٌة 

 . تحدٌاتالكل 

 

  

 



   
 

 4/11 االربعاء

  
 اقرأ وتأّمل                                                                                                               

 (2 – 1: 117)مز                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 مساء  حصبا
 ابراهٌم خوري *
 لٌنا شحادة *
 ناهدة الكردي *
 لؤي سعٌد *
 تشامٌال *

 نٌڤٌن عطاهللا *
 عبٌر ٌاور *
 رنٌن ٌاور *
 نزهه طعمه *
 روزٌن شحادة *

 5/11 الخمٌس
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                        

 (29 – 1: 118)مز                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 جاكلٌن خورٌة  *
 عبٌر شحادة        *
 سلڤٌا خوري *
  حنٌن شحادة *

 مرٌانا حبٌبً *
 اٌلٌا حبٌبً *

 كرستٌنا حبٌبً* 
 بولس حبٌبً *
 هادٌة صٌاغة *

 
 

 6/11الجمعه 
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                              

 (8 – 1: 119)مز                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 لنا شحادة *
 جاكلٌن طعمه *
 بشٌر نقوال *
 جوانا نقوال *
 هٌا حداد *

 موسىجورجٌت *
 ام حنا عبود *
 دعٌم ةأمٌم *
 نجاة دعٌم *
 نزار جرٌس *
 روان طعمه *
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                                                                                              11/ 25االربعاء 

 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                           

 :119 )مز                                                                                                   

                                                                                                   161 – 168) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 لنا شحادة *
 هٌا حداد *
 بسام ٌوسف *
 كرستٌن شحادة  *
 جاكلٌن خورٌة *

 سارة شحادة *
 سناء فرح *
 نزهه طعمه *
 ڤٌڤٌان بولس *
 سرٌما بول *

 26/11لخميس ا
                                                                                       

 اقرأ وتأّمل                                                                                              
 (176 – 169 :119)مز                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 بشٌر نقوال *
 جوانا نقوال *
 رنا جرٌس *
 ابراهٌم خوري *
 لٌنا شحادة *
 

 جرٌس ةغاد *
 غٌاث دوخً  *
 سوسن دوخً *
 هادٌة صٌاغة *
 سهى جرٌس *
 
 

 27/11الجمعه 
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                   

 (7 – 1: 121)مز                                                                                                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 مساء صباح
 عصام شحادة*
 ةرنا شحاد *
 دٌنٌز منصور *

 كرستين شحادة* 

 جواد بنا *

 ناهً حبٌبً *
 رٌم سمعان  *
 تشامٌال  *
 مٌشو رٌشه *
 هبه رٌشه*
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 ن ــط مــو تخطٌأ ةضد كل مإامر ،"انـلٌك مك"جل أمن  ةف بالثغرق

وع وحده ــن سلطان ٌسعلِ ا. ابلٌس(. ضد كل تشوٌش)الخٌر عدوّ 

 على هذا الحدث.

 الدي ــالمٌاء ــقلّ لوها ــدعـن التـعائ ا ربّ ــا ٌـامنــمأع ـض 

 .وعــع ٌســات جدٌدة مــاء ٌنقلنا لمستوٌـلق مّ ـتلٌ للعائالت

 سعـلتبارك ك ٌا ربّ ـــأمام ًــالل حبٌبـــالقّس ب نرفع  ُه وُتوِّ

 ا ـً ون دائمـٌكلتخوم خدمته داخل أسوار الكنٌسة وخارجها و  

 .وأبًدا باالرتفاع رأًسا ال ذنًبا  

 

  

 خالص  نرىكً إلى أرضنا  ك مكان""لٌ فًب عمال هللاأختراق لِّ الص

ٌّدٌننفوس بؤعداد كبٌرة، شفاء مرضى وتحرٌر   بعٌدٌن.ورجوع  مق

 رسالة العٌد مع ن تصل الكنٌسة لمثل هإالءأ ن بفترة المٌالد:المحتاجو 

   .وخالص المسٌح    

  ة،ـً تحضٌراته المكتبٌّ ـف ًــالل حبٌبـــالّراعً القّس باذكر 

ة ل ٌّ ة والّروح ٌّ  م ـدع. ونشاطات المٌالد "انــك مكــلٌ" ـالعمل

 المإمنٌن.قَِبل وتشجٌع من 

 

