
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا تني إلوسان وهللا حرفلَ ظالة خبضوع وثبٔمي من وم ُو فرتة ثـحديّة سامية خدً اًعّ 

واًىذاب امللدس مل حيدد أٔوكات ًِذٍ اًـحادة اًرائـة، ًِذا  .ي إلوسان املؤمن ابملس يحدَ كِ 

وكت يىون فيَ حباخة ٌَخلّرب د توؿد وتـِد تيٌَ وتني هللا دّ فإلوسان املؤمن ُو حيُ 

ة ومحميية من اخلاًق واخملَط وثدمع اًعالة اخلاصـة اًياتـة من اًلَة ؾحادة اًعوم ثضدّ 

 .املمزية

وؿادة ما حىون ٔأوكات اًعوم يه أٔوكات رصاخ ٕاىل هللا من أٔخي حاخة روحية أٔو 

ق ب حني يىون املؤمن يف مفرت حسدية، فٕاما من أٔخي ظَة اهخـاش أٔو ٕاجياد حوا

ففي  .ا ثوضؽ أٔمام اًـرش اًسٌلويو اس خجاتة ظالة أٔو من أٔخي حاخة مَّحة خدً أٔ ظرق 

ا هخؼارً ا"ُذٍ ألوكات ؿَييا أٔن ىىون مٌخؼرين تعرب اٌَمسة اًسٌلوية ؿرب املس يح 

ّب مفال ٕايّل ومسؽ رصايخ وأٔظـدين من حة اًِالك من ظني اذلبٔة وأٔكام اهخؼرت اًر  

 خعوايت وحـي يف مفي حرىمية خديدة جسخيحة ٕلًِيا"  َت خ  ؿىل خصرة رخًّل. زَ 

 .(0441)مزمور 

ً ًلك مَ  ترصاحةفاًىذاب امللدس يلول   "ؤأما أٔهت مفىت مصت  4ان يريد أٔن يىون ظائ

 ً ا تي ٔلتيم اشلي يف اخلفاء. فادُن رأٔسم واغسي وهجم. ًيك ل ثؼِر ٌَياس ظائ

 (.0:41 )مىت فبٔتوك اشلي يرى يف اخلفاء جيازيم ؿالهية"
 

يـين ُذا أٔن ُذٍ اًـحادة خترج من مصمي داخي إلوسان ٕاىل داخي كَة هللا فذعي 

 ًِذا اي أٔحدايئ فاًعوم ُو من وسائط اًيـمة يف اًخـحداًرساةل جلك صفافية ووضوح. 

وهللا يعاًة لك  .وجيـي إلوسان يلفز ٕاىل ألمام تـدُا تلّوة اًروح اًلدس ٌَخاًق

مؤمن ابملس يح يريد أٔن يغوص ٔأؾٌلق احلياة املس يحية أٔن خيخرب ُذٍ اًـحادة ابًعوم 

"وًىن س خبئت أأيم واًعالة ٔلؾؼم ٕاهل مات وكام من أٔخي أٔن يـعييا غفران اخلعااي. 

 (.2142)مركس  يرفؽ اًـريس ؾهنم حفيدئذ يعومون يف ثكل ألايم"

† † 



                                                                                                                                                                              

                                                                 

 

 

 

 البرمات الجُ 

 ثحصن غلٌّا 

 بالصٍم والصالة

 .م ثّرة 
 

شػّاء الوبُ  قال ا 

  

َس  ّْ ًما ًَذا َالَ ٍْ ٍِد  َحن  : َاْخَجاُرُى  َص ُّ  ُق
ّرِ  ِّر.....ِحَّوِئذ   ُغَقِد  َفك  . الش  ْوَفِجُر  الّوِ َِ 
ْبِح  ِمْثَن  ُجَك  َوَثْوُبُت  ُهٍُرَك، الصُّ  ِصح 

ِسُّر  َسِرًِػا، َِ َك  َو  َوَمْجُد  َاَماَمَك، ِبرُّ
ّبِ  ْجَمُع  الر   َثْدُغٍ ِحَّوِئذ  . َساَقَجَك  َِ

ِجُّب  ُّ بُّ  َف ُقٍُل  َثْسَجِغُّح . الر  َّ : َف
ْشِرُق  ُِ َمِة  ِفُ ًَاَهَذا.... 

ْ
ل  ُهٍُرَك، الظُّ

ُلٍُن  َِ اِمُس  َظاَلُمَك  َو رِ  ِمْثَن  الد  ٌْ . الظُّ
ُقٍُدَك  َِ بُّ  َو َواِم، َغَلَ الر  ْشبُع  الد  ُِ  ِفُ َو

َجُدوِب 
ْ
طُ  َهْفَسَك، ال َوّشِ ُِ  ِغَظاَمَك  َو

ة   َفَجِصُّر  ا َمَجو   ِ اى   َوَمَوْبِع  َر َّ  َثْوَقِطُع  لَ  ِم
يُ  ًُ ا َّ   .ِم

ش
 
 (6:58ػّاء )ا

 

 

 

 ألس حوع ألّول من اًّعوم

 صباح          مساء                                                                                                                                

 ** الرماد أربعاء **                25/2 رتـاءالٔ 

 4مام ؾرش اًيـمة جلك ثواضؽ واىىسارظّيِ ًيخلدم أٔ 

 ،مبخاويف ،تبٔخعايئ ،ثضوائيب، تيلائيص ؿرتُف هللا أٔ كل اي  ؿرتُف أٔ 

 فدمم يغسَين وحدم يرفـين ،ينيكل فدضف  ؿرتُف ، أٔ ينكل حردّ  ؿرتُف أٔ 

 .فيخخفي ضـفي فيم ،وخشعم يـزين وروحم يلويين

 .ة جَرنة واوساكب روح هللا هبذا املساء ًرنى جمد اًّربّ ظَُ * أ  

 وراؾييا اًلس تالل.*مسحة من اًروح اًلدس ثًسىة ؿىل خادمٌا 

  

  ** موهبة االيمان **               26/2 ارليس
 

 الٔص ياء ىرى هحدأٔ  ٕامياهيا، هـَن نأٔ  اًعوم من ومُذا امل  يف ىريد ربّ  اي

ن اكن اًـيان إ ِا و ّدك هللا وظن وؾود ؿَِ إ . حلاً  موحودة هناأٔ  موحودة اًغري

 ؾىس الاميان.

 اًلس تالل. اؾيحصة حسدية ٌَرّ خي من أٔ ظّيِ  *

 

 * لنا شحادة 

 وسام حبيبي *

 سوطي* كرستين 

 شادي سعيد *

 دينيز منصور *

 

 

 *ام بولس شحادة

 ول ماريناپ *

 مراد زايد  *

 ريتا زايد *

 * مرتا سعيد

 ** خدّام الرّب **                    2/ 27ادلـة
 

 ُويسوع ايت ًيىون وًووخدمذَ. حرثية الٔ  مٌاء زلؾوة اًّربّ ٔأن يىوهوا أٔ 

ام هل. ؿالكة وخَوة خدّ  ن خُيَق اًّربّ الّٔول وخالص اًياس مهِّم الٔول. أٔ 

 ولكمخَ. مؽ اًّربّ  خشعية جلك ٔأماهة

 س حوع الٓلم.ح اًلدس حرافق اًراؾي جلك خدمات أٔ * حمكة اًرو

 

 *كرستين شحادة

 شحادة *ام بسّام 

 جاكلين طعمة  *

 * اميمة دعيم 

 عصام شحادة  *

 * رنا عبّود 

 

 حنين شحادة *

 نجاة دعيم *

 عبير ياور  *

 جواد بنا  *

 * غياث دوخي  

 *سوسن دوخي 

 **الحوامل النساء **              28/2 اًسخت

 فرتة خالل وحتمهيا ثلّوهيا ٔأن حامي، امرٔأة لك ٔأمامم اًسٌلوي ٔأابان اي ىرفؽ

 سَميًا يىون أٔن. وحتميَ اجليني وثُلّوي يثخت اذلي ُذا تبٔن هعًّل . اذلي

 وأٔن. وحسًدا وروًحا هفًسا وثحارنَ حّصخَ جاكمي ٌَـامل خيرج حىت وحصيًحا

 .كل حٌدايً  يىون

* ٓ  مه ل ًون ثيجح.ت ضدّ رَ وِّ ةل ُظ اذهر ؿائةل اًراؾي ولك أ

 

 

 نداء كترة *

 غالي مْسلَّم *

 هيفاء طعمة  *

 تشاميال  *

 * انيسه نقوال 
 

 

 

 نزهة طعمة *

 سماح فرح *

 سهى جريس  *

 لينا جريس  *

 مريانا مْسلّم  *

 *ديملزا فرنسيس

 ** لنصنع التاريخ**                   1/3 ألحد
 

ا جلك ما يف ُذٍ اًلكمة من من اًثاتت واملثاجر يعيؽ اترخيً ؤ ا4 املؽ اترخيً ظيَ ا

فٌغَة وائي اًىٌيسة ومن حوًيا اكًخالميذ الٔ  فراد،. ٔأن ىىون حنن الٔ مـىن

 املسىوهة.

 ولدمه. جتاٍ أٔ  ًييا ثـة وحمحة اًراؾي وزوحذَ ابرك واكىفء اي ربّ  *

  

 **ن مرضى ن طلب صالتنا م  كل م  **   2/3 إلزيني
 

روحَ اًضايف ؿىل  يسوع مت  اًضفاء. ظّيِ ًيسىة اًّربّ  جبسلاثم اي ربّ 

لك مريغ ومذبمٔل من رٔأسَ ٕاىل أٔمخط كدميَ ويمت اًضفاء تلوة اًعَية. 

 أٓمني.

 كوة اميان وصِادة، حدييب،تالل ايَيا وتًوس  ناو خ4 الٔ حٌود اًّربّ *

 لك ما يعيـون ابم اًربّ و  .جناح وامذياز املـِد، محتضرياهتم زلخوهل

 .جحيي

 
 بشير نقوال  *

 جوانا موسى *

 ابراهيم خوري *

 لينا شحادة *

 بسّام يوسف *

 
 * ڤيڤيان بولس 

 اخالص نقوال  *

 روزين شحادة  *

 سارة شحادة   *

 *  * ية للعائالت المؤمنةحما **        3/3 اًثالاثء

ن يىون أٔ ولدمه. أٔ من ثبٔزري ُذا اًـامل ؿَهيم وؿىل  ةحٌلية اًـائالت املؤمٌ

ن جسكل أٔ  اًرَبنة واًيجاح. خي اذلاية،أٔ ولدمه من ـون لٔ ُي مه املدضفّ الٔ 

 يسوع ُو الانخفاء واًض حؽ. واًخلوى ًيىون اًّربّ  ةابًلداس اًـائةل

يف  بّ 4 ظّيِ ًيحفؼِم اًرّ يسوع4 مرايان وهرس خيٌا تالل حدييب*تيات املكل 

  .من الوجاح ةخديدمس خوايت خروهجم ودخوهلم، صِادة، ثبًٔق، 

 
 لؤي سعيد *

 لبنى مْسلّم  *

 انطون  لةلمد *

 عبير شحادة *

 سلڤيا خوري *

 

 
 القس بالل   *

 لينا حبيبي *

 ايليّا حبيبي  *

 مريانا حبيبي *

 * كرستينا حبيبي

 * بولس حبيبي



 

 

 

 

 

 

 مثن الوٍر  السالم المشّع   

 .امس مثن الظٌر"ِلٍن ظالمك الّد "

ش
 
 (85:58ػّاء )ا

بالمخاوف  ُءفالظالم مل
وللوٌا سرغان ما  ، والضطرابات

ثخجفُ من قلب المؤمن غودما 
 "ِوفجر مثن الصبح هٍرى..."

ش
 
 (.8:58ػّاء )ا

وذلك هجّجة لحّاة الصٍم الجُ 
 .ِجحدث غوٌا الوبُ اشػّاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألس حوع اًثّاين من اًّعوم        

 مساء                                                                  صباح                                                               
 ** ماع العائالتاجت **               4/3 رتـاءالٔ 

 

اخلري ٕاتَيس ٔأمام ٔأي  ؿائق يضـَ ؿدوّ  وغ ابم يسوع لك اوضغاًية أٔ ارفُ 

ن مَ خي رحوع لك خد يف احامتع اًـائالت.ظّيِ من أٔ و خشط ابًخواؿائةل أٔ 

 ر فريق اًـحادة واًلكمة.ذنُ اُ  .د وزحات املؤمٌنيدُ زحات ؿائالت خُ  ع.واخندَ  ي  ضَ 

 ـائةل اًراؾي حسًدا وهفًسا وروًحا.خي حٌلية ًأٔ *ظّيِ من 

 
 

 دنيا نصير  *

 ة* جاكلين خوري

 ناهدة الكردي *

 عرين عبّود  *

 ڤيوليت انطون *

 
 

 ةهادية صياغ *

  جورجيام روني  *

 رزان طعمة *

 شادي كنعان  *

 *ام يوسف بحبح 

 ** نعمة البنين **                  5/3 ارليس
 

هعًّل اي رّب ٔأن ثـعي هـمة اًحيني ًلك امرٔأة ثعَهبا. ساؿدُا ٔأن ثضؽ 

ٔأو ؿائق ؾن لك  هعًّل تبٔن ثفذح لك رمح وحىرس لك ًـيةزلهتا ؿَيم. 