  وامسح  قوِّ  :"لٌك مكان" ـتحضٌر لالثناء أ فرٌق العبادة والجوق

ن لدٌهم الوقت للجلوس عند وٌك حتى ضاء الفرٌق ٌا ربّ عأجمٌع 

 .الحدث بما ٌخصّ قدامك لٌسمعوا صوتك أ
 

  ّةالمٌالدٌ وعـالشم خدمة وسط لٌضىء نورك ٌا رب. 

ة تنسكب ٌّ  فً وسطنا.   بارك ببَركات سماو
 

 وتــوالبٌ حبٌبــً اللــّراعً القّس بــال س ٌا ربّ رُ ـــأح 

 ٌسوع المسٌح.القائمة على صخرة الدهور  المسٌحٌة

 محبتك وعبادتك. ًدها فالنفوس ووحِّ  عدوّ  حفظها منا 

 

 

  

 

 ذي ــك الـان اسم نرٌد ٌا ربّ  :"انــك مكــلٌ" دثــان الحــهدوء وسط مك

ل ـــك دال تشوٌش وٌبدِّ ـك اٌطردأن  ئم وروحك الودٌع الهادكل اسوق ــف

 .تك وحدهائمشٌ مّ تِالخٌر، فتَ  ل عدوّ ٌَ وحِ  خطط

 ن ــى والمسّنٌـالمرض وهـى وجـة علــة والبسمـالفرح عـطبنل 

  بــوطبٌـ صــم ُمخلّ ــن أعظــم عـونخبرهفترة المٌالد ثناء أ 

 د.سوع له المجٌ 

 احفظه ،ًـالل حبٌبـــاعٌنا الغالً القّس برجسد  ٌا ربّ  حفظا 

 ىـلإرأسه  نـم ا معافىواجعله صحٌحً  ضعفو من كل مرض 

 .قدمٌهأخمص  

 

 

 "انارً  بكل جهارة، ةلهً المعلنلتكن كلمة الحق اإل: ةالعظ :"لٌك مكان 

نافعة للتعلٌم والتوبٌخ، للتقوٌم ، كلة تحرق كل الخطاٌا والشوائبآ

 .باسم ٌسوع    ٌب والتؤد
 

 ف إلىـلألان ــم الدـٌرات لنشاطات المٌـالتحضع ــع جمٌــض 

 رح والسالمــزرع روح المحبة والفــالٌاء بٌد رئٌس السالم ل 

 .أسوارهاخارج ووسط جمٌع األجٌال داخل الكنٌسة  
 

 وعائلته الحبٌبة:جبٌبً الراعً القس بالل  ا ربّ ــظ ٌــاحف 

 وكرستٌنا من كل شّر وشبه شر. ا، بولسمرٌانا، إٌلٌ ا،ــلٌن

 

  

 

 اً ـوروحٌّ  اً ال مادٌّ ب ذات تؤثٌر فعّ حتى تكون وعود الرّ : مإمنو كنٌستنا 

 .ومــالصالة والص داوموتكاملة طاعة طٌع باإلٌمان، وت تتقوى نأ ٌجب
  

 :ن ٌنمو أ ، نصلًت فً االلتزاماتاولٌّ شغرغم الم نمو روحً فً العٌد

 ب.الرّ مع  هم الحمٌمةتدون فً الكنٌسة فً عالقوالمساع الخّدام
 

  ة كاملة تغلبـّ وصح حبٌبً للّراعً القّس باللقّوة جسدٌة 

 .جسده هو هٌكل للروح القدسن بؤن اعلِ  .ضعف أو مرض كل  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  22/11االحد 

 
 اقرأ وتأّمل                                                                                                             

 (136 –119:129)مز                                                                                                                      
 

 

 
 
 
 
 

  ءمسا صباح
 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 

 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 
 23/11االثنين 

 

 اقرأ وتأمّل                                                                                                                        
 :119)مز                                                                                                                         

                                                                                                                       137 – 144) 