ّب كادر جناب. لٔهَ ابًعالة واًعوم ىرى املـجزات. اًرّ ٔأخت مييـِا من الٕ 

 ول يـرس ؿَيَ ٔأمر.

 وؿائَخَ.من ٔأخي جسديد مجيؽ احذياخات اًّراؾي  *

 
 

 وسام حبيبي *

 * كرستين سوطي

 ام حنّا عبود *

 حنين شحادة *

 * لنا شحادة

 

 
 

 ميشيل شعبي *

 ريم شعبي *

 ناهي حبيبي *

 ميشو ريشة    *

 هبه ريشة *

 * مريم مرعب

 ** والد وحكمة األهلتربية األ **            6/3 ادلـة
 

 وتياهتم مبا يُريضحرتية ٔأتياهئم يف ِات والآبء مّ احلمكة ًلٔ  ن يـعي اًّربّ أٔ 

. ؿائالت ولدمه ويـىسوا معق ؿالكهتم مؽ اًّربّ رأٓة لٔ ن يىوهوا مِ . أٔ اًّربّ 

 مكَِا ًيسوع.تبٔ 

 رت ضد اًّراؾي اًلس تالل ل ثيجح.أةٓل ظوّ  لكّ * 

 
 

 عصام شحادة  *

 * رنا عبّود 

 رنا جريس  *

 غادة جريس *

 

 

 ريم سمعان *

 نيروز انطون *

 فايزة خوري  *

 ول ماريناپ *

 امال كريني    *

 * هيا حدّاد 
 

 ** خدمة العطاء **                7/3 اًسخت
 

لدرة ًيىرم ي ما هتحم اًيـمة فيـعييا اًز ؿَيَ واس خلدِ نِّ م هللا، رَ هِر أٔ 

ًيىون اًـعاء جلك  . هعًّل نرث فٌىرم ٔأهفس ياأٔ الٓخرين، هعحح وض هبَ 

 ومن لك اًلَة. ٔأماهة

  .رويح مذعاؿد منوّ  خيظّيِ من أٔ  ؿائةل اًّراؾي اًلس تالل* 

 
 كرستين شحادة  *

 ام بسّام شحادة  *

 *ام بولس شحادة

 *جاكلين طعمة

 
 امال أبو عقل *

 سناء فرح  *

 رزان داود *

 * مريانا بولس

 *روان طعمة 

 ** الصالة **                        3/ 8ألحد
 

 -2 .وراحة صفاءً ا، ثيال حتريرً يك الاؿرتاف ً -40ؽ تعالة ٔأساسِامتخّ 

ازلؿاء  -4اًضىر ؿىل لك يشء  -3اًدسخيح ًيسىن هللا وسط ؾحادثم

 .واًعَحات

داخي أٔسوار اًىٌيسة وخارهجا اًراؾي  ةؽ ختوم خدميس  و ث خيظّيِ من أٔ *

ور وماكيد هل من  ة حٌلية. اظَُ رأًٔساو ويىون دائًا ؤأتًدا ابلرثفاع  مجيؽ اًُّشر

 .وّ اًـد

  

 ** حداث وحمايتهماأل**                 9/3 إلٍزيني
             

 ُ ن حتمي لك الٔحداث، لك اًض حاب واًضاابت أٔ   وهرصخ كل اي ربّ عًّل ه

من  من حتمهيأٔ  .اًُّشير عغار من خف اتَيس ومن ُذا اًـاملاملراُلني اً

ىزوات اجلسد اًفاين وجتَسِم مؽ رشفاء صـحم ًيك يـحدوك ٔأهت وحدك 

 تـفة وظِارة وهلاء.

  ؿىل تيت اًراؾي اًلس تالل.ثًسىة ل ثـد ول حتىص  سٌلوية وأٔرضيةجراكت *

 

 نداء كترة *

 غالي مْسلَّم *

 عبير شحادة  *

 جريس* ناريمان 

 نزار جريس *

 نيسه نقوال ا *

 

 

 روني جورجي  *

 ميرنا جورجي *

 عبير ياور  *

 *ديملزا فرنسيس

 نيڤين عطاهللا   *

 ميساء جريس *

 

 ** بّ رجال للرّ  **                10/3 اًثالاثء
 

 ُ ن يىوهوا رخال هللا من خالل ثواضـِم، أٔ خلالص اًرخال. اي رّب  عًّل ه

 ةن يىون هلم خدمة واس خخدام حىت يىوهوا كدو أٔ ثضحيهتم وٕاًزتاهمم. 

 ٌَض حاب اًعغار.

، س حوع الٓلمأٔ ة يف خاظّ  املىذحية اًراؾي حتضريات ظّيِ من اخي*

 ّ  ة، دمع وجضجيؽ خلدمذَ.حمكة، ثضحية، حٌلية حسدي

 

 *مدلّلة انطون 

 اميمه دعيم  *

 بسّام يوسف *

 لؤي سعيد *

 لبنى مْسلّم  *

 

 

 ڤيڤيان بولس  *

  هيا جريس  *

 ةريم شحاد *

 نجاة دعيم *

 رنين ياور *

 * منى لحام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسججابة الصالة

 

  .ب""حّوئذ ثدغٍ فّجّب الرّ 

ش
 
 (9:58ػّاء )ا

فػودما ثقجرن الصالة بالصٍم ثحصن 
إذ ِوظر إلَ  ّب غلَ مٍافقة الرّ 

حشاؤى  اهسحاق القلب بالصٍم فجرّق 
 
ا

 .وِسججّب

 

 

 

 

 

 

 

 ألس حوع اًثّاًر من اًّعوم

 صباح          مساء                                                                                                                                
 ** خدمة التعليم في الكنيسة **         11/3 رتـاءالٔ 
 

 حىت ـِاظِ وأٔ  ادً حيّ  ٔأمضغِا ا،اكفيً  اوكذً  سِاادرُ  ٔأُا،اكرَ 4 اًربّ  لكمة دراسة

ثـَمي اًلكمة يف  ، اذهر اًلائني ؿىل خدمةهللا حلق نرثأٔ  احساسً  ثعحح

 نييسدٌا.