 
 

 
 
 
 
 

 مساء صباح
 عبٌر شحادة*
 خوري ٌاڤلس *
 ةام بولس شحاد*

 انٌسة نقوال* 

 مٌشٌل شعبً * 
 رٌم شعبً *
 هٌفاء طعمه *
 جورجًام رونً  *

 سماهر عبود *
 

 24/11الثالثاء 
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                    
 (161 – 145 :119)مز                                                                                                                               

 
                                                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 

 مساء صباح
 الل حبٌبًق. ب *
 لٌنا حبٌبً  *
 مدللة انطون *
 جاكلٌن طعمه *

 رونً جورجً *
 مٌرنا جورجً *
 ناهً حبٌبً *
 روزٌن شحادة *
 منى لحام  *
 مرٌانا بولس *
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 7/11السبت 

 
 اقرأ وتأّمل                                                                                                      

 (16 – 9: 119)مز                                                                                                                   

 
 

 

 

 مساء صباح
 مرٌانا ْمسلَّم *
 هٌفاء طعمه *
 رنا جرٌس *
 ثائر شاهٌن *
 هللاعطاام نضال  *
 

 رشٌد حبٌبً  *
  منى لحام *
 مرٌانا بولس  *
 لٌنا جرٌس *
 ساره شحادة *
 امال ابوعقل *

 8/11االحد 
                                                                                               

 اقرأ وتأّمل                                                                                                         

 (24 – 17: 119)مز                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 

 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 

 9/11االثنين 
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                       

 (32 – 25: 119)مز                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 بسام ٌوسف *
 دٌنٌز منصور *
 لس شحادةام بو *
 لبنى مْسلَّم *
 ناهً حبٌبً *

 ام قٌصر شقور *
 غٌاث دوخً *
 سوسن دوخً *
 دنٌا نصٌر *
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   لٌك "ثناء ة أمام فرٌق العبادأارفض كل التشوٌشات وكل عائق  

جهزة الكهرباء أت العزف وكل آالعلى كل  بارك ٌا ربّ  "،مكان

  .ن قبله مِ ثلم سمعن ا لمممسوحً  اوهتافً  اصواتً أ، انغامً ألنسمع 

  ّالدــاءات المٌــلق رــن ٌحضـمَ بكل  ون اهتمامناٌكحتى  صل 

 ك الوحٌد علىـلـوالم هـى قلبـب ٌسوع مشتهٌصبح الرّ حتى 

 حٌاته. 

 :ب جمٌع احتٌاجاتهمالرّ  دسدِّ ن ٌُ أ القّس بالل حبٌبً وعائلته 

 .ةوالجسدٌّ  ةوالمادٌّ  ةالروحٌّ  

  

 

   ُثناءأ ان"ـــك مكــ"لٌحدث ثناء أوال تحصى تنسكب  دّ عَ بركات ال ت 

  ات.ل قوّ ـّرب عمــلمة لنرى بنعمة الوالك ةسكتش، الرقصاال ،العبادة
 

   ًتجدٌدشوق مضاعف لالقتراب من محضر هللا، :فترة المٌالدالخادمون ف 

 .تكرٌسوحٌاة الالجتماعات وااللتزام فً حضورهم اعهودهم،
 

 ا حماٌة إلهٌة مضاعفة لهم فردً  :القّس بالل حبٌبً وعائلته 

 ًـــستخدمهم فتخومهم وا عـــسّ وا رّب وــٌ باركهم ا.ردً ـــف

 .بٌد جبار "لٌك مكان" كسهام 

   

. 

  

 

  فـ، نقالةـلٌكونوا آنٌة للصّ  "انــك مكـــلٌ"فً جل الخادمٌن صلِّ من أ 

 تون للملكوت.ٌمان كثٌرٌن ٌؤمن أجل الحدث لنرى باإل ةبالثغر
 

  َالكم والكٌف مًعا واختراقات وسط جمٌع  عمستوٌات جدٌدة تجم 

 المٌالدٌة. النشاطات
 

 نولتك ًــالل حبٌبـــا القّس بـاعٌنر على عظة برّ ـكة الرَ ـب 

 .الهالكٌن من ٌنخالص لكثٌرسبب  

           

  

 

 حتى تكون  ٌار الڤٌدٌوهات ٌا ربّ : لتكن مشٌئتك فً اختالڤٌدٌوهات  

 استخدم الڤٌدٌوهات ٌا ربّ  ناس.عماق الأعماق أوتلمس  ةممسوح

 .  خالص نفوسلجل اٌصال كلمتك أمن 

 ن وأ على البلد وحماٌة للقائمٌن حماٌة :كرٌسماس ماركت 

 .وفرٌق العبادة اذكر خدمة المكتبة .فّعااًل  دورناٌكون    

  ْرىـوراء صلٌبك، فتل حبٌبً الــراعٌنا القس بٌا رب  فِ اخ 

 كـع مهابتـوتك، تطٌــوجهك، تسمع وداعة ص ءاس بهاــالن 

 .نعمتكر ـــوتختب 

 

 

 "من  والكهرباء: صلِّ  دواتاأل ،ٌةالت الموسٌقاآلكل : "لٌك مكان

التً سوف  دواتوكل األ ةكل اآلالت الموسٌقٌل ةتامّ صٌانة جل أ

ونعلن حماٌتك  شات العدوّ ٌستخدم فً فترة العبادة. نرفض تشوتُ 

 ونصرتك.

  ي هللا.ٌدما بٌن والقائمٌن علٌها  ةكل التحضٌرات المٌالدٌضع     

 هم ٌا ربّ قَ  ً وعائلتهـــالل حبٌبــــالقّس ب   .وروًحا ًداــجس وِّ

ا ٌُجَ ـــُمنتِظُروا ال ـ"َوأَمَّ بِّ َف ًة.ـــرَّ ُدوَن قوَّ  ًة ـــجنِحَ اَ وَن ــــٌَرفعُ  دِّ

ٌَرُكضـكالنُّسُ  تعبُ ـــُ ور.  ٌَ ٌُوَن"ـــٌَمشُ  وَن.ـــوَن َوال  ٌُع  .وَن َوال 

 

 

 

 

 

 

 

  ّالمنبوذٌن  شٌن،رسل المهمّ نك سوف تُ أ محبة المنبوذ: نإمن ٌا رب

ن لهم مكان أ نك من خاللنا وٌعرفونفٌرو "،لٌك مكان"ى لإمزدرى لاو

 .له الحقٌقً وحدكنت اإلأك ندووٌمجّ  فً قلبك

 ب الكنٌسة بشكل ٌستخدم الرّ صلِّ كً  :كرٌسماس ماركت 

 ٌسبق له مثٌل.لم  ممٌز

 ًٌة،مستوٌات جدٌدة لحٌاته الروححبٌبً  القّس بالل حبٌب 

 .مضاعف، نجاح وازدهار  اٌمان 

      

 

 

 



 
 

 11/11الثالثاء 
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                         

 :119)مز                                                                                                          

                                                                                                         33 – 41) 

 
 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 ق. بالل حبٌبً *
 لٌنا حبٌبً *
 ٌن شحادةكرست *
 نزار حبٌبً *
 آنا ناصر *
 

 عبٌر ٌاور *
 مٌشو رٌشه *
 هبه رٌشه *
 پول مارٌنا *

 11/11االربعاء 
                                                                                            

 اقرأ وتأّمل                                                                                                      

 :119)مز                                                                                                      

                                                                                                    41 – 48) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مساء صباح
 وسام حبٌبً *
  سوطًكرستٌن  *
 لبنى مْسلَّم *
 لٌنا شحادة *
 ابراهٌم خوري *

 مٌشٌل شعبً  *
 رٌم شعبً *
 مٌساء جرٌس *
 اخالص نقوال *
 منار خوري *
 

  12/11الخميس 
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                        

 (56 – 49: 119)مز                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 مدللة انطون *
 جاكلٌن طعمه *
 ناهده الكردي *
 عرٌن عبود *

 مال جرٌسك *
 رشٌد حبٌبً  *
 سناء فرح *
 لٌنا جرٌس *
 فرنسٌسلزا دٌم *
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 19/11الخميس 
                                                                                        