 * اذهر لكمة ُذا املساء ؿىل مف اًراؾي واملـمل اًلس تالل حدييب.

 

 *شادي سعيد

 دينيز منصور *

 جواد بنا  *

 جاكلين خوريه   *

 بشير نقوال  *

 جوانا موسى *

 
 سارة شحادة   *

 شحادة*ام بولس 

 اخالص نقوال  *

 روزين شحادة *

 **وزوجته والعائلةسقف سهيل األ**      12/3  ارليس
 

هلم من خالل اًوؾغ،  بّ . اس خخدم اًرّ كّوة اميان وهـمة احلمكة واٍمتيزي

راؾي  خي حٌلية وجناح جملد اًّربّ اخلدمة واًـالكات تني اًياس. من أٔ 

 اًيفوس.

مجيؽ خدماثَ ابخلفاء، ومييحَ احلمكة ؿىل اًلس تالل  ًيحارك اًّربّ  *

 .ةؾعاء اسدضار إ و أٔ ؿالن إ و أٔ جلك كرار  ةًِيالٕ 

 

 

 لينا شحادة *

 ابراهيم خوري *

 وسام حبيبي *

 كرستين سوطي    *

 

 القس بالل   *

 لينا حبيبي *

 ايليّا حبيبي  *

 مريانا حبيبي *

 * كرستينا حبيبي

 * بولس حبيبي

 ** شركاء حياة مؤمنين**               13/3 ادلـة
                   

 . وازلني اي ربّ حواًياأٔ فوق و فوق اًـامل  اكل ؿاًيً  هـيشٔأن  ساؿدان اي ربّ 

ًُّشاكء حياة اثيا وخاظًة مور حيأٔ ظغر مبححخم اًالمذياُية. ترتثيدم لٔ 

خضامة اثيحاُا ظغرية فال ثـجزان تواب مفخضم الٔ أٔ ن أٔ مؤمٌني. هؤمن 

نرث خًدا مما أٔ نرث أٔ مخيا تَ و ن ثفـي لك ما لَك  أٔ هت اًلادر أٔ حالمٌا ورؤايان. أٔ 

 و هفذىر. أٔ ي هخخيّ 

 .همت اشلين تلوة هللا حمروسوناذهر ٔأولد اًراؾي اًلس تالل، أٔ  *

 

 

 *ناهدة الكردي

 *رنا جريس

 *هيا حدّاد 

 *سلڤيا خوري

 *غادة جريس

 

 

 

 ة*هادية صياغ

 *ام روني جورجي 

 *منار خوري

 *رزان طعمة

 * شادي كنعان 

 ول ماريناپ*

 * * بّ مع الرّ  حميمة عالقة **             14/3 اًسخت

ؽ، مسَ إ  .عيـَه ًيَ ومن مث إ عغي هخَ، فرح يف مـيّ هؿالكة حمحة مؽ هللا، 

ّ  ي، فذزتايدفـَ إ ، ؽْ ظِ أٔ   ًيك ىرث مجيـيا ما ًيا يف املس يح. خمزلذم يف ُوي

 .مسحة زيت اًروح اًلدس ؿىل حسد راؾييا *

 

 

 دنيا نصير  *

 * لنا شحادة

 كرستين شحادة  *

 ام بسّام شحادة  *

 

 * ناهي حبيبي

 * امال كريني   

 ام قيصر شقور *

 ميشو ريشة    *

 هبه ريشة *

 * *بّ نا على الرّ أعين **               15/3 ألحد

ؾيًٌا حنو َ أٔ خِّ همٌل اكهت اًؼروف ٔأو الٔمور اًيت جس خزنف ظاكاثيا، ًيو 

خي من أٔ  بّ ن وؾود اًرّ ن مٌَ فلط اخلالص والاهخعار. اؿَِ لٔ  بّ اًرّ 

خواثم واذلاية ؿَيم وؿىل مجيؽ ؿائالت ٔأخوثم وأٔ  ةنَ اًيجاح، اًربَ 

 املؤمٌني.

 احلمكة واًوكت املضاؾف ٌَراؾي خلدمة الاسدضارة. ح اي رَب امٌَ *

  

 ** شركاء الحياة **                  16/3 إلزيني

أٔن  ؿىل اًزواج،لك الٔزواج اًضاتة، املزتوحون وامللدَون  ابرك اي ربّ 

 ُ  .إلهل يسوع املس يح حبسة غياك يف اجملد ٔأهيا اًربّ  د لك احذياجسدِّ ج

د ؿىل مجيؽ تيوهتم وؿائالهتم، تًهيم وتياثم ابم واًس يّ  هت اًربّ أٔ ًخىون 

 يسوع.

 .رثفاعًخىن حياهتم دائًا ابلٕ  ؿائةل اًراؾي4*

 

 جاكلين طعمة  *

 عرين عبّود  *

 الكردي  ةناهد *

 غياث دوخي   *

 سوسن دوخي  *

 

 

 هيفاء طعمة  *

 روني جورجي  *

 ميرنا جورجي *

 نجاة دعيم *

 عبير ياور  *

 رنين ياور *

 **  السيدات )لقاء لعيد األم( إجتماع **    17/3 اًثالاثء

 ين اخرتُت أٔ  4اًوؿديفسِا ً ثُـَن  .دة س خبئت اًيومخي لك س يّ أٔ ظّيِ من 

 اًروح اًلدسواوساكب ة جَرنة اًيعية اًعاحل اشلي ل يزنع مين، اظَُ 

، ةرَ حرّ ،مُ ة، حمحوتةهنا غاًيأٔ ِاثيا ًخـرف مّ أٔ ؿىل اٌَلاء ًيىن اخرتاق وسط 

 .  ةعخَّ َ ومُ ضفيّ مَ 

   هبذا اٌَلاء. بّ خت ًييا ًيس خخدهمم اًرّ لٔ ر اًراؾي اًلس تالل وزوحذَ اًفاضةل ااذنُ *