 اقرأ وتأّمل                                                                                                     

 : 119)مز                                                                                                    

                                                                                                     115– 112) 

 
 

 

 

 

 مساء صباح
 ق. بالل حبٌبً *
 لٌنا حبٌبً  *
 بشٌر نقوال *
 جوانا نقوال*

 وسام حبٌبً* 
 كرستٌن سوطً*

 ناهً حبٌبً *
 هٌا حداد *
 ام قٌصر شقور *
 منى لحام  *
 مرٌانا بولس *
 

 21/11الجمعه 
                                                                          

 اقرأ وتأّمل                                                                                                       

 : 119)مز                                                                                                     

                                                                                                     113 – 121) 

  
 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 لؤي سعٌد         *
 طعمهجاكلٌن  *
 ثائر شاهٌن *
 دٌنٌز منصور *

 عطاهللا ٌنڤنٌ *
 لَّممرٌانا مس *
 لٌنا جرٌس *
 رزان طعمه *
 بولس حبٌبً *

                                                                                      21/11السبت 
   

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                           

 :119)مز                                                                                                                           

                                                                                                                         121 – 128) 

  
 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 دةلنا شحا *
 دنٌا نصٌر  *
 رنا جرٌس *
 نزار جرٌس *

 موسىجورجٌت *
 رٌم سمعان *
 پول مارٌنا *
 حنٌن شحادة *
 عبٌر ٌاور *
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 ــانك مكـــلٌ" فًعلى كل الخادمٌن  ةونفسٌ ةوجسدٌ ةماٌة روحٌح" 

 .جسدهم هو هٌكل للروح القدس نبؤ اعلن
 

 

   ّن ــد عــوبع ةـد غربــبع المٌالد فً فترةب نفوس ترجع للر 

   وحصاد وفٌر. ب.رّ ـال
 

  ِةـل آلــكؤن ــب وعائلته لراعً بالل حبٌبًلن وعد الّرب اعل 

  هؤــــل مكان تطــكفً  رافقهم ٌا ربّ  .صورت ضدهم ال تنجح  

 .فترة المٌالد فً قدامهمأ  

 

 

 ن أجل قاعة بعلبك، أمن  نصلً ٌا ربّ  :"لٌك مكان" فً المكان  

هٌمن علٌه بروحك القدوس. نرفض كل المكان وتُ  ذاكلى إتسبقنا 

نه س، ألوان من روحك القدتمؤل المكنطلب أن  ولٌست من هللا روح 

 .ٌكون مكان مقدسهناك  قدامنا ٌا ربّ أحٌث تطؤ 
 

 وع.ـــنا ٌسـربنا وفادٌ مٌالدفً فترة  كرازة خارج األسوار 
 

 

 :ًواتــمب صانع السّ باسم الرّ  باركهُ  الراعً بــالل حبٌبــ 

  .جل خدمته ومستقبلهأ من رةصلِّ وقف بالثغ رض،واأل

 

 

   َم وراء هِ اخفِ ،وكل الخادمٌن به ةج بدمك ٌا ٌسوع على فرٌق العبادٌِّ س

 ."لٌك مكان"كبر الحدث األفً  نت وحدكأظهر وا صلٌبك

  المٌالد ثناءأ المإمنٌن مواهب الروح القدسجل استخدام صلِّ من أ 

   .بملكوت الرّ  انٌلبن

 " ّونفوس  ،للمسٌح كثٌرة راٍض أ، قم وامتلكها " أعلن ٌا رب 

 كثٌرة تجثو تحت قدمٌك من خالل سلطانك المعلن فً كلمة

    .راعٌنـا القـس بـالل حبٌبً على فم العظة

 

 

 

 من  "لٌك مكان"عظة وإلقاء  فً اختٌار ةلهٌإ ةطلب حكمة سماوٌا

وشفاء  وخالص ةكرَ ن سبب بولتكبالل  الراعً القس قَِبل

 رٌن.ٌلكث

  :إلفة ومحبة مٌالدٌة وفرح وبهجة صاحب العٌد   خدمة الشموع

م اللقاء. ت  عُّ

 ٌبـالل راعٌنـا القـسه ــى وجــعل بدوت ةـرة روحٌــغ 

 بــن سبــل الناس عؤـدث، فٌســت الحـة وقــطٌل حبٌبً

 .لتً تغطٌهله ااء الذي فٌه ورحمة اإلــوالرج المـالس

. 

 

 

 

   ًوا ـى ٌثبتـحت "لٌك مكان"لقاء  فًوس ـالنفار ـأجل صغمن نصل  

 ك نوــفٌحب مـهـقلوب لكً تتنّقىة وـة الحقٌقٌـالكرمً ـف

  .وٌطلبوك أكثر من محبتهم لعطاٌاك وبركاتك           

 ةــالخدم ىــن علـٌـوالقائم الــطفالمٌالدي لؤلاء ــلقالر ـــاذك 

    ٌرٌن.لكث كةسبب برَ لٌكونوا طفال. تبشٌر األ وجمعٌة  

  "روح القدس ـة الـدهن ومسح ً"ــحبٌب اللـــالراعً ب دٌِّ أ 

 المرٌض فٌشفى، تغطً ٌدٌه حتى ٌلمس الخاطئ فٌتوب،  

 . المقٌد فٌتحرر 

 

 

 

 ٌلٌك مكان"" ن فًــالخادمٌ نـجمٌع المإمنٌلع دم ٌسو ةـطالب بحما 

 دثـالح ذاـــهلى إر ــن ٌحضــوكل مَ  ةالكنٌسوار ــسأ)قاعات بعلبك( و

 .باسم ٌسوع 
 

 عن المولودحكمة فً التكلم واالصغاء، شهادة  :لسان بَركة 

 ٌسوع.   الطفل
 

  لجلب  "لٌك مكان"فً حدث  للقّس بالل حبٌبًقٌاده حكٌمة 

 .لمسٌحى الإكبر عدد من الناس أ

  

   



 
 

 16/11االثنين 
                                                                                    

 اقرأ وتأّمل                                                                                                          

 (88 – 81: 119)مز                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 ابراهٌم خوري *
 لٌنا شحاده *
 كرستٌن شحادة *
 ٌروز داوودن *

 بولس ٌانڤٌڤ *
 ساره شحادة *
 ناهً حبٌبً  *
 رزان طعمه *
 جورجًام رونً  *

 17/11الثالثاء 
                                                                                                

 اقرأ وتأّمل                                                                                                  

 (96 – 89: 119)مز                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 أنٌسة نقوال *
 لؤي سعٌد *
 جاكلٌن طعمه *
 ناهده الكردي *
 

 عطاهللا ٌنڤنٌ *
 شٌل شعبً مٌ *
 رٌم شعبً *
 ام ٌوسف بحبح *

 18/11االربعاء 
                                                                                                      

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                          

 (114 – 97: 119)مز                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 عصام شحادة*
 رنا شحاده  *
 خورٌةجاكلٌن  *

 بولس ٌانڤٌڤ *
 جرٌس سهى   *
 ال كرٌنً ام *
 امال ابو عقل *
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 13/11الجمعه 
                                                                                                  

 أّمل اقرأ وت                                                                                                    

 (64 – 57: 119)مز                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 بسام ٌوسف *
 بدٌع جهجاه *
 رهام جهجاه *
 جاكلٌن خورٌة *
 

 مرٌانا حبٌبً *
 كرستٌنا حبٌبً *
 رزان داود *
 لسرٌما بو *
 شادي كنعان *

 14/11السبت 
 

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                         

 (72 – 65: 119)مز                                                                                                                

 
 

 

 

 

 
 

 مساء صباح
 ام بسام شحادة *
 جواد بنا  *
 تشامٌال  *
 هللاعطاام نضال *

 رونً جورجً *
 مٌرنا جورجً *
 اٌلٌا حبٌبً *
 كمال جرٌس *
 نارٌمان بولس *

 15/11االحد 
                                                                                             

 اقرأ وتأّمل                                                                                                                        

 (81 – 73: 119)مز                                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مساء صباح
 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب

 

 