 
 نداء كترة *

 غالي مْسلَّم *

 دينيز منصور *

 تشاميال  *

 انيسه نقوال  *

 

 
 نزهة طعمة *

 سماح فرح *

 سهى جريس  *

 لينا جريس  *

 ديملزا فرنسيس *

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرغة الوجدة

 ثسجغّح فّقٍل ً"
 
  ."هذاا

ش
 
 (9:58ػّاء )ا

 ِج مة الصٍم! لِا لبرَ  
 
غن  ّب خر الر  ا

 .لصائم المسجغّح إلّي ثيهجد

 

 

 

 

 

 

 

 

ألس حوع اًّراتؽ من اًّعوم        

 صباح          مساء                                                                                                                                             

 ** عدادي والكبارالشبيبة اإلخدمة **       18/3 الٔرتـاء
 

اًلائني ؿىل  ظّيِ ًيس خخدم اًّربّ  امتؿاهتم يوم ارليس ويوم ادلـة.احر اذنُ 

ويىون هلم ثبٔزري ٕاًِيي وسط اًض حيدة ًحًيان ،وسَعان ة وهـمةاخلدمة تلوّ   

مَىوت هللا، اظَُة جَرنة ؿىل اًض حيدة، اًزتام وَخّديّة، اميان ومنّو.   

  كدامَ. ثعبٔ أٔ يامن أٔ تلوة اًروح  اللاًراؾي اًلس ت اًّربّ *ظّيِ ًيس خخدم 

 

 جاكلين خوريه   *

 بشير نقوال  *

 جوانا موسى *

 ڤيوليت انطون *

 * ثائر شاهين

 

 امال ابوعقل  *

 نزار جريس *

 سارة شحادة   *

 حنين شحادة *

 شادي كنعان  *

 

 ** عالتشفّ **                    19/3 ارليس
 

ن أٔ ة من هللا ةل امللذدرة، ظالة ازلموع، واظَُ ائاًعالة اًس 4ظيِّ 

ن مَ ر ؽ. اذنُ ن ىمنو يف خدمة اًدضفّ أٔ  .اًنيسمـم رصخة كَحَ لٔخي اًضّ يُ 

 خَِا.حيخاج ٔأن هلف ابًثغر من ٔأخهل/ أٔ 

 .ؿىل ؿائةل اًراؾي ا اًربّ هبَ اًيت سىَ  ظّيِ من ٔأخي اًوزانت واملواُة *

 

 لؤي سعيد *

 لبنى مْسلّم  *

 ابراهيم خوري  *

 لينا شحادة *

 طعمة جاكلين *
 

 

 القسّ بالل   *

 لينا حبيبي *

 ايليّا حبيبي  *

 مريانا حبيبي *

 * كرستينا حبيبي

 * بولس حبيبي

 ** بالدنا **                     20/3 ادلـة
 

 ر تالدان وخاظة يف ُذٍ الٔوكات. من ٔأخي روح اًـدل واملساواةاذنُ  

ـًا عًّل هواع اٍمتيزي. ًيُ ت واًفئات املخعّرفة ولك أٔ مر رافضني اًزتّ تني ادليؽ.   م

ر تسلثم اذنُ  .م حىت هل ي حياة ُادئة ومعمنيةاكّ الم واحلُ خي اًسّ من أٔ 

 .بّ مام اًرّ أٔ 

 حسدٍ ُو ُيلك ٌَروح اًلدس.ٔأن ن اؿَِ  ،ٌَراؾي حصة حسدية *

 
 بسّام يوسف *

 دنيا نصير  *

 جريس * ناريمان

 عبير شحادة  *

 نادر بركات *

 

 
 ةهادية صياغ *

 *ام روني جورجي 

 منار خوري *

 رزان طعمة *

 ام يوسف بحبح  *

 ** ه شفيتمر  ب  بح  **                  21/3 اًسخت
 

 ُ ٌَ  مبدّ   اي ربّ عًّل ه ّ ضفاء يف وسعيا وثَمس لك مريغ ومذبٔ يدك  م ً

هت  أٔ كَ  4ف ابًثغرة وإبميان وكي. كِ جرى أآيت وجعائة ابم اتيم يسوعًخُ 

 .    ٌَلّكِ ومرامحم ؿىل لّكِ أٔؾٌلكل ظاحلٌ اي هللا

و جيري.  ظريق اًّراؾي ٌَّربّ مّلِ سَ  *   ُو

  
 نداء كترة *

 غالي مْسلَّم *

 *دينيز منصور

 كرستين شحادة *

 

 

 ميشو ريشة    *

 هبه ريشة *

 ناهي حبيبي *

 امال كريني    *

 * هيا حدّاد 

 *ام قيصر شقور

 ** ة الصالةخليّ  **                   22/3 ألحد
 

خخوس    اومَحوػً  اثبٔزريان لمـً ن ؽ خَية اًعالب اجلامـيني، ًويىًخىرب ًو

دٌا اًغري ًخؼِر حمحّ  .يت خبالص هفوس نثريينبٔ خالهل ه واشلي من

مبسحة  بّ ضاؾيا همٌل نيا ٍميسحيا اًرّ ان، جضجيـيا واثّ ؤظغاإ مُّشوظة، 

ن أٔ وس ؿَييا تفيغ ًيثخت ٌَـامل لكَ اًزيت امللدس ًويسىة روحَ اًلد

 ّ ٓ يا. ص حـيا وانخفائيا ُو يف املس يح يسوع رت  .منيأ

 .ؽ راؾييا هبذا اًيوم وابرك لكمخَ من خالل خدمة يوم اًّربّ ارفَ  *

  

 **jesus-4-u.org  **             23/3 إلزيني
 

ًخعي  ٌَىرازة ةكوي ةا ٔأدايىون املوكؽ دائًا ؤأتدً  حىتظّيِ  4هرتهتالٕ  خدمة

 .املُخَط املس يح ُو اًّربّ  نأٔ حمحة املس يح ٌَجميؽ ويـرتف لك ًسان 

ً  اًربّ  يلودٍُ ً  ظيّ ، اًراؾي اًلس تالل *  وح احلمكة واملـرفة.جر  ادائ

 

 *جواد بنا  

 *بشير نقوال 

 *جوانا موسى

 * وسام حبيبي

 

 

 * ڤيڤيان بولس 

نقوال اخالص  *

 *روزين شحادة

 *نيڤين عطاهللا  

 *ديملزا فرنسيس

 **خالص احد الشريكين**             24/3 اًثالاثء

اذُنر الٔزواج اًغري اًغري ُمَخَّعني تـد واخملَّعني. هذهر رشاكء احلياة 

َِن4 ٕان أٓمٌُت ٔأخَط ٔأان ؤأُي تييت  خمَّعة واًزوخات اًغري خمَّعة. ٔأؿ

 ؤأرى جمد اًّرّب.

 ظّيِ من ٔأخي مس خلدي اًراؾي اًلس تالل وخدمذَ. *

 

 *سلڤيا خوري

 *عرين عبّود 

 *رنا جريس

 *غادة جريس

 *ام حنّا عبود

 

 *هيفاء طعمة 

 *نزهة طعمة

 *سماح فرح

 *سهى جريس 

 *لينا جريس
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبع الروحُ  

 

شبع فُ الجدوب هفسك"" ُِ   .و

ش
 
 ( 88:58ػّاء )ا

ٍع الجسد ثشبع الروح. هػم  غودما ِج
ن "الجسد ِشجٌُ ضد الروح 

 
ل

 والروح ضد الجسد..." 

 (87:5 غالطّي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألس حوع اخلامس من اًّعوم 

 صباح         مساء                                                                                                                             

 **فريق العبادة**                  25/3 رتـاءالٔ 
 

، ريناملعوّ  ،اصاتاًضّ من خدمة إلهرتهت،  ابرك لك اًلائني ؿىل اخلدمة

ّ ـُ املو  ،اًـازفني  ، منوّ مؽ اًّربّ  رمه ابٕلم4 ؿالكة ورشنة يوميّةاذنُ  مني.ره

 .د معي اًّربّ كداهمم ًيمتجّ مذعاؿد حبياهتم اًروحية، صِادة ٔأيامن ثعبٔ أٔ 

 ًلس تالل من خالل احامتع اًـائالت.ابرك لكمة اًراؾي ا* 

 
 * لنا شحادة 

 * ناهدة الكردي

 عصام شحادة  *

 * رنا عبّود 

 لبنى مْسلّم  *

 

 

 *روني جورجي 

 *ميرنا جورجي

  هيا جريس *

 شحادهريم *

 نزار حبيبي  *

 نزار جريس *

 **ب الفعاليةل  وط   رفض اإلنشغالية**      26/3 ارليس
 

مؽ  غ إلوضغاًية والٔمور اًيت ثبٔخذان تـيًدا ؾن اٍهنضة واًـالكة اذلميةارفُ 

اًعالة واحملحة ٔأوًل وابيق  وهـمة ر اًـامَني يف اًـائةلاذنُ  يسوع. اًربّ 

 .خر اي يسوعالٔمور ابًيـمة حُزاد ًيا. هـم ٔأهت الّٔول والٓ 

 ظي من ٔأخي حتليق رؤية اًراؾي )خالص هفوس(.* 

 

 *مدلّلة انطون 

 تشاميال  *

 ام بسام شحادة  *

 *جاكلين طعمة 

 

 * ڤيڤيان بولس 

 * مريانا بولس

 نجاة دعيم *

 *مريانا مْسلَّم 

 عطاهللا*نيڤين 

 ريما بولس*

 * بناء الملكأوفريق فريق مسحة يسوع *    27/3 ادلـة
  

خت ؿىل اخلدمة الٔخت انُدة اًىردي والٔ اًلائخني  ظّيِ من ٔأخي

خخعيعات اً جلك  ، من ٔأخي اس خخدام حمكة سٌلويةيان تًوسڤ ي ڤ 

 مبـرفة اًرّب. ومنوّ  ، ظاؿةي اًفريقدَ اًزتام من كِ  ٌَفريق،

     وحمحة وظَوات اًراؾي اًلس تالل ًىٌيسة هللا.ابرك ثـة * 

 

 * كرستين شحادة

 دنيا نصير  *

 * انيسه نقوال 

 اميمة دعيم  *

 سلڤيا خوري *

 

 ةهادية صياغ *

 *ام روني جورجي 

 منار خوري *

 رزان طعمة *

 شادي كنعان  *

 *ام بولس شحادة

 ** مشيئتك للعمل **                28/3 اًسخت
 

م جملد امس ا، يك يـمَو ولدك وتياثم اي ربّ أٔ مام أٔ ح ٔأتواب اًـمي افذَ 

هت وحدك هلم، ًيىون ماكن اسدامثر أٔ الٔكدس يف املاكن اشلي ختخاٍر 

 هبا ؿىل لك واحد فهيم. دليؽ املواُة اخلاظة واملمزية اًيت ٔأهـمَت 

 .اًلس تالل يف خدماثَ إلفذلادية اًراؾي ظّيِ ًيس خخدم اًّربّ  *

 

 جريسغادة  *

 بسام يوسف *

 عبير ياور  *

 * بديع جهجاه

 نادر بركات *

 

 *ام قيصر شقور

 ناهي حبيبي *

 امال كريني    *

 عرين عبّود  *

 * هيا حدّاد 

 ** كلمة هللا**                   29/3 ألحد
 
 

 ؿىل خدفّقث  تبٔن ،اًّسٌلوي واملَنّ  احليّ  اًيًدوع اًّربّ  لكمة ٔأخي من ظيِّ 

، ًلٓخرين ٕلؾعاهئا َحي ة ماء ٔأهنار تعوهيا من جتري حىت املؤمٌني مجيؽ

 .اًضخط ثغيري ؿىل اًلادرة وحدُا هللا لكمة ٔأن ووضِد

 .مسحة وحمكة اًروح اًلدس حرافق اًراؾي يف خدمة يوم اًّربّ *

  