 صْو اختٔازٖ
 لْٔو الٓسب
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  ِّرى المصوِّ ــعل ةـة تامـحماٌ نطالب ٌا ربّ  ":لٌك مكان" فً رالمصو 

   والصبر  ةالحكم ن تهبهُ أٌستخدمها. نصلً  ت التً سوفالاآلكل  وعلى   

 .التصوٌر. رافضٌن كل تشوٌش وكل هجوم من العدوّ  ًف

 

 :دكــونرى مج ،ن نشهد عنك فً كل بٌتأ فترة المٌالد 

 .جل خالص نفوسأتفٌض ببركات من  وقوة حضورك 
 

 ًكرستٌنا  ،بولس ،اٌلٌا ،مرٌانا ،لٌنا :الراعً بــالل حبٌبــ 

  جلهم.وصلِّ من أم باسم ٌسوع المسٌح باركه ،ام رشٌد

 

 

      

   ًىـدم حتـاء الــت غطـتح ان"ــك مكــ"لٌنضع كل األمور اإلدارٌة ف  

  واء الروحٌةــاألج ودـوتسعلى المقاومٌن  ب وحده وٌنتصرالرّ  هٌمنٌ

التً  فقراتفً األجهزة وال اتأو تشوٌش طالتأي معتكون  وال فً المكان

 .مقدَّ ستُ 

 ًــاح فـتوفٌق ونج الجامعٌٌن. خاصة :طالبنا بفترة المٌالد 

 االحتفال معنا.   الدراسة وفً  

 ًودــن وعــه، اعلـجلن أم ةقف بالثغر :الراعً بــالل حبٌبــ 

   .هللا على حٌاته   

 

 

   ًه ـــإبلٌس فً وج هاٌضعننتهر كل المعوقات واألبواب المغلقة الت

ب األبواب أمامهم ونصلً لٌفتح الرّ  ،"لٌك مكان" المدعوٌن إلى

ب وٌخلصوا باسم لٌتمكنوا من الحضور والتالمس مع روح الرّ 

 ٌسوع.

 ةوــبق الدــة المٌرـبفتن ـع المإمنٌـع جمٌــم ل ٌا ربّ ــتعام 

 .لتمتع بمحضركلوقدامك عند أ لجلوسل
 

 :ًوالده فً المعاهد.اذكر أ الراعً بــالل حبٌبــ 

 

 

 

 

 

 وفـل شخص سـاسكب روحك على ك ":انـــلٌك مك" فً سكتشاال 

  .نت ٌا ربّ أسكتش. حتى ٌختفً هو وتظهر فً فقرة االٌشارك    

  ًشخاص أ عبرن ـــم ةالناس صورة ٌسوع المشعّ  ترى لكًنصل 

 اءاتــلقون ــن تكب: أب شهادة ورجوع لآلـسب .سكتشاإل

 بب مباشر لذلك.س المٌالدٌة الكنٌسة 

 ٌّة ،ةجسدٌ ةحماٌ :ًالراعً بالل حبٌبـ  وحكمة  ،قـوة روح

ة. ٌّ  سماو

 

 

     

 

 

 

  ّلٌك "فً التدبٌر واإلدارة فً  احكمة وإرشادً ً تعطٌنا ـنصلً لك ٌا رب

ً ـق فـرة للحـغٌ لنتمم مقاصدك على أكمل وجه. اجعل ٌا ربّ ، "مكان

 حقك. امبشرٌن فً كل األرض وٌعلنو افٌنتشرو قلوب أوالدك،
 

  ّب بٌوت  فترة المٌالدفً مسٌحٌة مكّرسة تشهد عن عمل الرَّ
 

 :ًدمــلة بالــة كامــجل حماٌأصلِّ من  الراعً بــالل حبٌبــ 

 وةــوخاصة أثناء دورة المٌالد ونشاطات العٌد وقٌه عل

 .ةوروحٌ ةجسدٌ ةمضاعف 

. 