 **مساندتنا بعضنا لبعض**             30/3 إلزيني
 

 هنمتّ  ًويك اًحـغ، تـضيا ووساؿد هدمع يك يةاًس ّ  ُذٍ يف ربّ  اي هعًّل 

م أٔن. مبححخم ىمتثّي ٔأن. الٓخر ٔأحدان ووس يد  حمخاج، ًلك املساؿدة يد هُلّدِ

 مضلكة يف ُو َمن ولك الٔرمةل، اًفلري، اًضـيف، احلزين، جباهة وهلف

 .نلَحم كَحًا ٔأؾِعيا. ضائلة ٔأو

 ختوهمم.، حٌلية، ثوس يؽ ؿائةل اًراؾي ظّيِ من ٔأخَِم، صِادة *

 
 نداء كترة *

 غالي مْسلَّم *

 دينيز منصور *

 هيفاء طعمة  *

 * ثائر شاهين

 
 * منى لحام

 نزهة طعمة *

 سماح فرح *

 تشاميال  *

 سهى جريس  *

 لينا جريس  *

 ** فترة االمتحانات الجامعية )الحصاد(**    31/3 اًثالاثء
  

 فوق قثفوّ  تي فلط جناح ًيس واملؤمٌات املؤمٌني وظاًحاثيا ظالتيا ًلك

ّ  ومن جناح ىلإ  جناح من نويًذلَو اًـادي ّ  ىلإ  قثبًٔ  ربّ  اي هتأٔ . قثبًٔ

 فذفي ثـد اشلي هتأٔ  همأٔ و  ظريلٌا، فييجح مامٌاأٔ  مالوم حرسي اشلي

 .ربّ  اي جس خجية اًيوم ذكل يف همأٔ و  فيىون ثلول اشلي هتأٔ و 

   اذهر خدمة اًخـَمي واًوؾغ ؿىل مف راؾييا اًغايل تالل حدييب.* 

 
 القس بالل   *

 لينا حبيبي *

 لؤي سعيد *

 ابراهيم خوري *

 * لينا شحادة

 
 *ديملزا فرنسيس

 مريانا حبيبي *

 ايليّا حبيبي  *

 * بولس حبيبي

 * كرستينا حبيبي

 *ميساء جريس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القّادة الروحّة واإلرشاد 
 اإللٌُ

 

  .غلَ الدوام" وِقٍدك الّرّب "

ش
 
  (88:58ػّاء )ا

ٍّ ِجخلّ غودما  ثي َ اإلهسان غن ق
الجسدِة والذًوّة، وثٌبط قٍاى 

 الّرّب 
 
ٍع، ِبدا ة الج

 
خذ  ثحت وطا

 
ِا
 دورى القّادي فُ حّاثي.

 

 

 

 

 

 

 ألس حوع اًّسادس من اًّعوم

 صباح          مساء                                                                                                                                

 ** ربعاءاجتماع األ**                1/4 رتـاءالٔ 
 

فرادُا ظّيِ واثجر تعالثم من ٔأخي لك ؿائةل ثخواخد يف وسعيا ذاهرين أٔ 

 عيؽً  ممدودة بّ رّ اً يدًِيي وىرى يحدث اخرتاق إ ً  عةَّ خَ مُ  واًغري ةَع اخملَّ 

 ا فريق اًـحادة وخاظًة تفرتة الٓلم.يضً ر أٔ اذنُ  يف وسعيا. وجعائة أآيت

           .تَ يلدر أٔن يعفئ مجيؽ سِام اًـدوّ  راؾييا ترتس الاميان اشلي ِامِح اي رّب  *

 
 

 *جواد بنا 

  ة*جاكلين خوري

 الكردي   ةناهد *

 *بشير نقوال 

 *جوانا موسى

 
 

 اخالص نقوال  *

 عبير شحادة  *

 سارة شحادة   *

 حنين شحادة *

 * مريانا بولس

 ** موهبة االيمان **                2/4 ارليس
 

 ٓ ر املاكفبٔة4 سرتى ما أٓمٌت تَ ًلك مس خوايت ن مبا ل حراٍ واهخؼِ مِ أ

. اثجر يف ظالثم خم، نييس خم ومَىوت هللا يف لك ماكنئَ حياثم، ؿا

 ن وؾود هللا.واؿَِ 

ا اًرَبَنة ثفيغ ؿىل راؾييا مس خوايت  * خديدة واهخعارات روحية مَُؤ

 اًغايل اًلس تالل وؿائَخَ.

 
 *عصام شحادة 

 * رنا عبّود 

 *ام بسام شحادة 

 *ام بولس شحادة

 *جاكلين طعمة

 
 *ريم سمعان

 *نيروز انطون

 *فايزة خوري 

 *روان طعمة

 *ميشيل شعبي

 *ريم شعبي

 ** ليهاإ لن يدخوم   جل الكنيسةم ن أ **      3/4 ادلـة
 

 وضىرك س ية، تـد س ية حمنو اًيت نييسدٌا ٔأخي من ٌلوياًسّ  ٕاًِيا اي وضىرك

 فهيا، وضاط لك أٔخي من وضىرك اًىٌيسة، ُذٍ ٔأكدام ثعبٔ  هفس لك أٔخي من

 أٔن هعًّل . اًس ية مدار ؿىل واًواسـة اًىثرية خدماهتا لك ٔأخي من ووضىرك

 ًلك هَِعي أٔن حنن ساؿدان. كل وثـيش مـم حمنو اًىٌيسة َدَخََت هفس لك

  .وهفس يًا حسدايً  روحيًا تَ وهنمتّ  مـَ وهخاتؽ هل وسمؽ فهيا، خشط

ّ َظ  *  .تالل اًلس خي راؾيياأٔ وا تال اهلعاع من َ

 

 

 *غياث دوخي  

 *سوسن دوخي 

 * لنا شحادة

 *وسام حبيبي

 كرستين سوطي*

 

 

 * ڤيڤيان بولس 

 * امال ابوعقل

 *سناء فرح 

 داود *رزان

 *بول مارينا

 *مريانا مسلّم 

 

 ** العظيم الخراف راعي هو أنا **        4/4 اًسخت
 

 اًعوم جرانمج هلاط مجيؽ ؿىل اجملد ربّ  من واس خجاابت مضاؾفة جراكت

 اخلراف راؾي اي سَعاهم، ؿالانت وصفاءاتًرنى اس خجاابت وإ  واًعالة

 . واًـيدس حوع الٓلم أٔ  وخدمات وضاظات مجيؽ ؿىل ثموكوّ 

 .لك جماُرةًييعق جرساةل اخلالص ج ؾرصم مامأٔ  تالل اًلس راؾييا رافـني*

 

 * كرستين شحادة

 دنيا نصير  *

 * انيسه نقوال

 * لينا شحادة

 ابراهيم خوري *

 

 مريانا حبيبي *

 * ايليّا حبيبي 

 * كرستينا حبيبي

 * بولس حبيبي

 * ريما بولس

 ** بخلوتنا ألمانةا **                    5/4 ألحد
 

 اًضِري اًربانمج يف ةاًيوميّ  ابًعَوات حدهخّ  وىٌيسة يالكّ 4 فاقالثّ  ظالة

هضٌلم أٓخرين حلياة . ظّيِ لربّ  اي مض يئذم حبسة هنالٔ  ًيا، فيىون

 يسوع. مؽ اًّربّ  اخلَوة اًضخعية

 .ظّيِ من ٔأخي اجلسد،اًيفس واًروحاًراؾي اًلس تالل وزوحذَ ًييا.  *

  

 ** أسبوع اآلالم**                    6/4 إلزيني
                                

يوم إلزيني حىت ادلـة اًـؼمية. من س حوع الٓلم جلك حتضرياثَ، ر أٔ اذنُ 

لك يوم ويسىة خاماثَ ؿىل نييس خَ من خالص  يحارك اًّربّ ر يك اصىُ 

وهرصة، ثـزية وصفاء، اذهر فريق اًـحادة جلك حتضرياثَ ًالس حوع، اًلراءٍ، 

 املدضفـني ومن مه يف خدمة الاؾوان. ثلدمي ازلؾوة ًيخلدم انرب ؿدد.

  مسحة وحمكة اًروح اًلدس ؿىل راؾييا اًلس تالل هبذا املساء* 

 
 * بديع جهجاه

 اتنادر برك *

 نداء كترة *

 غالي مسلَّم *

 دينيز منصور *

 

 

 ةهادية صياغ *

 *ام روني جورجي 

 منار خوري *

 رزان طعمة *

 شادي كنعان  *

 ام يوسف بحبح  *

 ** ات الصالةعمجمو**              7/4 اًثالاثء
 

ّدك حياثم ؿىل يدٍ هللا يضؽ حىت افذَح كَحم، ـِ َ  ٌَعالة. إكانء َوي

ا.  جليود حباخة نييسدٌا ـً ظالة. اهَضم ٕلحداُا وهن ٔأهت هفسم مدضفّ

 ٍلوؿات اًعالة اًيت يف اًىٌيسة.اذُنر 

 .وسعيا يف املضّحي وثـَميَ وخدمذَ اًراؾي واًوؾغ، اُذهر اًخـَمي خدمة*

 
 *بسّام يوسف

 *سلڤيا خوري

 عرين عبّود  *

 لة انطون مدل *

 

 

 *نيڤين عطاهللا  

 *ناهي حبيبي

 *امال كريني   

 * هيا حداد 

 *ام قيصر شقور

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب يبارككم                       الرَّ

                                                                                        ُمكّرسين لخدمته                                                                                                               
 األخت كرستني شحادة

                                                                  ألس حوع اًّساتؽ من اًّعوم                       

                                                                                                                                          

 صباح          مساء                                                                                                                        

 ** سبوع اآلالماليوم الثالث من أ**         8/4 رتـاءالٔ 

 يًضامن خالهلم. أٔ  بّ معي اًرّ  ممام ؾرش اًيـمة ًيخـؼؽ فريق اًـحادة أٔ ارفَ 

حىون يًدوع من اًرباكت لكمة اًراؾي اًلس تالل يك  ظّيِ ًيحارك اًّربّ 

ؿايل ثًسىة ًرنى كّوة اًروح اًلدس من الٔ  .بّ ثخدفق ؿىل صـة اًرّ و 

 ٓ  ايت وجعائة، خالص وصفاءات، رحوع وزحات.أ

  .ًخمكيي معي اًربّ  ًٔلمام اي حدّار اًحبٔس 4خدمة اًراؾي اًلس تالل *

 
 ڤيوليت انطون *

 غادة جريس *

 ام حنّا عبود *

 هيفاء طعمة  *

 

 
 ميشو ريشة    *

 هبه ريشة *

 روني جورجي  *

 ميرنا جورجي *

 نزار جريس *

 ** خالص بيوتنا **                  9/4 ارليس
 

ُ  .""ٔأما أأن وتييت فٌـحد اًرب  كل  تبٔن حىون لك ٔأفراد ؿائالثيا مَاكً عًّل ه

ا تيد يشء ويددـوك مـيا، حىت وسري يدً  اي ٕاًِيا احلحية، حىت يرتهون لك

ّ حنيا وهـمي جملد امسم ولٕ  .يسوع فلط ايؤأؾيًٌا حنوك  ساع مَىوثم ُيا ج

 ؿىل الٔرض نٌل يف اًسٌلء.

 .ؿالن حمحخمة وسَعان لٕ تلوّ  الل هبذٍ اٌَيةلاتيم اًلس ت م اي رّب اس خخدِ  *

 
 لؤي سعيد *

 لبنى مْسلّم  *

 ابراهيم خوري *

 * لينا شحادة

 تشاميال  *

 

 
 القس بالل   *

 لينا حبيبي *

 نزهة طعمة *

 سماح فرح *

 سهى جريس  *

 لينا جريس *
 

 ** الجمعة العظيمة**              10/4 ادلـة
 

عوة يف حيايت. وؿىل درب اًّعَية. خبثحـم خعوة اي يسوع أٔريد ٔأن أٔ 

وإلُاانت هدًما وثوتة ؾن مجيؽ اخلعااي ن ثـعيين ُذٍ اًخّبّٔمالت حين أٔ امٌَ 

    ٕارمحيا رّب. ٕارمحيا ايا كل. فاؾفو ؾيّن اي رّب. س حّخهتُ  اًيت

 حعاد وفري من خالل ٕاؾعاء اًلكمة ؿىل مف اًراؾي اًلس تالل. *

  

  **خد مدني ألساع  **              11/4 اًسخت

 ٔأؾعيدين اًيت واًعاكات واًوزانت املواُة ٔأخي من ٔأصىرك ربّ  اي

 اًىٌيسة ساؿد. اًـامل ًويس وحدك ٔأهت هبا ٔأخدمم حىت ساؿدين. ٕااّيُا

ن حىتفهيا  خشط لك مبوُحة ُمزيّية حىون ٔأن د نييسة ىَُىّوِ  .امسم ثُمّجِ
 

 .اذ ٔأي كرار ٌَراؾي اًلس تاللحمكة وظوت هحوي ابختّ *

  

 ** ةعيد القيام**                12/4  ألحد
 

 
ًيىن صـاران  اًعحاحُذا خبدمة  ًروح اًربّ ة جَرنة وحضور اظَُ 

 املس يح كام حلًا كام.

.ويـَن ؾن فرح اًليامة جلكمة اًّربّ  ظّيِ ًييعق اًراؾي*  
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