 

 

 

 نصلً ألجل كل المإمنٌن فً العالم حتى تزٌد إٌماننا وترسخنا فٌك 

ا كثٌرة ألجل عاملٌن فٌها فنثمر أثمارً  ٌن بالكلمةونكون سامع

 ."لٌك مكان"فًوالخادمات  الملكوت. اذكر الخادمٌن

 ب ـسب لٌكـون ّوةــحضور الروح القدس بق اء العائالت:ـلق 

 للعائالت.   دةـوح

  َع ــوسِّ ن ٌُ أو ًـالل حبٌبـّس بـالقاة ـعلى حٌ ةمضاعف ةكبر 

     قدامه.الحق أٌنما تطؤ أ عالن كلمةا، شهادة وب تخومهالرّ  

. 

 

 

 



 ٕحدٓث ٓشْع عً احلصاد السّح

( ْٓ4  :27 – 38) 

ُُ ََٓتَللَُّه َمَع اِم ٌَ َأٖى ََّكاُىْا ََٓتَعٖحُبْ ٕٗ. َّٔعِيَد ذٔلَم َجاَء َتاَلٔمُٔرُِ،   َسَأ

ًِ َلِه َُٓقِل َأَحْد:  ِّ « َماَذا َتِطُلُب؟»َّلٔل ََا؟»َأ ُٗ « ٔلَناَذا َتَتَللَُّه َمَع َفَتَسَكٔت اِلَنِسَأ

ََّقاَلِت ٔللٖياِض  ٔ٘ ََّمَضِت ِإَلٙ اِلَنٔدَٓي ََا  ٍَُلٗنْا اِىُظُسّا ِإِىَشاّىا َقاَل ٔلٕ ُكٖل : »َجٖسَت

ٍُ ُٔ.« َْ اِلَنٔشُٔح؟َما َفَعِلُت. َأَلَعٖل ٍَرا  ِٔ ِْا ِإَل ََّأَت  ٔ٘ ًَ اِلَنٔدَٓي َّٔفٕ . َفَدَسُجْا ٔم

ُُ َتاَلٔمُٔرُِ َقأئٔلنَي:  َُِه: « َٓا ُمَعلُِّه، ُكِل»َأِثَيأء ذٔلَم َسَأَل َأَىا ٔلٕ َطَعاْو »َفَقاَل َل

ُُ َأِىُتِه َُِه ٔلَب.« آلُكَل َلِشُتِه َتِعِسُفَْى َأَلَعٖل َأَحّدا َأَتاُِ »ِعٍض: َفَقاَل الٖتاَلٔمُٔر َبِعُض

َِٔأُكَل؟ ِٕٕء ٔل َُِه َُٓشُْع: « ٔبَظ َ٘ الَّٔرٖ َأِزَسَلٔيٕ »َقاَل َل ٌِ َأِعَنَل َمٔظَٔئ َطَعأمٕ َأ

ُُ ٍَا َأَىا . َُّأَتنَِّه َعَنَل ٍَُس ُثٖه َِٓأٔتٕ اِلَحَصاُد؟  ُ٘ َأِط ٌُ َأِزَبَع ُُ َُٓلْ ٌَ: ِإٖى َأَما َتُقُْلْ

َٖٔضِت ٔلِلَحَصأدَأُقُْل َلُل ََا َقٔد اِب َّاِىُظُسّا اِلُحُقَْل ِإٖى َُٔيُلِه  َّاِلَحأصُد . ُه: اِزَفُعْا َأِع

َّاِلَحأصُد َمّعا ِٕ َِٓفَسَح الٖزاِزُع  ٘ٔ، ٔلَل َٔاٗٔ اأَلَبدٖٔٓ ََِّٓحَنُع َثَنّسا ٔلِلَح  ّٗ ُُ ٔفٕ . َِٓأُخُر ُأِجَس أَلٖى

 ٌٖ ُِْل: ِإ َّآَخَس َِٓحُصُدٍَرا َِٓصُدُق اِلَق  .َّأحّدا َِٓزَزُع 

ََّأِىُتِه َقِد َدَخِلُتِه َعَلٙ  ٌَ َتٔعُبْا  ُٔ. آَخُسّ َأَىا َأِزَسِلُتُلِه ٔلَتِحُصُدّا َما َلِه َتِتَعُبْا ٔفٔ

َِِه  .َتَعٔب
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